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Heer President, 

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 82 van het Reglement van orde voor De Nationale 
Assemblée doe ik U ter kennisneming toekomen het•  bij De Nationale Assemblée ter 
aanvaarding ingediend initiatiefvoorstel: 

- houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimte en instelling 
Huurcommissie (Huurwet woonruimte 2018). 
(lngediend dd. 31 augustus 2018 door J. Simons en R. Cotino) 

De Voorzitter van 
De Nationale Assemblée,,i 

ions 

Bijlage: 1 (één) 
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+ 
J. mons 

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 door J. Simons en R. 
Cotino, allen leden van De Nationale Assembiée, houdende regels inzake huur en 
verhuur van woonruimte en instelling Huurcommissie (Huurwet woonruimte 2018) 

Paramaribo, 31 augustus 2018 

De initiatiefnemers: 

R. Cotino 

Aan: De Nationale Assemblée 



WET van 	  
houdende regels inzake huur en verhuur 
van woonruimte en instelling Huurcommissie 
(Huurwet woonruimte 2018) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende dat - ter regeling van de huur en verhuur van woonruimte met 
name in de sociale huursector, alsmede ter instelling van de Huurcommissie - het gewenst is nadere 
regels ter zake vast te stellen; 

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

§ 1. Algemene bepalingen 

Aitikel 1 
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 

a. Minister: de minister belast met de zorg voor Volkshuisvesting; 

b. Huurcommissie: de commissie als bedoeld in artikel 20; 

c. huur en verhuur: iedere overeenkomst onder welke naam of in welke vorm ook aangegaan, die 
ten doel heeft het voor gebruik ter bewoning verkrijgen of verstreldcen van een woonruimte; 

d. huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een 
woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand berekend volgens de bij en krachtens deze wet 
vastgestelde voorschriften met inbegrip van het bij staatsbesluit vast te stellen 
woonruimtewaarderingsstelsel als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder I; 

e. huurpunten: het totaal aantal punten dat op basis van het woonruimtewaarderingsstelsel als 
bedoeld onder d. aan een woonruimte kan worden toegekend, teneinde de maximale huurprijs vast 
te kunnen stellen voor de betreffende woonruimte; 

f. woonruimte: een gebouwde omperende zaak voor zover deze als een zelfstandige dan wel tilet 
zelfstandige woonruimte is verhuurd om te worden gebruik voor bewoning, alsmede de onroerende 
aanhorigheden; onder woonruimte wordt mede verstaan een perceel dat verhuurd is om te worden 
gebruik voor bewoning. 

g. zelfstandige woonruimte: de woonruimte welke een eigen toegang heeft en wetke de bewoner 
kan bewonen zoncler daarbtj athankellik te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de 



woonruimte, waarbij als wezenlijke voorzieningen worden aangemerkt: keuken en sanitaire 
voorzieningen; 

h. woning: zelfstandige woonruimte; 

i. tweede woning: zelfstandige woonruimte die feitelijk en uitsluitend door de huurder als verblijf 
wordt gebruikt of kan worden gebruikt, naast zijn hoofdverblijf; 

j. huishouden: een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, die feitelijk 
een gemeenschappelijke huishouding voeren; 

k. vakantieverhuur: het door de verhuurder als eigenaar of hoofdbewoner van een woonruimte 
tijdelijk en voor korte duur verhuren van een woonruimte voor toeristische en of recreatieve 
doeleinden. 

Artikel 2 
1. Deze wet is uitsluitend van toepassing op de huur en verhuur van woonruimte. 

2. Deze wet is niet van toepassing op woonruimte verhuurd met bouw- of weilanden of op grond 
die verhuurd is als bouw- of weiland, voor zover de bedoelde woonruimte uitsluitend bestemd is 
ten behoeve van het gebruik van de grond als bouw- of weiland en/of dezelfde agrarische 
bestemming heeft. Deze wet is eveneens niet van toepassing op huur en verhuur welk een gebruik 
van woonruimte b etreft dat naar zijn aard van korte duur is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3 lid 3. 

§ 2. Het eindigen van de huur 

Artikel 3 
1. Een voor bepaalde tijd aangegane huur van woonruimte eindigt niet door het enkele verloop van 
de huurtijd; zij kan door elk van beide partijen worden opgezegd tegen een voor de betaling van 
de huurprijs overeengekomen dag, niet vallend voor het verstrijken van de bepaalde tijd. 

2. Een voor onbepaalde tijd aangegane of voor onbepaalde tijd verlengde huur kan door elk van 
beide partijen worden opgezegd tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. 

3. Tijdelijke huur en verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd aangegaan, uitsluitend voor zover 
deze naar zijn aard van korte duur is, zoals dit onder meer het geva1 kan zijn bij vakantie- verhuur, 
eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken. 

4. De opzegging moet geschieden bij aangetekende brief of bij exploot. Is de echtgenoot of de 
partner van de huurder medehuurder ingevolge artikel 8 lid 1, dan moet de opzegging aan beide 
echtgenoten of partners afzonderlijk worden gedaan. 

5. De opzegging door de verhuurder moet op straffe van nietigheid de gronden vermerden die tot 
de opzegging hebben Qeleid. Een opzegging door de verhuurder op andere dan de in artikel 6 lid 
1 genoemde gronden, is nietig. 



6. Bij de opzegging moeten de volgende termijnen in acht worden genomen: 
a. bij opzegging door de huurder: een termijn van tenminste een maand en niet 
langer dan drie maanden; 
b. bij opzegging door de verhuurder: een termijn van tenminste drie maanden en niet langer dan 
zes maanden. 
c. de toepassing van dit lid vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in lid 9. 

7. Een opzegging die is gedaan in strijd met het bepaalde in de leden 1 tot en met drie en lid 6 is 
geldig evenwel met inachtneming van de voorgeschreven opzegdag en opzegtermijn. 

8. Elk beding waarbij in strijd met lid 6 onder a een langere opzegtermijn of waarbij in strijd met 
lid 6 onder b een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen of waarbij van andere bepalingen 
van dit artikel wordt afgeweken, is nietig. 

9. Dit artikel geldt niet, indien de beindiging geschiedt met wederzijds goedvinden nadat de huur 
is ingegaan. 

Artikel 4 
1. Indien de opzegging rechtsgeldig heeft plaatsgevonden met volledige inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3, eindigt de huurovereenkomst op de voorgeschreven dag. 

2. De huurder kan, uitsluitend op gronden dat een gedane opzegging niet rechtsgeldig heeft 
plaatsgevonden als bedoeld in lid 1, binnen vier weken na de opzegging, dan wel de dag waarop 
de opzegging had moeten plaatsvinden, een schriftelijk verzoek indienen bij de Huurcommissie 
tot bemiddeling of het doen van een bindende uitspraak, hetzij een vordering indienen bij de 
kantonrechter tot nietigverklaring van de opzegging wegens ongeldigheid. 

Ontruiming gehuurde woonruimte 

artikel 5 
1. Bij een beslissing op het verzoek of de vordering bedoeld in artikel 4 lid 2 nemen de 
Huurcommissie en de kantonrechter uitsluitend de door de verhuurder in de opzegging vermelde 
gronden in aanmerking. 

