
WET van 25 maart 2003, houdende  vaststelling van een interimregeling met betrekking 
tot de financiële decentralisatie (“Interimregeling Financiële Decentralisatie”) (S.B. 2003 
no. 33).  
 
 Artikel 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 
1. In deze wet wordt verstaan onder: 

- de Wet :  de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk  
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54); 

- de Minister: de Minister belast met de zorg voor het regionaal bestuur; 
- district : bestuursgebied als bedoeld in artikel 1 van de Wet; 
- Districtsfonds: het Districtsfonds als bedoeld in artikel 40 van de Wet; 

 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze wet, kunnen omtrent de in deze wet 

geregelde onderwerpen nadere regels bij of krachtens staatsbesluit worden vastgesteld. 
 

Artikel 2 
DISTRICTEN 

Bij staatsbesluit worden districten aangewezen, waarop deze wet van toepassing is. 
 

Artikel 3 
RICHTLIJNEN 

In afwijking van de artikelen 40 lid 3 en 54 lid 2 van de Wet, worden de daar bedoelde 
richtlijnen vastgesteld door de Minister in overleg met de Minister belast met de zorg voor de 
staatsfinanciën. 

 
Artikel 4 

INKOMSTEN VAN DE DISTRICTEN 
 
1. Behalve de stortingen ingevolge artikel 40 lid 2 van de et, worden in het Districtsfonds 

gestort de belasting- en niet-belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met j 
opgesomde wettelijke regelingen: 
a. Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 

no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113); 
b. Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden 

(G.B. 1917 no. 16, geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 1984 no. 32); 

c. Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, 
geldende tekst G.B. 1944 no. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71); 

d. Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij G.B. 1970 no. 117); 

e. Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 38); 

f. Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1981 no. 6); 

g. Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no. 147, geldende tekst 
G.B. 1985 no. 40, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30); 

h. Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten en 
pleinen, het bouwen van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere 
doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31); 
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i. Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden 
verleend voor het gebruik van openbare wegen, enz. ten behoeve van bijzondere 
doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86); 

j. Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 20). 

 
2. De inning van de belastingen, het ontvangen van de belasting- en niet-

belastingmiddelen en de administratie van de in lid 1 bedoelde inkomsten blijven 
onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de Ontvanger der Directe 
Belastingen c.q. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen en de desbetreffende 
ministeries en overheidsinstellingen totdat de districten op grond van wettelijke 
voorzieningen zelf daarvoor de verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

 
3. De begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de 

districten zijn bestemd, worden eveneens in het Districtsfonds gestort, om ten laste van 
de districtsbegroting uitgaven te doen. 

 
4. Bij staatsbesluit kunnen ook andere wettelijke regelingen worden aangewezen voor de 

storting van de daaruit verkregen belasting- en niet-belastingmiddelen in het 
Districtsfonds. 

 
Artikel 5 

DISTRICTSBEGROTING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN 
 
1. Onverminderd het ter zake bepaalde in de Wet, wordt de districtsbegroting, bedoeld in 

artikel 54 lid 1 van de Wet, door de Districtsraad opgesteld, nadat dit orgaan in 
speciaal daarvoor bestemde openbare vergaderingen hoorzittingen omtrent de inhoud 
ervan heeft gehouden. 

 
2. Het bijeenroepen van de vorenbedoelde openbare vergaderingen geschiedt in overleg 

met de Ressortraden van het district. 
 

Artikel 6 
DISTRICTS-ADMINISTRATEUR 

 
1. De Districts-Commissaris neemt, na de Districtsraad te hebben gehoord, een Districts-

Administrateur in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst, na verkregen 
machtiging van de President van de Republiek Suriname. 

 
2. De Minister stelt bij beschikking het reglement voor de wijze van werving, de taken en 

bevoegdheden van de Districts-Administrateur vast. 
 
3. De Minister stelt bij beschikking de functiebeschrijving en functiewaardering van de 

Districts-Administrateur vast. 
 
4. De Minister stelt bij beschikking de organisatiestructuur van de Districts-

Commissariaten vast. 
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Artikel 7 
CERTIFICATIE 

 
De districten, die op grond van de richtlijnen in artikel 3 bedoeld, voldaan hebben aan de 
daarin gestelde criteria, worden voorzien van een certificaat van de Minister en de Minister 
belast met de zorg voor de staatsfinanciën, inzake de toekenning van de bevoegdheid voor een 
zelfstandig begrotings- en financieel beheer der districten. 
 

Artikel 81

SLOTBEPALINGEN 
1. Het “Besluit Interim Regeling Fiscale Decentralisatie Regionaal Bestuur” (S.B. 2000 

no. 53), alsmede alle ter uitvoering daarvan gegeven regelingen en voorschriften met 
betrekking tot de financiële decentralisatie, komen te vervallen. 

 
2. Deze wet kan worden aangehaald als: Interimregeling Financiële Decentralisatie. 
 
3. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
4. Zij kan in haar geheel of bij gedeelten in werking treden op een tijdstip of op 

tijdstippen door de President te bepalen. 
 
5. De Mnister belast met de zorg voor het regionaal bestuur en de Minister belast met de 

zorg voor de staatsfinanciën zijn belast met de uitvoering van deze wet. 
 
 

                                                 
1 I.w.t. 1 november 2003 (S.B. 2003 no. 91). 
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