
WET van 31 december 1923 op de heffing van leges op het Departement van 
Binnenlandse Zaken1 (G.B. 1924 no. 19), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte 
wijzigingen bij G.B. 1929 no. 71, G.B. 1940 no. 84, G.B. 1946 no. 124, G.B. 1953 
no. 120, G.B 1971 no. 25, S.B. 1980 no. 108, S.B. 2003 no. 29. 
 
 

Artikel. 12

 
1.  Onder de benaming van leges worden op het Departement van Binnenlandse Zaken 

rechten geheven naar het volgende tarief: 
a.  voor een gunstige beschikking op een verzoekschrift, behoudens de in art. 24 

vermelde uitzondering       f   6,- 
 
b.  voor afschrift van stukken en documenten, op aanvraag van belanghebbenden 

afgegeven per bladzijnde van 24 regels van 12 lettergrepen, gedeelten van 
bladzijden voor gehele gerekend      f   1,- 

 
c. voor alle verklaringen of zogenaamde certificaten, daaronder begrepen 

gezondheidspassen en legalisatie van handtekening    f   1,- 
 
d. -voor een reisdocument, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 3 sub h:   

Sf.60.000,- (ZESTIGDUIZEND GULDEN) 
 - bij verlenging van een reisdocument: Sf.25.000,-(VIJFENTWINTIGDUIZEND 

GULDEN); 
 - bij verlening van een dubbel reisdocument (het z.g. zakenpaspoort): Sf.120.000,-

(HONDERD EN TWINTIGDUIZEND GULDEN); 
 - voor elke bijschrijving in het reisdocument, aanvulling en/of wijziging hiervan: 

Sf.25.000,- (VIJFENTWINTIGDUIZEND GULDEN); 
- voor afgifte van een paspoort ter vervanging van een door onzorgvuldigheid, ter 

beoordeling van de Directeur van Binnenlandse Zaken, onbruikbaar geworden 
paspoort: Sf.150.000,-(EENHONDERDVIJFTIGDUIZEND GULDEN); 

- voor afgifte van een reisdocument ter vervanging van een verloren gegane: 
Sf.150.000,-(EENHONDERDVIJFTIGDUIZEND GULDEN); 

- voor afgifte van een reisdocument (Laisser-Passer): Sf.20.000,-
(TWINTIGDUIZEND GULDEN); 

 
e.  voor een zeebrief: 
 bij eerste uitgifte       f  50,- 
 bij vernieuwing       f  25,- 
 
f. 1. Indien de uitgifte is geschied voor landbouwdoeleinden: 

a. voor domeingrond van een oppervlakte van meer dan  
5 ha. tot en  hoogste 25 ha.     Sf 100,- 

b. voor domeingrond van een oppervlakte van meer dan 
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25 ha. tot ten hoogste 50 ha.       ,, 200,- 
c. voor domeingrond van een oppervlakte van meer dan  

50 ha. tot en  hoogste 75 ha.       ,, 300,- 
d. voor domeingrond van een oppervlakte van meer dan  

75 ha. tot en  hoogste 100 ha.       ,, 400,- 
e. voor domeingrond van een oppervlakte van meer dan  

100 ha. maar kleiner dan 1.000 25 ha.     ,, 1.000,- 
f. voor domeingrond van een oppervlakte groter dan  

1.000 ha.         ,, 2.500,- 
 

2. Indien de uitgifte is geschied voor andere doeleinden ongeacht 
de oppervlakte        ,, 100,- 

 
g.  voor een erfpachtsbrief      f  50,- 
 
h.  voor een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand uit de doopregisters of 

uit de slavenregisters Sf. 5,- 
 voor inlichtingen uit de registers van de Burgerlijke Stand (de zgn. verkorte 

uittreksel) Sf. 1,- 
 
2. Wanneer ter Griffie van het Hof van Justitie uit de aldaar gedeponeerde, of door de 

Ambtenaren van de Burgerlijke Stand buiten Paramaribo uit de lopende registers 
uittreksels worden afgegeven, wordt het recht van vijf gulden per uittreksel geheven 
onderscheidenlijk door de Griffies of door de Ambtenaren van de Burgerlijke Stand 
(de zgn. uitgebreide uittreksels). 