2. Indien de Huurcommissie of de kantonrechter het verzoek of de vordering van de huurder 
toewijzen wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd met inachtneming van de 
wettelijke bepalingen. 

2. Indien de Huurcommissie of de kantonrechter het verzoek of de vordering van de huurder 
afwijzen wordt de huurovereenkomst beindigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

3. Indien de kantonrechter de vordering afwijst, stelt hij tevens het tijdstip van ontruiming vast. De 
toewijzing geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip. 



Gronden vordering be6ndiging huurovereenkomst 

artikel 6 
1. De opzegging door de verhuurder als bedoeld in artikel 3 lid 5 kan slechts plaatsvinden op 
tenminste een van de volgende gronden: 

a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals van een goed huurder mag worden verwacht, 
hetgeen door verhuurder met feitelijk bewijs dient te worden gestaafd ; 

b. indien de verhuurder zijn vordering baseert op een beding als omschreven in lid 2 en aan de 
eisen van lid 2 is voldaan, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming; 

c. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zodanig dringend nodig heeft 
voor eigen gebruik als bedoeld in lid 3, vervreemding van de gehuurde woonruimte uitgezonderd, 
dat van hem, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, in redelijkheid niet 
kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd; 

d. indien de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe 
huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde gehuurde woonruimte, zonder dat dit aanbod een 
wijziging betekent van de huurprijs of servieekosten; 

e. indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woonruimte betreft, die deel uitmaakt van de 
woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat 
zijn belangen bij be6ndiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting 
daarvan. 

2. In het geval dat in de huurovereenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de gehuurde woonruimte 
na afloop van de bedongen termijn moet worden ontruimd, kan de verhuurder overeenkomstig lid 
1 aanhef en onder b, zijn vordering op dat beding baseren, indien de verhuurder na afloop van die 
terinijn de woning zelf wil betrekken; 

3. Onder eigen gebruik als bedoeld in lid 1 onder c, wordt mede begrepen: 

a. renovatie van de woonruimte die zonder beeindiging van de huur aantoonbaar niet mogelijk is; 

b. het verstrekken van een (on)zelfstandige woonruimte aan een persoon met een beperking als 
gevolg van ziekte en/of met gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, indien die 
woonruimte daartoe aantoonbaar is dan wel moet worden ingericht en bestemd; 

c. het verstrekken van een (on)zelfstandige woonruimte aan een oudere persoon boven de leeftijd 
van 60 jaar indien die woonruimte aantoonbaar is dan wel moet worden ingericht en bestemd voor 
de bewoning door een of meer ouderen; 

d. het verstrekken van een (on)zelfstandige woonruhnte aan een student indien die woonruimte 
ingevolge de huurovereenkomst.bestemd is voor studenten die zijn ingesehreven aan een instelling 
voor beroeps-, hoger- of wetenschappelijk onderwijs en de huurder tegen wie de in lid 1 bedoelde 



vordering is ingesteld, niet kan aantonen aan de verhuurder dat hij/zij feitelijk als student is 
ingeschreven aan de betreffende onderwijsinstelling gedurende het lopende studiejaar middels 
overlegging van het inschrijvingsbewijs. 

schadevergoeding 

artikel 6a 
1. Indien de verhuurder de overeenkomst heeft opgezegd wegens noodzakelijk eigen gebruik als 
bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c en de huurder met de bethndiging heeft ingestemd, dan wel de 
Huurcommissie of de kantonrechter een verzoek of een vordering van de huurder als bedoeld in 
artikel 4 lid 2 hebben afgewezen, is de verhuurder jegens de huurder tot schadevergoeding 
gehouden, indien blijkt de bedoelde opzegging op onjuiste gronden of valselijk heeft 
plaatsgevonden. Hiervan wordt geacht sprake te zijn, onder meer indien niet binnen een jaar na het 
einde van de overeenkomst het verhuurde feitelijk en duurzaam door de verhuurder in gebruik is 
genomen en/of sprake is van feitelijke leegstand van de verhuurde woonruimte, behoudens door 
de kantonrechter te beoordelen tegenbewijs door de verhuurder. 

2. De vordering van de huurder op grond van dit artikel vervalt vijf jaren na het einde van de 
huurovereenkomst. 

Artikel 7 
Van het bepaalde in deze paragraaf kan door of namens partijen niet worden afgeweken. 

§ 3. Huurbescherming echtgenoot en partner 

Artikel 8 
1. De echtgenoot van een huurder of de partner van de huurder die met deze een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding heeft gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren, al dan niet 
met inwonende minderjarige kinderen, en op hetzelfde adres van de gehuurde woonruimte is 
ingeschreven in het bevolkingsregister, is van rechtswege medehuurder, zolang de woonruimte de 
echtgenoot of bedoelde partner tot hoofdverblijf strekt, ongeacht of de huurovereenkomst voor dan 
wel na het aangaan van het huwelijk of van het partnerschap is gesloten. 

2. Voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, behalve voor zover deze reeds opeisbaar 
waren voordat de echtgenoot of de in lid 1 bedoelde partner medehuurder werd, zijn de huurder en 
de medehuurder jegens de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk. 

3. Indien de huurovereenkomst ten aanzien van de huurder eindigt, wordt de medehuurder huurder. 

4. Indien de in lid 1 bedoelde echtgenoot ingevolge een rechterlijke beslissing, dan wel de in lid 1 
bedoelde partner hetzij ingevolge onderlinge overeenstemming in verband met een verzoek tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed, dan wel ingevolge beindiging van het partnerschap 
niet het gebruik heert van de echtelijke woning, brengt dit voor de toepassing van dit artikel geen 
veranderina in het hooldverblijf. 



5. In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed of be6ndiging van het partnerschap 
kan de kantonrechter op verzoek van een echtgenoot of de in lid 1 bedoelde partner bepalen wie 
van de betrokkenen echtgenoten of partners huurder van de woonruimte zal zijn. 
De kantonrechter bepaalt tevens de dag van ingang van de huur met deze echtgenoot of partner. 
Op dezelfde dag eindigt de huur met de andere echtgenoot of partner. 

Artikel 9 
1. Bij overlijden van de huurder zet de medehuurder de huur als huurder voort. Hij kan de huur 
binnen zes maanden na het overlijden van de huurder bij exploot of aangetekende brief opzeggen 
met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de opzegging. 

2. Komt vast te staan, dat een persoon ten onrechte een beroep ingevolge dit artikel op voortzetting 
van de huur heeft gedaan, dan blijft hij over de periode dat hij het genot van de woonruimte heeft 
gehad jegens de verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen van de huurder 
die voor hem zouden gelden als was hij huurder. 

3. Is er geen persoon die ingevolge dit artikel de huur voortzet, dan eindigt de huur aan het 
eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder. De echtgenoot of partner van de 
huurder, of indien deze er niet zijn diens erfgenamen, zijn bevoegd de huur tegen het eind van de 
eerste maand na het overlijden van de huurder te doen eindigen. 

