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Ons kenmerk 6,3,3 /P/os Datum 

 

Onderwerp 	 Paramaribo, 	19 okr 2005 

Ontwerpwet houdende regelen met betrekking 
tot het bestrijden van onrechtmatig bezetten 
of in gebruik nemen van percelen en gebouwen 
en nadere wijzig,ing van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht 
(Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en Gebotnven). 

./. Bijgevoegd doe ik U voor behandeling door De Nationale 
Assemblee toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd, met 
de bijbehorende Memorie van Toelichting. 

De President van de Republiek 
Suriname, 

Drs. R.R V 	zaan 

C.c.: 
- de Vice-President 
- de Minister van Justitie en Politie 
- de Secretaris Staatsraad 
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WET van 	  
houdende regelen met betrekking tot het 
bestrijden van onrechtmatig bezetten of 
in gebruik nemen van percelen en gebouwen 
en nadere wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Wetboek van Strafrecht (Wet Onrechtmatige 
Occupatie van Percelen en Gebouwen) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat - ter bestrijding van het veelvuldig voorkomen van 
het zonder recht of titel bezetten of in gebruik nemen van percelen en gebouwen - het 
wenselijk is regelen terzake vast te stellen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, belcrachtigd de 
onderstaande wet: 

Artikel 

1. 	In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. gebouw 	: 	een gebouwde onroerende zaak, die door de overheid bestemd 

is om op enigerlei wijze ten behoeve van huisvesting, verzor-
ging of verpleging, logiesverschaffing, administratie, onderwijs 
of andere doeleinden, dan wel voor een samenstel van een of 
meer van deze doeleinden te worden gebruikt dan wel aan een 
ander te worden toegewezen; 

b. perceel 
	

een stuk grond of een stuk land behorende tot het domein van 
de overheid, dat, al dan niet bebouwd of beplant, door de 
overheid bestemd is ter bebouwing en/of beplanting te worden 
uitgegeven; 

c. ministers : 	de minister belast met de zorg voor volkshuisvesting en de 
minister belast met het uitgeven van domeinland onder een 
zakelijk of persoonlijk titel, hetzij gezamenlijk, hetzij ieder 
voor wat zijn ministerie betreft; 

d. bevoegd gezag: de instantie die, door of vanwege de overheid 
1. bevoegd is te beschikken over domeingrond, of 
2. belast is met het beheer en de toewijzing van woningen, of 
3. belast is met het treffen van maatregelen in verband met 

een geregelde huisvesting van daarvoor in aanmerking 
gebrachte personen. 



2. Een stuk grond of land, waaraan door de overheid nog geen bestemming is gegeven, 
wordt als perceel aangemerkt als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

3. Voor de toepassing van deze wet wordt met gebouw bedoeld een leegstaand gebouw. 

Artikel 2 

1. Degene, die opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw of perceel of een gedeelte 
daarvan bezet, bezet houdt of in gebruik neemt en dit gebouw of perceel na aanzegging 
door of vanwege het in artikel 1 bedoeld bevoegd gezag niet binnen twee dagen 
ontruimt en verlaat, wordt als onrechtmatige occupant gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie van de Algemene 
Geldboetewet. 

2. Van vervolging wordt afgezien, indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangezegde 
persoon binnen de in dat lid genoemde termijn dat gebouw of perceel, vergezeld van 
degenen die met hem aan het bezetten, bezet houden of in gebruik nemen deelnemen, 
met medeneming van al datgene wat hen toebehoort, ontruimt en verlaat. 

Artikel 3 

Indien de in artikel 2 bedoelde persoon zich binnen dertig dagen na de eerste 
overtreding opnieuw schuldig maakt aan een overtreding, bedoeld in artikel 2 lid 1, kan 
de vervolging ook voor die eerste overtreding alsnog worden ingezet. 

2. 	De op te leggen gevangenisstraf kan in het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval met 
een derde worden verhoogd, terwij1 een geldboete van de vijfde categorie van de 
Algemene Geldboetewet kan worden opgelegd. 

Artikel 4 

Het in artikel 2 strafbaar gestelde feit is een misdrijf. 