 
3. Wanneer op het kantoor voor de Immigratie voor de niet kosteloze gevallen 

bewijsstukken worden verstrekt, worden rechten geheven naar het volgende tarief: 
a. voor een verklaring uit de registers van Naamsverandering 

(N.V. registers) van Aziaten       Sf. 1,- 
b. voor een uittreksel uit het huwelijks- en verstotingsregister der Aziaten  ,,   5,- 
c. voor een verklaring uit het Immigrantenregister 
 (zgn. Algemene register aangevoerde Immigranten, Hindoestanen 
 en Javanen          ,,   1,- 

 
Artikel 23

 
1. Voor elk(e) uittreksel, familieboek, verklaring of ander bescheiden uitgegeven c.q. 

verstrekt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, wordt een tarief geheven van 
Sf. 1.000,- (EENDUIZEND GULDEN). 

 
2. Voor een stamboom c.q. inlichtingenstaat: Sf. 10.000,- (TIENDUIZEND GULDEN) 

per vel. 
 

                                                 
3 Gew. bij S.B. 1980 no. 108, S.B. 2003 no. 29. 
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3. Voor elke legalisatie van een document door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
wordt een tarief van Sf. 25.000,- (VIJFENTWINTIGDUIZEND GULDEN) geheven. 
 

Artikel 3 
 
1.  Bij indiening van een verzoekschrift moet gedeponeerd worden het bedrag, dat bij 

gunstige beschikking aan zegel en leges verschuldigd zal zijn. 
 
2.  De terugvordering van dit bedrag, op grond, dat het zonder verschuldigd te zijn 

betaald is, verjaart door verloop van achttien maanden. 
 

Artikel 44

 
1. Inschrijving in het Burgerregister geschiedt kosteloos. 
 
2. Uittreksels uit dat register worden kosteloos en op ongezegeld papier afgegeven. 
 
3. Bovendien worden geen leges geheven: 

a.  van uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand, uit de doopregisters of uit 
de slavenregisters om te dienen voor kosteloze huwelijksvoltrekking, zomede die, 
welke aangevraagd worden door of ten behoeve van hen, die voorzien zijn van 
een certificaat van onvermogen, afgegeven door de ambtenaren of de 
Commissiën, door de President daartoe aangewezen; 

b. op beschikkingen, genomen op verzoekschriften, waarbij een certificaat van 
onvermogen van de verzoeker, als onder a van dit artikel bedoeld, is overgelegd, 
wanneer de aard van dit verzoek daartoe, naar het oordeel van de President, 
aanleiding geeft; 

c.  op besluiten, houdende benoeming tot een bezoldigende betrekking; 
d. van inlichtingen, afschriften of uittreksels door de openbare ambtenaren, besturen 

en instellingen aangevraagd in het openbaar belang; 
e. op beschikkingen, genomen op verzoekschriften van Landsdienaren en 

gepensionneerden tot het bekomen van voorschot uit ’s Landskas op tractement of 
pensioen, voorzover het bedrag van het voorschot niet hoger is dan f 100,-; 

f. op beschikkingen, genomen op verzoekschriften om toekenning van onderpand; 
g. op beschikkingen, genomen op bezwaarschriften tegen aanslagen in de 

beschreven middelen of tegen opgelegde heffingen van andere middelen en op 
die, genomen op verzoekschriften om teruggave van betaalde belastingen en 
andere aan ’s Landskas betaalde gelden; 

h. voor reisdocumenten, bestemd voor degenen, die, ter beoordeling van de 
President, geacht kunnen worden in ’s Lands belang te reizen; 

 
Artikel 4a5

 
Bij staatsbesluit kunnen de bedragen in deze wet genoemd worden gewijzigd. 
                                                 
4 Gew. bij G.B. 1929 no. 71, G.B. 1946 no. 124, G.B. 1953 no. 120. 
5 Ingev. bij S.B. 1980 no. 108. 
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Artikel 5 

 
Bij het inwerkingtreden van deze wet vervalt de wet van 3 Augustus 1894 (G.B. No. 33) 
op de heffing van leges ter Gouvernements-Secretarie, gelijk deze luidt na de daarin bij 
de wet van 15 November 1905 (G.B. 1906 No. 14) aangebrachte aanvullingen. 
 

Artikel 6 
 
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging. 
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