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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de                 

Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2011 no. 39). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is de Wet 

Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij 

S.B. 2011 no. 39), nader te wijzigen; 

 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad 

gehoord, bekrachtigd onderstaande wet: 

 

ARTIKEL I 

In de Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2011 no. 39) wordt artikel 6 als volgt gewijzigd: 

A. Lid 1 onderdelen a en b komen te luiden als volgt:  

 

a. SRD. 1600, - (DUIZEND EN ZESHONDERD 

SURINAAMSE DOLLAR) per maand voor elke 

speelautomaat en;  
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b. SRD. 12.000,- (TWAALFDUIZEND SURINAAMSE 

DOLLAR) per maand voor elke speeltafel.  

 

B. Lid 2 komt te luiden als volgt: In afwijking van het 

belastingbedrag genoemd in lid 1 onder b van dit artikel bedraagt 

de verschuldigde belasting voor elke roulettespeeltafel                          

SRD. 12.000,- (TWAALFDUIZEND SURINAAMSE 

DOLLAR). 

 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 

 

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

afkondiging. 

 

3. De Minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering 

van deze wet. 

 

Paramaribo, de 30ste december 2022 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste december 2022 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO 
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WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de                 

Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2011 no. 39). 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

ALGEMEEN 

 

De Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no.111) is op 1 januari 2003 in 

werking getreden en aangepast op 11 april 2011. Het casinowezen kent 

naast de budgettaire voordelen voor de Staatskas ook diverse nadelen in 

de sociaal maatschappelijke ontwikkeling waarmee de samenleving 

bekend is.  

Het beleid van de Regering van Suriname voor de ordening van het 

Casinowezen is in 2009 tot uiting gekomen middels de totstandkoming 

van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no.78). Voor de 

verdere ordening wordt thans de “casinobelasting” aangepast. Gelet op 

de inflatie en devaluatie, de afgelopen jaren, zijn de bedragen die 

aangepast zijn in 2011 achterhaald en wordt derhalve voorgesteld ze met 

100% te verhogen vooruitlopend op een algehele ordening van het 

casinowezen. Deze verhoging moet ook in samenhang met de invoering 

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde worden gezien, waarmee 

de regering duidelijke stappen heeft gezet om te werken naar een 

rechtvaardiger en efficiënt belastingsysteem.  

 

Met de aanpassing van het tarief zoals voorgesteld zal de Casinobelasting 

opbrengst minimaal SRD 56 miljoen per jaar moeten bedragen. Een 

stijging van 100%. 

 

Paramaribo, 24 december 2022, 

V. Ramsukul 

Ch. Wang 