Artikel 5 

1. Als datum van ingebrekestelling, op grond waarvan ieder der betrokkenen met 
inachtneming van de artikelen 6 lid 6, 82 en 312aa van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, voor de bevoegde kantonrechter kan worden gedagvaard geldt de 
dagtekening van een schriftelijk stuk houdende aanzegging door of vanwege het 
bevoegde gezag of de eigenaar aan een der occupanten in persoon afgegeven, of aan 
een van hen aangetekend per post verzonden het gebouw en of het perceel te 
ontruimen. 

2. Een ontruiming met behulp van de sterke arm heeft slechts plaats na het terzalce door 
de rechter gewezen vonnis. 
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Artikel 6 

1. Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in deze wet, zijn behalve de bij of 
krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen arnbtenaren, 
tevens belast de ambtenaren daartoe door een der ministers aangewezen en bevoegd 
verklaard. 

2. Voor de opsporing van strafbare feiten Icrachtens deze wet gelden de bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 7 

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. Aan het slot van artikel 6 eerste lid sub 6 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, 
luidende als volgt: 
Indien het exploit een vordering tot ontruiming betreft van een gebouw of een perceel 
of een gedeelte daarvan door anderen dan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens 
een persoonlijk of zakelijk recht, wier naam en woonplaats in redelijkheid niet kunnen 
worden achterhaald, behoeft het exploit noch de naam en de woonplaats te vermelden 
noch de persoon aan wie afschrift van het exploit is gelaten; indien deze gegevens niet 
worden vermeld, wordt het exploit gedaan op de wijze als bepaald in artikel 7 vierde 
tot en met zesde lid. 

B. Aan artikel 7 worden na het vierde lid, drie nieuwe leden toegevoegd, luidende als 
volgt: 
Ten aanzien van degenen die verblijven in een gebouw of op een perceel of gedeelte 
daarvan, indien het exploit een vordering tot ontruiming daarvan betreft door anderen 
dan gebruikers of gewezen gebruikers Icrachtens een persoonlijk of zakelijk recht, 
zonder dat de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploit bestemd is, 
alsmede de persoon aan wie het afschrift is gelaten, worden vermeld, door achterlating 
ter plaatse van een afschrift in een gesloten envelop, dan wel, indien deze wijze van 
betekening feitelijk onmogelijk is, door bezorging van een afschrift ter post; het exploit 
vermeldt, zowel op het origineel als op de afschriften, de wijze van betekening, 
alsmede, in geval van de bedoelde feitelijke onmogelijkheid, de reden daarvan. 

Degenen voor wie het exploit bestemd is worden daarin aangeduid als zij die verblijven 
in het betreffende gebouw of perceel of gedeelte daarvan; op gelijke wijze wordt de 
envelop waarin een afschrift wordt achtergelaten of ter post bezorgd, geadresseerd; 
deze envelop vermeldt tevens de naam, hoedanigheid en het kantooradres van de 
deunvaarder, alsook de mededeling, dat de inhoud de onmiddellijke aandacht behoeft. 

Het exploit wordt ten spoedigste aangekondigd in een plaatselijk of landelijk dagblad 
onder vermelding van de naam en het adres van de deurwaarder; deze vervaardigt een 
tweede afschrift dat hij doet neerleggen ter griffie van het Kantongerecht voor hetwelk 



de vordering gebracht wordt of aanhangig is of laatstelijk was, alwaar belang-
hebbenden gedurende een maand kosteloos kunnen inzien. 

C. In artikel 82 wordt na het eerste lid een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 
Ingeval van oproeping van meerdere verweerders overeenkomstig artikel 6 eerste lid 
sub 6 is het eerste lid van dit artikel niet van toepassing. 

D. Aan artikel 106 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende als volgt: 
Indien een ontruiming wordt ingesteld op grond van de Wet Onrechtmatige Occupatie 
van Percelen en Gebouwen, wordt zij geacht een voorziening te betreffen waarin het 
belang van partijen een onverwijIde voorziening bij voorraad vordert; het bepaalde in 
artikel 226 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige 
toepassing. 