Artikel 10 
Indien een medehuurder die een beroep heeft gedaan op de artikelen 8 en 9, hertrouwt, kan met 
betrekking tot dezelfde woonruimte de nieuwe echtgenoot geen beroep doen op bedoelde artikelen. 

Artikel 11 
Van het bepaalde in deze paragraaf kan door of namens partijen niet worden afgeweken. 

§ 4. Vaststelling sociale huurgrens en reglementering huurprijzen 

Artikel 12 
1. a. In het kader van de toepassing van het bepaalde in artikel 13, wordt jaarlijks bij 
Staatsbesluit vastgesteld de sociale huurgrens, zijnde het maximum beclrag dat geldt als 
algemene bovengrens van in de sociale huursector toegestane huurprijzen in maandbedragen. 
Bij bedoeld Staatsbesluit kan de sociale huurgrens jaarlijks worden verhoogd, verlaagd 
of ongewijzigd worden gelaten. Indien zulks noodzakelijk is op basis van een analyse van de 
indicatoren als bedoeld onder b. kan de sociale huurgrens voor een of meerdere districten buiten 
toepassing worden gelaten, onder vermelding van redenen. 

b. De jaarlijkse vaststelling van de sociale huurgrens als bedoeld onder a. wordt berekend aan de 
hand van de volgende indicatoren: 

- de huurquote: het op representatief statistisch onderzoek door het ABS gebaseerd gemiddeld 
pereentage van het besteedbaar huishoudinkomen in de hierna genoemde inkomensgroepen dat 
besteecl wordt aan woonlasten bij huur van woonrunnte, met inbegrip van de kosten van gas, 
water en electra; 



- de indeling huishoudinkomensgroepen zoals gehanteerd door het Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting, vanaf de lage inkomensgroep met inbegrip van de subgroep arme 
huishoudens, de lagere midden inkomensgroep tot en met de hogere middeninkomensgroep. 

- het prijsinflatiepercentage en actuele rentepercentages; 

c. Op basis van de onder b. genoemde indicatoren wordt volgens een nader te bepalen percentage 
van het netto huishoudinkomen van de hogere middeninkomensgroep, categorie tweeverdieners, 
vastgesteld een bedrag waarvan in redelijkheid kan worden vastgesteld dat dat het gemiddelde 
bedrag is dat door een huishouden in de sociale huursector maximaal kan worden besteed aan 
maandelijkse huur van woonruimte - zijnde de sociale huurgrens. 

2. Voor de categorie huurwoningen en -woonruimte met een huurprijs onder de sociale 
huurgrens als bedoeld in lid 1, hiema aangeduid als de sociale huursector, gelden de bij of 
Icrachtens deze wet vastgestelde voorschriften inzake reglementering van de huurprijzen en de 
taken van de Huurcommissie. Voor de categorie huurwoningen en -woonruimte met een 
huurprijs boven de sociale huurgrens zijn de bedoelde voorschriften niet van toepassing en 
gelden de tussen partijen overeengekomen huurprijzen. 

4. Indien de sociale huurgrens buiten toepassing is gelaten voor een of meerdere districten als 
bedoeld in lid 1 onder a. gelden de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften inzake 
reglementering van de huurprijzen en de taken en bevoegdheden van de huurcommissie 
onverkort voor alle huren in die districten. 

5. Ter uitvoering van het in dit artikel bepaalde worden bij of krachtens Staatsbesluit nadere 
voorschriften vastgesteld. 

Huurprijs 

Artikel 13 
1. Teneinde voor huurders van woonruimte in de sociale huursector de huren betaalbaar te 
houden, worden bij of krachtens Staatsbesluit nadere voorschriften en indicatoren vastgesteld, 
aan de hand waarvan in concrete gevallen van een huurprijsgeschil de huurprijs door de 
Huurcommissie kan worden beoordeeld en op verzoek kan worden vastgesteld. 
Dit betreft onder meer: 

I. een woonruimtewaarderingssysteem ter bepaling van de maximum huurprijs van een 
woonruimte op basis van toegekende huurpunten als bedoeld in artikel 1, aanhef onder e; 

II. de taxatiewaarde, mede rekening houdend met: 
a. bij oudbouwwoningen en-woonruimte een bepaald percentage van de historische kostprijs en 
marktwaarde op een bepaalde waardepeildatum, indien noodzakelijk van aanpassing door 
herwaardering; 
b. bij nieuwbouwwoningen en-woonruimte een bepaald percentage van de aetuele kostprijs en 
;narktwaarde van de woonruimte met inbegrip van grond en terrein; 
d. de kwaliteit en de staat van het onderhoud van de woonrulinte; 



e. de directe woonomgeving; 
f. de hoogte van de huurwaardebelasting. 

III. persoonlijke omstandigheden van de huurder in verband met een sociaal- medische 
urgentieverklaring of indicatiestelling; 

III. Bij de huurprijsvaststelling van maatschappelijk vastgoed zoals zorgappartementen en 
woonruimte verhuurd door huisvestingsorganisaties, houdt de taxatie mede rekening met: 
a. de aanvangsinvesteringen en restwaarde; 
b. financieringsrente; 
c. exploitatieperiode en -kosten. 

2. Het woonruimtewaarderingsysteem en het puntensysteem als bedoeld in lid 1 onder I worden 
tevens bekend gemaakt op de website van de Huurcommissie. 

Wijziging huurprijs 

Artikel 14 
I. De huurprijs van woonruimte kan op verzoek van een der partijen worden gewijzigd: 
niet eerder dan na afloop van het eerste tijdvak van twaalf maanden na de datum van ingang van 
de overeenkomst van huur en verhuur van woonruimte, en na genoemd tijdvak telkens tegen het 
einde van elkaar opvolgende tijdvakken van twaalf maanden na het ingaan van een eerdere 
wijziging van de huurprijs, met inachtneming van de leden 2 tot en met 5 en de artikelen 15 tot en 
met 17. 

2. Voor de toegestane maximum verhoging van de huurprijs van woonruimte geldt de sociale 
huurgrens als bedoeld in artikel 12 lid 1. Het is de verhuurder van een woonruimte die tot de sociale 
huursector wordt gerekend niet toegestaan aan de huurder een (nieuwe) huurprijs voor te stellen 
of met de huurder overeen te komen, welke de sociale huurgrens overstijgt. 

3. Een verhoging van de huurprijs is niet mogelijk, zolang in geval van een geschil tussen huurder 
en verhuurder over de staat van de woonruimte tussen hen geen overeenstemming is bereikt, dat 
door de Huurcommissie ingevolge artikel 16 geconstateerde gebreken of tekortkomingen aan de 
betreffende woonruimte volledig zijn opgeheven. 

4. Bepalingen in overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte welke tot gevolg hebben, 
dat de huurprijs van woonruimte in enig tijdvak van twaalf maanden meer dan éénmaal wordt 
verhoogd, zijn van rechtswege nietig. 

