
Initiatiefvoorstel: krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname 
(S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend dd. 29 januari 2021 
door : A. Gajadien, c. Wang 	en M. Huur allen leden van De Nationale Assemblée, 
houdende wijziging van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 
no. 151). 

Paramaribo, 29 januari 2021 

De initiatiefnemers: 

Aan: De Nationale Assemblée 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 
Ingek 	.9 	af..4  20 	 
Agenda no. 	 2.1  
Vervrezen 
Naar 



WET van 	  
houdende wijziging van de Wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand 
(S.B. 2020 no. 151) 

ONTWERP 
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151), te wijzigen. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Na artikel 9 wordt een nieuw artikel 9a toegevoegd, luidende: 

Artikel 9a 

In geval toepassing wordt gegeven aan artikel 9 lid 1, dient degene bij wie de overtreding is 
geconstateerd zijn persoonsgegevens (naam, voorna (a)m (en) en adres) of de gegevens van het 
voertuig waarmee de overtreding is begaan te verstreklcen aan de bevoegde ambtenaren als bedoeld 
in artikel 9 lid 2. 

B. Artikel 10 leden 2 en 3 komen te luiden: 

2. De overtreder is de kosten verbonden aan de toepassing van lid 1 verschuldigd, tenzij deze 
kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen. 

3. Het bepaalde in artikel 9 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing. 

C. Artikel 12 komt te luiden: 

1. Overtreding van de krachtens artikel 6 en artikel 7 leden 2 en 3 bij Presidentieel besluit 
vastgestelde maatregelen, verboden, verplichtingen en voorschriften, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide 
straffen. 
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2. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een 
van beide straffen wordt gestraft degene die niet voldoet aan de verplichting ingevolge artikel 9a. 

3. Het bepaalde in lid 1 vindt slechts toepassing, indien bij een overtreding als daarin bedoeld geen 
toepassing wordt gegeven aan artikel 9. 

4. De feiten strafbaar gesteld in de leden 1 en 2 zijn overtredingen. 

ARTIKEL II 

Na Artikel 13 lid 2 wordt een nieuw lid 2a toegevoegd, luidende: 

De termijn van de uitzonderingstoestand als bedoeld in artikel 1 3 lid 2 wordt voor een termijn 
van 6 (zes) maanden verlengd. 

ARTIKEL III 

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging Uitvoering Burgerlijk Uitzonderingstoestand. 

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

3. De Ministers van Justitie en Politie, van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken zijn 
belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

CHADRIKAPERSAD SANTOKHI 
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WET van 	  
houdende wijziging van de Wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand 
(S.B. 2020 no. 151) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Voor de handhaving van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is gekozen voor 
zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke aanpak. Het betreft de handhaving van de 
maatregelen (verboden, verplichtingen en andere voorschriften) in verband met de aanpak van de 
uitzonderingstoestand. Wat betreft het bestuurlijke handhavingsmechanisme worden de 
bestuurlijke boete en de last onder bestuursdwang bepaald. De strafrechtelijke handhaving is 
voorbehouden voor 4e gevallen waarbij er sprake is van herhaling van een overtreding, de recidive 
gevallen. 

In de Memorie van Toelichting van voomoemde wet is de keuze van voomoemde 
handhavingsmodaliteit of een combinatie ervan, naast de vereiste effectiviteit ervan, ook de 
vereiste snelheid inzake de handhaving van de getroffen maatregelen noodzakelijk. 

De wijzigingsvoorstellen betreffen op de eerste plaats een uitbreiding en aanscherping van de 
bestaande handhavingsmodaliteiten (artikelen 9a en 12), alsmede de verbetering van enkele 
technische onvolkomenheden die in de wet zijn ingeslopen (artikel 10 leden 2 en 3). 

De aanscherping betreft de opname van een dwangmogelijkheid (verplichting) in verband met de 
handhaving van de bestuurlijke boete, waaraan de verplichting is gekoppeld tot verstrekking van 
persoonsgegevens - beperkt tot naam, voomamen en adres - en gegevens van het voertuig waarmee 
de overtreding is begaan (artikel 9a). Het voorgaande versterkt de handhavingsmogelijkheid van 
het bestuursorgaan in geval de overtreder weigerachtig is of blijft tot verstrekking van zijn 
(persoon)gegevens in verband met de afhandeling van de overtreding. Aan de weigering tot 
verstrekking van bedoelde persoonsgegevens in verband met bestuurlijke afhandeling van de 
overtreding is de strafrechtelijke sanctie van artikel 12 lid 2 van toepassing (hechtenis en 
strafrechtelijke boete). 

De uitbreiding heeft betreklcing op de opname van een zelfstandige strafrechtelijke 
handhavingsmogelijkheid. In de bestaande regeling is de strafrechtelijke handhaving slechts 
toepasselijk in geval van herhaling van overtredingen (recidive). Het voorgaande werkt 
stagnerend, nu in de praktijk is gebleken dat gelet op de aard van de maatregel (norm) en de daarbij 
betrokken normadressanten, in bepaalde gevallen de strafrechtelijke handhaving de voorkeur 
verdient. De wijziging van artikel 12, in relatie tot artikel 9 geeft thans de mogelijkheid bij de 
handhaving van de Icrachtens deze wet uitgevaardigde maatregelen (ook in toekomstige gevallen 
en maatregelen) een keuze te maken tussen de bestuurlijke (bestuurlijke boete) - en de 
strafrechtelijke handhavingsmodaliteit. De keuze zal, afhankelijk van de maatregelen, moeten zijn 
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ingegeven door de vereiste effectiviteit van de handhaving. In verband met het voorgaande wordt 
benadrukt dat gelet op het bestraffende karakter van zowel de bestuurlijke boete als de 
strafrechtelijke sanctie, beide handhavingsmodaliteiten niet tegelijk kunnen worden toegepast voor 
een en dezelfde overtreding (artikel 12 lid 3). Er zal daarbij, gelet op de aard van de maatregel en 
de betrokken normadressanten, steeds een keuze moeten worden gemaakt van de meest geschikte 
en effectieve handhavingsmodaliteit. 

In de afgelopen periode is gebleken dat het noodzakelijk is om de uitzonderingstoestand te 
handhaven. Naar aanleiding hiervan is het van bijzonder belang om de uitzonderingstoestand te 
verlengen voor een termijn van (6) zes maanden (artikel 13 lid 2). 

Paramaribo, de 	  

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

Paramaribo, 29 januari 2021 

De initiatiefnemers: 

M. Huur 
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