E. Na artikel 312a wordt een nieuw artikel 312aa ingevoegd luidende als volgt: 
Artikel 312aa 

1. Tenzij zulks onverenigbaar zou zijn met het belang van degene op wiens 
vordering het bevel wordt gedaan, kan de Kantonrechter bepalen dat een vonnis, 
waarbij aan anderen dan aan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een 
persoonlijk of zakelijk recht de ontruiming wordt bevolen van een gebouw of 
perceel of gedeelte daarvan, binnen een door hem te bepalen termijn niet ten 
uitvoer wordt gelegd, onverminderd het recht van de eerstgenoemde op 
vergoeding van alle geleden of te lijden schade. 

2. Tenzij zulks onverenigbaar zou zijn met het belang van degene op wiens 
vordering het bevel tot ontruiming wordt gedaan, bepaalt de Kantonrechter dat dit 
bevel niet ten uitvoer kan worden gelegd, totdat hij omtrent het al dan niet 
bepalen van een termijn als in lid I van dit artikel bedoeld heeft beslist, na 
terzake inlichtingen te hebben ingewonnen van de bevoegde autoriteit; hiertoe 
beveelt de Kantonrechter die autoriteit birmen een door hem te bepalen termijn 
zijn schriftelijk bericht ter Griffie in te leveren, of op een door hem te bepalen 
terechtzitting mondeling verslag te doen of door een door hem aangewezen 
ambtenaar te laten doen. 

3. Desgevorderd kan de Kantonrechter bepalen, dat een vonnis, waarbij aan andere 
dan aan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een persoonlijk of zalcelijk 
recht de ontruiming wordt bevolen van een gebouw of perceel of een gedeelte 
daarvan, tot een jaar na de dag waarop het vonnis wordt uitgesproken dan wel 
bekrachtigd, of, indien de Kantonrechter een termijn bepaalt als bedoeld in lid 1 
van dit artikel, tot een jaar na de dag waarop die termijn verstrijkt, ten uitvoer kan 
worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar 
bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet. 



Artikel 8 

In het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 
67) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 186 eerste lid wordt de zinssnede "of aan een ander toebehorend" geschrapt. 

B. Artikel 411a vervalt. 

Artikel 9 

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en 
Gebouwen. 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

4. De Ministers van Justitie en Politie, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en van 
Natuurlijke Hulpbronnen zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

R.R. VENETIAAN. 
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WET van 	  
houdende regelen met betreldting tot het 
bestrijden van onrechtmatig bezetten of 
in gebruik nemen van percelen en gebouwen 
en nadere wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Wetboek van Strafrecht (Wet Onrechtmatige 
Occupatie van Percelen en Gebouwen) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Ter bevordering van de sociaal-economische ontwilckeling naar een sociaal-rechtvaardige 
samenleving als bedoeld in artikel 40 van de Grondwet rekent de Staat tot een van haar 
doelstellingen het zorgen voor een adequate huisvesting voor daarvoor in aanmerking 
komende sociale lagen van de bevoficing. Daartoe worden Met alleen volkswoningen 
gebouwd en aan bedoelde groepen toegewezen; er worden tevens percelen in grondhuur dan 
wel op grond van een andere rechtstitel ter beschikking gesteld van degenen die na het 
volgen van een daarvoor uitgestippelde procedure in aanmerking komen. 
Dit beleid van de regering blijkt menig,maal te worden doorkruist door personen, die met 
negering van de daaromtrent bestaande regels, al dan niet bereids aan andere toegewezen 
percelen en gebouwen dan wel gedeelten daarvan onrechtmatig occuperen. De regering 
hoopt daarom dat na de totstandkoming van deze wet de onrechtmatige praktijken kunnen 
worden beteugeld. 

Binnen het kader van de rechtsstaatgedachte is er vanuit gegaan dat zonder rechterlijke 
tussenkomst bij de ontruiming geen gebruik gemaakt kan worden van de sterke arm. 
Er is gekozen voor een oplossing die enerzijds het onrechtmatig occuperen veroordeelt en 
doet bestraffen, doch anderzijds het tot inkeer komen van de occupant beloont. Degenen die 
niet tot een zelfstandige ontruiming kunnen besluiten, staan zowel een strafvervolging als een 
civiele procedure tot ontruiming te wachten. 