5. Bij verhuur van gemeubileerde woonruimte is de verhuurder verplicht de huurprijs voor 
woonruimte en meubilering afzonderlijk vast te stellen en duidelijk kenbaar te maken aan de 
huurder. Voor zowel de woonruimte als de meubilering kan de huurder de Huurcommissie 
verzoeken de maximale huurprijs vast te stellen. Het bepaalde in de vorige volzin is ten aanzien 
van servicekosten van overeenkomstige toepassing. 



Artikel 15 
1. Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet door de verhuurder ten minste twee maanden 
vóór de voorgestelde datum van ingang van de wijziging schriftelijk aan de huurder worden gedaan 
en dient te vermelden: 
a. de geldende huurprijs; 
b. het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs; 
c. de voorgestelde huurprijs; 
d. de voorgestelde datum van ingang van de voorgestelde huurprijs; 
e. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de huurder ingevolge deze wet daartegen bezwaar 
kan maken bij de Huurcommissie, en wat de gevolgen zijn voor de huurder wanneer deze niet 
(tijdig) maakt; 
f. de specifieke reden(en) voor de voorgestelde wijziging van de huurprijs. 

Een modelbrief (jaarlijkse) huurverhoging wordt vastgesteld door de Huurcommissie en 
bekendgemaakt op de website. 

2. Indien de huurder met een voorstel van de verhuurder tot wijziging van de huurprijs niet instemt, 
kan de huurder tot uiterlijk vier weken na het tijdstip waarop de voorgestelde wij ziging had moeten 
ingaan, de Huurcommissie schriftelijk verzoeken om te bemiddelen dan wel een bindende 
uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel en de hoogte van de huurprijs vast te stellen. 

Modelbrieven verzoek bemiddeling en verzoek uitspraak Huurcommissie worden vastgesteld door 
de Huurcommissie en bekendgemaakt op de website. 

3. De Huurcommissie doet binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 
2 met redenen omkleed schriftelijk uitspraak omtrent de redelijkheid van de overeengekomen of 
voorgestelde huurprijs. Indien de Huurcommissie de overeengekomen of voorgestelde huurprijs 
mede gelet op de kwaliteit van de woonruimte niet redelijk acht, vermeldt de Huurcommissie in 
haar uitspraak de huurprijs die zij wel redelijk acht, of dat het ongewijzigd blijven van de huurprijs 
redelijk is. 
De Huurcommissie kan de tennijn van drie maanden met ten hoogste twee maanden verlengen. 
Zij stelt partijen van de duur van de verlenging in kennis. 
Indien de Huurcommissie is verzocht om te bemiddelen worden partijen zo spoedig mogelijk 
uitgenodigd om door de Hoorcommissie ter zake te worden gehoord. 

4. De Huurcommissie stelt de maximale huurprijs vast met ingang van een door de Huurcommissie 
te bepalen tijdstip, dat niet eerder ligt dan de eerste dag van de maand waarin het verzoek is gedaan 
en niet later dan zestig dagen na dagtekening van de uitspraak van de Huurcommissie. 

5. De Huurcommissie wijst in haar uitspraak partijen op de in artikel 28 lid 1 genoemde 
mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken de huurprijs vast te stellen, alsook op de vorm en de 
termijn die daarbij in acht moeten worden genomen. 

6. De Huurcommissie maakt haar uitspraak schriftelijk en gemotiveerd bekend aan partijen. 
indien geen der partijen binnen een maand na de bekendmaking van de uitspraak een iiieL redenen 
omkleed schriftelijk verzoek heett gericht tot de kantonrechter om de huurprijs vast te stellen, 



worden partijen geacht de huurprijs te zijn overeengekomen zoals vermeld in de uitspraak van de 
Huurcommissie. 

7. Het is de verhuurder niet toegestaan aan de huurder een (nieuwe) huurprijs voor te stellen of 
met de huurder overeen te komen, welke de door de Huurcommissie vastgestelde huurprijs 
overstij gt. 

Verlaging huurprijs bij gebreken of tekortkomingen 

Artikel 16 
1. Indien de verhuurder niet binnen zes weken na schriftelijke aanzegging door de huurder, de 
daarin gestelde gebreken of tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte heeft opgeheven, 
kan de huurder binnen zes maanden na het verstrijken van die termijn de Huurcommissie 
schriftelijk verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid en de hoogte van de huurprijs, gelet 
op de ernst waarin de gebreken of tekortkomingen het woongenot van de huurder aantasten. 

2. De Huurcommissie doet binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek met redenen 
omkleed schriftelijk uitspraak omtrent de redelijkheid en de vaststelling van de hoogte van de 
huurprijs, gelet op geconstateerde gebreken aan of tekortkomingen ten aanzien van de 
woonruimte, uitgaande van de situatie op het tijdstip van de indiening van het verzoek, met 
inachtneming van het woonruimtewaarderingssysteem als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder I. 

Artikel 17 
Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 16 kunnen bij of Icrachtens 
Staatsbesluit nadere voorschriften worden vastgesteld. 

Muntsoort huurprijs 

Artikel 18 
1. Wanneer de huur en verhuur van een woonrunnte is aangegaan met een huurder die ingezetene 
is, dient de door de huurder verschuldigde huurprijs door de verhuurder uitsluitend in Surinaams 
courant te worden vastgesteld, respectievelijk door de huurder te worden betaald. 

2. Wanneer de huur en verhuur is aangegaan met een huurder die geen ingezetene is, dient de 
door de huurder verschuldigde huurprijs door de verhuurder uitsluitend in vreemde valuta te 
weten USD of EUR te worden vastgesteld, respectievelijk door de huurder te worden betaald. 

Artikel 19 
Van het bepaalde in deze paragraaf kan door- of namens partijen niet worden afgeweken. 



§ 5. Huurcommissie 

Samenstelling Huurcommissie 

Artikel 20 
1. Er is een Huurcommissie. Zij is gevestigd te Paramaribo en kan elders in Suriname kantoor 
houden. 

2. De Huurcommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waarvan een de 
voorzitter is. 

3. De leden van de Huurcommissie worden door de Minister voor een termijn van vijf jaren 
benoemd. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden door de Minister afzonderlijk uit 
de leden benoemd. 
Voorts worden plaatsvervangende leden benoemd. 
De leden van de huurcommissie zijn voor ten hoogste twee zittingstermijnen benoembaar. 

4. De benoembaarheidseisen, bezoldiging en rechtspositie van de leden van de Huurcommissie, 
alsmede van de secretaris en het ondersteunend personeel worden vastgesteld bij of krachtens 
staatsbesluit. 

Artikel 21 
1. Door de Minister worden aan de Hututommissie een secretaris, een plaatsvervangend 
secretaris en ondersteunend personeel toegevoegd. 

2. Waar in deze paragraaf wordt gesproken van secretaris, is de plaatsvervangende secretaris 
mede begrepen. 

Artikel 22 
De voorzitter en de andere leden van de Huurcommissie worden door de Minister geschorst en 
ontslagen met inachtneming van de in artikel 20 lid 4 bedoelde rechtspositie regeling. 

Taakstelling huurcommissie 

Artikel 23 
1. De huurcommissie heeft in het algemeen tot taak: 
a. het als onpartijdige instantie verzorgen van voorlichting, advies en bemiddeling in de vorm 
van pre-mediation en mediation ten behoeve van huurders en verhuurders van woningen en 
woonruimte in de sociale sector, mede ter voorkoming van huurgeschillen onder meer over de 
huurprijs. 
Bij deze vorm van dienstverlening door de Huurcommissie wordt voorrang gegeven aan 
individuele huurders met door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
ge'indiceerde urgentie; 

b. het op gezamenlijk verzoek en met ilstemming van huurder en verhuurder inzetten van een 
mediation-traject (formele bemiddeding)) ter oplossing van een huurgeschil. Indien een 



mediation-traject succesvol wordt afgerond, dient een door de Huurcommissie opgestelde 
vaststellingsovereenkomst door huurder en verhuurder te worden ondertekend; 

c. het op verzoek van huurder of verhuurder van een woonruimte formeel beslechten van een 
huurprijsgeschil middels het doen van een bindende uitspraak over de (maximale) hoogte van de 
huurprijs van woonruimte of een wijziging daarvan, indien partijen hierover onderling niet tot 
overeenstemming geraken; 

d. het houden van een register van verhuurders van woonruimte als bedoeld in artikel 35; 

e. het toezien op de juiste naleving van de voorschriften inzake de individuele vaststelling van 
huurprijzen; 

f. het al dan niet op verzoek van huurder of verhuurder toezien op de juiste naleving van het 
bepaalde in artikel 18 inzake betaling huurprijs in Surinaamse courant of vreemde valuta, 
alsmede de overige bij of krachtens deze wet bepaalde voorschriften; 

2. Ter uitvoering van het in deze wet bepaalde en met inachtneming van de geldende wettelijke 
bepalingen inzake huurgeschillen, kunnen bij of krachtens Staatsbesluit andere dan in lid 1 
bedoelde taken aan de Huurcommissie worden opgedragen. 

Algemene werkwijze Huurcommissie 

Artikel 24 
1. Een huurprijsgeschil wordt bij de Huurcommissie ingediend middels een verzoekschrift. 
Het model verzoekschrift wordt vastgesteld door de Huurcommissie en bekendgemaakt op de 
website. 

2. Indien een verzoekschrift onduidelijk of onvolledig is, stelt de secretaris van de 
Huurcommissie de verzoeker in de gelegenheid het verzoekscluift aan te vullen en adviseert hem 
daarbij indien nodig. 

3. De voorzitter van de Huurcommissie kan onmiddellijk nadat het verzoek als bedoeld in lid 1 is 
ontvangen een met redenen omkleed schriftelijk uitspraak doen, indien het verzoek kennelijk 
niet-ontvankelijk is, of de aan het verzoek ten grondslag liggende bezwaren tegen wijziging van 
de huurprijs kennelijk ongegrond of kennelijk onredelijk zijn. 

4. ambtshalve of op verzoek van de huurder en/of de verhuurder kan de Huurcommissie getuigen 
en deskundigen horen, die daartoe vrijwillig voor haar verschijnen. 

5. huurder en verhuurder kunnen zich voor de Huurcommissie door een gemachtigde doen 
bijstaan of zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

6. De secretaris is bij de zittingen van de Ituureommissie aanwezig, fTij draagt zorg voor de 
vastlegging van het ter zitting verhandelde en van de vertdaringen van de gehoorde personen. 



Artikel 25 
1. de Huurcommissie kan een of meer van haar leden opdragen een onderzoek ter plaatse in te 
stellen, een huisbezoek te brengen aan de huurder en/of getuigen of deskundigen te horen 
voordat op een verzoek door de Huurcommissie wordt beslist. Daartoe hebben de voorzitter en 
de leden van de Huurcommissie toegang tot alle woonruimten, alsmede tot ruhnten die als 
zodanig kunnen worden gebruikt, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak 
nodig is. 

2. Zij kunnen zich bij het betreden door de secretaris en een bij de Huurcommissie werkzaam 
zijnde onderzoeker doen vergezellen. 
Zo nodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke arm. 

3. Na het onderzoek en/of huisbezoek stelt de huurcommissie een rapport van onderzoek op. Na 
vaststelling door de Huurcommissie wordt het rapport aan partijen toegezonden. 

Artikel 26 
De leden onthouden zich van deelneming aan de behandeling van enige zaak, welke hen, hun 
echtgenoten of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, persoonlijk en rechtstreeks 
aangaat. 

Artikel 27 
1. De Huurcommissie behandelt en beslist op een bij haar ingediend verzoek zo spoedig 
mogelijk met inachtneming van de in artikel 15 lid 3 genoemde beslistermijn en de overige bij en 
krachtens deze wet gestelde voorschriften. De uitspraak van de Huurcommissie is met redenen 
omkleed 

2. De bindende uitspraak van de Huurcommissie wordt ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris en wordt aan het verzoekschrift gehecht. 

3. De Huurcommissie deelt aan de verhuurder en de huurder haar bindende uitspraak schriftelijk 
en gemotiveerd mee. 

Artikel 28 
1. Van de bindende uitspraak van de Huurcommissie staat zowel voor de huurder als voor de 
verhuurder gedurende vier weken vanaf de datum na die waarop de uitspraak van de 
Huurcommissie aan hen schriftelijk is meegedeeld beroep open bij de kantonrechter. 
Indien de bindende uitspraak betreldcing heeft op een huurprijsgeschil kunnen zij de 
kantonrechter schriftelijk en gemotiveerd verzoeken de huurprijs vast te stellen. 
Afschrift van de bestreden uitspraak van de Huurcommissie wordt bij het verzoek gevoegd. 
Indien het verzoek niet gemotiveerd is stelt de kantonrechter de verzoeker in de gelegenheid het 
verzuim binnen een door hem te bepalen termijn te herstellen. 

2. De kantonrechter behandelt en beslist op het ingestelde beroep zo spoedig mogelijk. Indien de 
kantonrechter de uitspraak niet bevestigt, kan liij beslissen dat zijn uitspraak in de plaats wordt 
gesteld van de uitspraak van de Huurcommissie. 

3. Tegen de beslissing van de kantonrechter staat geen hoger beroep open. 



Artikel 29 
De secretaris houdt het register van uitspraken van de Huurcommissie omtrent ingediende 
verzoeken. In het register worden alle zaken in volgorde van behandeling onder afzonderlijk 
nummer vermeld. 

Artikel 30 
1. Voor de algemene dienstverlening en verrichtingen door de Huurcommissie worden aan 
belanghebbenden geen kosten in rekening gebracht en alle krachtens deze paragraaf opgemaakt 
bescheiden zijn vrij van kosten. 

2. De Minister bepaalt bij beschikking, gehoord de Huurcommissie, in welke gevallen van het 
bepaalde in lid 1 kan worden afgeweken. De beschikking wordt bekend gemaakt op de website 
van de Huurcommissie. 