Deze ontwerp-wet bevat daartoe twee delen. Het eerste deel houdt zich bezig met het 
onrechtmatig occuperen en de daartegen in te stellen strafvervolging, terwij1 het tweede deel 
binnen het kader van het eerste deel een dezerzijds noodzakelijk geachte aanpassing en 
vereenvoudiging voorstelt van de civiele procesgang op dit stuk, waarin zowel een 
vereenvoudigde en verkorte oproep procedure als een langdurig werkend rechterlijk vonnis 
als proces bepalingen worden opgenomen. 

Nieuw is het per post oproepen van anonieme gedaagden, terwij1 ook het vonnis gedurende 
een jaar van kracht blijft tegen een ieder die zich gedurende die tijd zonder recht of titel in 
het gebouw of op het perceel zal ophouden, waartoe dan het ontruimingsvonnis van de 
rechter zal strekken. 



In het eerste deel wordt, naast het geven van enige definities, bepaald dat degenen die zich 
schuldig maken aan het zonder recht of titel en aldus opzettelijk en wederrechtelijk percelen 
en gebouwen bezetten of bezet houden daarvoor gestraft kunnen worden met een gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaren, of met een geldboete van de vierde categorie van de 
Algemene Geldboetewet (ten hoogste sf. 5.000.000,- [vijf miljoen gulden]). 
Deze vrije zware strafbedreiging wordt mede gerechtvaardigd, nu betrokkene het zelf in de 
hand heeft strafvervolging te voorkomen. 
Immers indien hij binnen twee dagen het geoccupeerde ontruimt en verlaat met al hetgeen 
zich van zijnentwege in het gebouw of op het perceel bevindt, wordt van vervolging 
afgezien. Dit zal in de praktijk ook verkieselijk worden geacht, nu daardoor aan het doel 
"ontruiming van gebouw en/of perceel", zonder veel omslag zal zijn tegemoetgekomen. 

Het tweede deel houdt een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in. 
De wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop deze wet het anoniem oproepen van 
bezetters mogelijk maakt. 

Ieder schriftelijk gedane aanzegging op een wijze als in de wet aangegeven, is voldoende om 
daardoor betrolckenen in gebreke te stellen. De datum van aanzegging dient daarbij als datum 
van ingebrekestelling. Het uit te brengen deurwaardersexploit behoeft niet langer de namen 
van betrokIcenen te bevatten en kan aldus anoniem worden uitgebracht. 
Dit voorkomt, dat degenen die in persoon zou zijn opgeroepen, op het moment van de 
ontruiming bijvoorbeeld het geoccupeerde ruilt met een andere occupant uit een ander pand, 
waardoor eindeloze processen nodig zouden blijken. 

Ook het vonnis zal tegen onbekende gedaagden kunnen worden uitgesproken. Hierdoor 
wordt met name voorkomen, dat bovengenoemde ruil effect voor de bezetters zal sorteren. 
De rechter krijgt bovendien de bevoegdheid de ontruiming ten aanzien van in zijn vonnis 
genoemd gebouw of perceel gedurende een periode van een jaar van kracht te doen zijn, 
Iedere (nieuwe) bezetter kan hierdoor gedurende bedoeld jaar - zonder dat ten aanzien van 
hem een nieuw proces wordt begonnen, op basis van dat vonnis worden ontruimd. Dit levert 
uiteraard een aanmerkelijke kostenbesparing op. 

Tot slot wordt in het tweede deel een verkorte procedure geindiceerd die, met gebruikmaking 
van een aan artikel 106 van het Wetboek van Rurgerlijke Rechtsvordering toegevoegd 
tweede lid, het mogelijk maakt de ontruimingsvordering op korte termijn te doen 
plaatsvinden overeenkomstig de regels welke gelden voor het kort geding. 

Met deze bijzondere regeling van de strafbaarstelling van onrechtmatige occupatie van 
percelen en gebouwen is het van belang dat artikel 411a en de zinsnede "aan een ander 
toebehorend" van artikel 186 van het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt. 

Paramaribo, de 	 

R.R. VENETIAAN. 
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