Artikel 31 
1. De leden en de secretaris van de Huurcommissie zijn verplicht tot strikte gehehnhouding van 
al hetgeen in de beraadslagingen naar voren is gebracht. Zij zijn voorts verplicht tot 
geheimhouding omtrent al hetgeen aan hen in hun hoedanigheid bekend is geworden. 

2. Op schriftelijk verzoek daartoe, kan de secretaris schriftelijke inlichtingen aan derden 
verstrekken omtrent uitgebrachte uitspraken van de Huurcommissie, in geanonimiseerde vorm 
met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake de privacybescherming van partijen en 
overige belanghebbenden. 

Artikel 32 
1. De Huurconunissie is voor de algemene uitoefening van haar taken verantwoordelijk aan de 
Minister. 

2. De Huurcommissie brengt jaarlijks voor 1 mei verslag uit van haar werkzaatnheden aan de 
Minister en De Nationale Assemblee. 

3. Het verslag wordt ingericht volgens door de Minister gegeven richtlijnen. Het verslag is 
openbaar en ligt voor een ieder ter inzage op het kantoor van de Huurcommissie. Het verslag 
wordt in verkorte vorm bekend gemaakt op de website van de Huurcommissie. 

4. De Minister ziet toe dat de Huurcommissie haar taken ingevolge deze wet naar behoren 
vervult. Hij kan de Huurcommissie daartoe richtlijnen en aanwijzingen geven. 

5. Desgevraagd verstrekt de Huurcommissie aan de Minister alle inlichtingen die deze in het 
kader van Net toezieln nodia-  oordeelt. 



Artikel 33 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1 kan de Huurcommissie in de districten een 
regionale vestiging instellen, gehoord de Minister en de betrokken Districts-Commissaris. 

2. Ten aanzien van een regionale vestiging zijn de bij of krachtens deze wet vastgestelde 
bepalingen betreffende de Huurcommissie van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 34 
Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 23 tot en met 33 kunnen bij of Icachtens 
Staatsbesluit nadere regels worden gesteld orntrent de organisatie en werkwijze van de 
Huurcommissie. Deze uitvoeringsvoorschriften worden bekend gemaakt op de website van de 
Huurcommissie. 

Registratie verhuurders woonruimte 

Artikel 35 
1. De Huurcommissie houdt een landelijk register bij van verhuurders van woonruimte, ongeacht 
de sociale huurgrens als bedoeld in artikel 12 lid 1. 
In dit register worden opgenomen de persoonsgegevens van verhuurders, perceels-/ kadastrale-
en adresgegevens, taxatiegegevens van de woonruimte en de overeengekomen huurprijs. 
Indien de verhuurder rechtspersoon is, worden opgenomen de naam en het vestigingsadres van 
de rechtspersoon. 
De Huurcommissie draagt zorg dat de gegevens worden verwerkt in een database huurwoningen 
en -woonruimte. De in de database opgenomen gegevens zijn niet openbaar, de Huurcommissie 
draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling daarvan. 

2. Elke verhuurder van een daadwerkelijk verhuurde woonruimte als bedoeld in lid 1 is verplicht 
de genoemde gegevens schriftelijk te verstrekken aan de Huurcommissie ter registratie. 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens kunnen langs de elektronische weg worden 
ingediend op door de Huurcommissie te geven wijze, met toepassing van artikel 35 van de Wet 
Elektronisch Rechtsverkeer. 

§ 6. Instelling Fonds Rampenbeheersing 

Artikel 36 
1. Er is een Fonds Rampenbeheersing, hierna te noemen het Fonds, ter leniging van noden die 
huurders en verhuurders dan wel bewoners van woonruimte in enig deel van Suriname kunnen 
treffen als gevolg van bijzondere weersomstandigheden en klimaatveranderingen, waaronder 
overstromingen door ongewone regenval en stormen, welke van zodanige aard en oinvang zijn en 
zodanige gevolgen hebben wat betreft schade aan- of verlies van woningen of woonruimte dat, 
naar het oordeel van het bestuur van het Fonds, in overleg met de Minister van Finanein, er 
voicloencle aanleiding bestaat om over te gaan tot toepassing van het bij en krachtens dit artikel 
beoaakle. 



2. Het Fonds is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de vorm van een afzonderlijk op te richten 
stichting en is gevestigd te Paramaribo. 

3. Het Fonds tracht het in lid 1 omschreven doel te bereiken door het verlenen van financile- en 
materièle ondersteuning aan daarvoor in aanmerking komende huurders en verhuurders dan wel 
bewoners van woningen en wootutimte, alsmede aan maatschappelijke organisaties met 
rechtspersoonlijkheid die op grond van financile situatie, doelstelling en activiteiten, organisatie 
en kwaliteit naar het oordeel van het bestuur van het Fonds daarvoor in aanmerking komen en die 
voldoen aan de in de statuten van het Fonds vernaelde voorwaarden. 

4. Het vermogen van het Fonds wordt onder meer gevorind door bijdragen van de Staat, een door 
de Regering nader te bepalen percentage van de opbrengst van de huurwaardebelasting, bijdragen 
verkregen uit door of ten behoeve van het Fonds geïnitieerde openbare inzamelingen en andere 
baten. 

4. Nadere regels omtrent de taken, inrichting en werkwijze van het Fonds worden vastgesteld bij 
Staatsbesluit. 

§ 7. bezwaar en administratief beroep 

Artikel 37 
1. Degene die bezwaar heeft tegen een besluit dat jegens hem door de Huurcommissie is 

genomen, kan daartegen binnen zes weken vanaf de datum na die waarop het besluit aan 
hem schriftelijk is meegedeeld bezwaar maken. 

2. Het bezwaar wordt ingediend middels een met redenen omIcleed bezwaarschrift en is 
gericht aan de voorzitter van de Huurcommissie. 

3. ln het bezwaarschrift worden het bestreden besluit en de bezwaargronden duidelijk 
omschreven. 

4. De voorzitter van de Huurcommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift een beslissing op het bezwaar. De beslissing op het bezwaar berust op een 
deugdelijke motivering, die bij de schriftelijke bekendmaking van de beslissing wordt 
vermeld. 

Artikel 38 
1. 	Tegen een beslissing of het overschrijden van de beslistermijn als bedoeld in artikel 37 

lid 4, kan de belanghebbende binnen zes weken vanaf de datum na die waarop het besluit 
aan hem schriftelijk is meegedeeld, of na het overschrijden van de beslistermijn, beroep 
instellen bij de Minister. 

Het beroep wordt ingestercl bij een met recienen omIdeed beroepsehrift. 



3. In het beroepschrift moeten het besluit waartegen in beroep wordt gegaan en de 
beroepsgronden duidelijk worden omschreven. 

4. De Minister beslist op het beroepschrift overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 lid 4. 

§ 8. Strafbepalingen 

Artikel 39 
1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met 
een van beide straffen, wordt gestraft degene die in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 
14 leden 2 en 3, 15 lid 7, 18, leden 1 en 2, 26, 31 lid 1 en artikel 35 lid 2. 

2. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met 
een van beide straffen, wordt gestraft degene die in strijd handelt met het bepaalde in artikelen 
14 lid 5. 

§ 9. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 40 
1. Bij de inwerkingtreding van deze wet wordt de Huurbeschermingswet 1949 (G.B. 1949 no. 
107) ingetrokken met dien verstande, dat op grond van de Huurbeschermingswet 1949 bij de 
rechter aanhangige zaken worden behandeld met toepassing van de bepalingen van genoemde 
wet. 

2. Rechtsvorderingen inzake huur en verhuur van woonruimte ingesteld vóór de datum van de 
inwerkingtreding van deze wet worden behandeld met toepassing van het vóór bedoelde datum 
geldende recht. 

3. De op de datum van de inwerkingtreding van deze wet reeds geldende huurprijzen kunnen 
voor de eerste maal, als bedoeld in artikel 14 lid 1, worden gewijzigd, nadat twaalf maanden zijn 
verlopen sedert het tijdstip waarop deze huurprijzen voor de eerste maal verschuldigd zijn 
geworden. 

4. 1n afwijking van het bepaalde in lid 3 en artikel 14 lid 1, blijven vóór de datum van de 
inwerkingtreding van deze wet tot stand gekomen overeenkomsten van huur en verhuur van 
woonruimte met een reeds bestaande looptijd van meer dan twaalf maanden, voor zover het de 
huurprijs betreft, van kracht tot de datum waarop deze overeenkomsten zullen eindigen, doch tot 
uiterlijk drie jaar na bedoelde datum. 

5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door de 
kantonrechter vastgestelde huurprijzen. 

Artikel 41 
I. Deze wet wordt aangehaald als: Huurwet Woonrunnte 2018. 

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



3. Zij treedt inwerking op een door de President te bepalen tijdstip. 

4. De Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is verantwoordelijk voor en belast met de 
uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 
de 	  

DESIRE D. BOUTERSE 



WET van 	  
houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimte en 
instelling Huurcommissie 
(Huurwet woonruimte 2018) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

A. ALGEMEEN 

1. Het Huisvestingsplan 2012-2017 zoals vastgesteld door de Nationale Assemblee op 28 
november 2012 S.B. 2012 no. 181) bevat onder meer een algemene analyse van de 
huisvestingssituatie van met name de lagere- en middeninkomensgroepen en van de bevolkings-
ontwikkeling, met als uitgangspunt dat de zorg voor betaalbare huisvesting voor deze groepen 
een primaire verantwoordelijkheid van de overheid is. 
Wat betreft de beschrijving van de huurproblematiek wordt hier kortheidshalve verwezen naar 
het in het Huisvestingsplan ter zake gestelde. 

Bekende knelpunten die worden vermeld zijn de te hoge huurprijzen van de op de markt 
aangeboden huurwoningen, te weinig huurwoningen van goede kwaliteit en overbewoning van 
woonruimte. 

Als een van de oorzaken van het onvoldoende beschikbaar zijn van geschikte huurwoningen n 
woonruimte, signaleert het Huisvestingsplan dat verhuurders soms niet bereid zijn voor langere 
tijd met lokale woningzoekenden een huurovereenkomst aan te gaan in verband met de 
Huurbeschermingswet 1949. 

Genoemde wet koppelt het proces van woningontruiming na expiratie van de huurovereenkomst 
rechtstreeks aan de kantonrechtersprocedure, waardoor voor de verhuurder opzegging van de 
huur doorgaans een kostbare en tijdrovende zaak wordt, vooral wanneer de huurder weigert de 
woning te ontruimen. Samengevat is de verhuurder alsdan genoodzaakt is de (langdurige) 
procedure bij de kantonrechter in te gaan. 

In de praktijk kiezen verhuurders/huiseigenaren soms dan ook voor tijdelijke leegstand en 
verhuur met kortlopende huurcontracten, onder andere met kort-verblijvers (toeristen, 
vakantiegangers en stagiaires) die hoge huurprijzen voor een beperkte tijd wel willen/kunnen 
betalen en na afloop van de overeengekomen huurperiode de (vakantie)woning in het algemeen 
zonder probleem ontruimen. 
Om vergelijkbare reden geven huiseigenaren hun leegstaande woning/ woonruimte soms in 
bruikleen aan bijv. een 	hoewel het linancieel gezien voordenger zou zijn de woning te 
verhuren. 



Dergelijke ontwikkelingen zijn niet bevorderlijk voor een gezonde ontwikkeling van de 
huursector. 
Voorts zijn onder andere de hierna onder 2. aangeduide factoren van invloed op het voorgaande. 

Met verwijzing naar het bepaalde in artikel 3 lid 3 wordt nog opgemerkt dat de recreatieve- en 
vakantieverhuur van woonruhnte in het kader van het toeristisch beleid en de bevordering van 
het toerisme op zichzelf een belangrijke sector is en dat ook dient te blijven. 

2. Wat betreft de actuele factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de (sociale) 
huurmarkt wordt in het kort het volgende opgemerkt. 

Als gevolg van financieel- economische ontwikkelingen, prijsinflatie, deviezensituatie en valuta 
koersen is het, naast het omzetten van SRD reserves in buitenlandse valuta de laatste jaren steeds 
gebruikelijker geworden om de verkoop- en huurprijzen van woonruimte/woningen in vreemde 
valuta, meestal USD of EUR, vast te stellen. 
De schaarste aan buitenlandse valuta is van invloed op de bewegingen van de zwarte marktkoers 
en draagt bij aan opdrijving van de huurprijzen, tussentijdse huurverhogingen en verminderde 
kwaliteit van huurwoningen. 

Surinaamse ingezetenen en met name de huishoudinkomensgroepen onder de bij Staatsbesluit 
vast te stellen sociale huurgrens binnen de sociale huursector die doorgaans een inkomen in 
Surinaams courant hebben zijn de dupe van deze ontwilckelingen met alle sociale gevolgen van 
dien. 
Ook de gedateerde Huurbeschermingswet 1949 biedt hen onvoldoende bescherming tegen de 
huidige ontwikkelingen. 

Tevens heeft het bankwezen het in het kader van het valutabeleid voor burgers mogelijk gemaakt 
om te lenen en aan de verplichtingen te voldoen in vreemde valuta. Gevallen van in vreemde 
valuta vastgestelde huurprijzen kunnen dan ook in verband staan met de verplichte hypotheek-
aflossing in vreemde valuta aan de bank. Het ligt in de bedoeling dat bij de uitvoering van deze 
wet en na inventarisatie hiermee zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden. 

Gezien het voorgaande is het dringend noodzakelijk dat de Regering op korte termijn zorgt voor 
maatregelen die (adspirant) huurders meer zekerheid en rechtsbescherming bieden wat betreft de 
beschikbaarheid van goede en betaalbare huurwoningen, en tevens vaststelling en betaling van 
de huurprijs in Surinaamse munt (artikelen 18 en 19), volgens een systeem van 
huurprijsnormering (artikelen 12 t/m 16) binnen de sociale huursector. 
De betreffende in dit wetontwerp opgenomen voorzieningen streklcen daartoe. 

3. De eerdergenoemde Huurbeschermingswet (voluit: de wet van 30 September 1949, houdende 
bescherming voor huurders van woningen (G.B. 1949 no.107), gelijk zij luidt na de daarin 
aangebrachte wijziging bij G.B. 1951 no.157), bepaalt in de artikelen 1 en 2 dat voor het 
eindigen van de huur van een woning een opzegging in de zin van het Surinaarns Burgerlijk 
Wetboek altijd vereist is en dat opzegging van de huur door de verhuurder tatsluitend kan plaats 
vinden doordat deze op speerneke gronden een vordering tot ontrunning van de woning 
aanhangig naaakt bij de Kantonrechter. 



Aangezien deze regeling zoals aangegeven onder 1 in de praktijk niet goed functioneert en 
stagnerend werkt op de verhuurmarkt, is in artikel 3 een hanteerbare opzegbepaling opgenomen 
- met behoud en bovendien uitbreiding van de vereiste rechtsbescherming van de huurder en 
medehuurder. 
Zie verder onder Artikelsgewijs, artt. 3 e.v. 

Dat de "Huurbeschenningswet 1949" niet aansluit op de huidige tijd en geactna liseerd dient te 
worden, wordt geïllustreerd door de (fictief gebleken) slotbepaling in artikel 13, dat genoemde 
wet vervalt 6 maanden nadat de President zou hebben vastgesteld "dat het tekort aan woonruimte 
niet meer bestaat". 

Het huidige Burgerlijk Wetboek is ook wat betreft bepalingen over huur en verhuur van 
woonruimte toe aan vernieuwing en een nieuw BW is geruime tijd in voorbereiding. 
Echter gelden vooralsnog voor de huur en verhuur van woonruimte de regels van het huidige 
BW, Boek III, Verbintenissen, 7e Titel , Van Huur en Verhuur, 2e Afdeling: "Van de regelen 
welke gemeen zijn aan verhuringen van huizen en van lande"- artt. 1571 t/m 1601. 

Deze artt. zijn algemeen en deels verouderd (zo luidt art. 1590: "Wanneer er geschil ontstaat 
over de prijs van een verhuring, bij monde aangegaan, waarvan de uitvoering begonnen is, en er 
geen kwijting aanwezig is, moet de verhuurder op zijn eed geloofd worden, tenzij de huurder 
mocht verkiezen de huurprijs door deskundigen te doen begroten"). 

Vervolgens de 3e Afdeling: "Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur van 
huizen en huisraad" - artt. 1602 t/m 1606. Deze artt. zijn zeer summier en verouderd. 

Wanneer bij de inwerkingtreding van deze wet de (verouderde) Huurbeschermingswet 1949 
komt te vervallen, zou mede voor de bescherming van de huurder van woonruimte, met inbegrip 
van diens echtgenoot of partner, alsmede de regeling van de beindiging van de 
huurovereenkomst van woonruimte moeten worden teruggevallen op het geldende Burgerlijk 
Wetboek - indien deze wet niet zelf zou voorzien in vernieuwde bepalingen met name over de 
beCindiging van de huurovereenkomst waaraan in de huidige tijd en rechtspraktijk duidelijk de 
behoefte bestaat. 

Bij de formulering van de vernieuwde bepalingen is wel zoveel als mogelijk rekening gehouden 
met een toekomstige invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek - in die zin dat deze wet 
alsdan zou kunnen aansluiten op het systeem van het in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
opgenomen huurrecht. 

4. In dit wetsontwerp is opgenomen, een landelijke regeling voor het vaststellen van de 
huurprijzen van woonruimte binnen de sociale huursector, waarbinnen de positie van de huurder 
is versterkt onder andere door instelling van de Huurcommissie, procedurele waarborgen bij 
verhoging van de huurprijs en de verplichte huurprijs in Surinaams courant voor huurders van 
woonrui mte die ingezetenen zijn. 



Tevens zijn enkele delegatiebepalingen opgenomen die er toe dienen dat bij of krachtens 
Staatsbesluit nadere reglementering plaatsvindt van de versterking van de positie van huurders in 
de sociale huursector en van de verhoudingen tussen verhuurders en huurders. 

De in het wetsontwerp geintroduceerde sociale huurgrens; de maximale huurprijs als sociale 
bovengrens, moet jaarlijks door de Minister worden vastgesteld aan de hand van de vermelde 
indicatoren: de huurquote en de indeling huishoudinkomensgroepen zoals gehanteerd door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het prijsinflatiepercentage en actuele 
rentepercentages. Een volgens de aangegeven methode berekende sociale huurgrens kan aldus 
statistisch worden onderbouwd en dient tevens sociaal maatschappelijk rechtvaardig te zijn wat 
betreft de financirne verhoudingen tussen de verschillende huishoudinkomensgroepen. 

Bij bijzondere financieel-economische ontwikIcelingen en/of de ontwikkelingen op de 
huizentnarkt heeft de Minister de bevoegdheid om te besluiten dat de sociale huurgrens niet 
wordt vastgesteld voor enig kalenderjaar. 
In dat geval gelden het wettelijk regime inzake maximale huurprijzen en -huurverhoging en de 
taken en bevoegdheden van de huurcornmissie onverkort en landelijk voor alle huurwoningen en 
—woonruimte ongeacht de huurprijzen. 

B. Artikelsgewijs 

De artikelen 3 t/m 11 regelen de bijzondere huurbeschenningsbepalingen. 
Mede ten behoeve van de overzichtelijkheid is hierbij de volgorde van de verwante bepalingen 
van de Huurbeschermings- wet 1949 aangehouden. 

Voor de volledigheid wordt hier ingegaan op de inhoud van de artikelen. 2 t/m 4 van de 
Huurbeschermingswet 1949, die als volgt luiden: 

"Artikel 2 
De opzegging van de huur ener woning door de verhuurder kan alleen plaats vinden doordat 
deze een vordering tot ontruiming van de woning aanhangig maakt. 

Artikel 3 
Indien de vordering tot ontruiming van de woning wordt afgewezen, wordt de opzegging als niet 
gedaan beschouwd. 

Artikel 4 
De verhuurder van een woning kan de ontruiming door de huurder of de gewezen huurder slechts 
vorderen, indien: 
a. wegens onbehoorlijk gebruik van het verhuurde goed, wegens emstige overlast, hem zelf of 
zijn huisgenoten door de huurder of zijn huisgenoten aangedaan, of wegens wanbetaling van de 
huurpenningen, voortzetting van de huur redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden 
gevergd; 
b. cle verhuurder, cloor kennelijke nood gechvongen, bet verluturde goed voor etgen gebruik noclig 
lieert: 



c. de verhuurder het verhuurde goed nodig heeft, teneinde te kunnen voldoen aan de verplichting, 
welke hem door enig rechtsvoorschrift of door een beschikking van overheidswege is opgelegd". 

Tot zover de Huurbeschermingswet 1949. In de Toelichting bij A. Algemeen, onder 3 is 
aangegeven waarom deze regeling niet goed functioneert. 
In artikel 3 is derhalve een hanteerbare opzegregeling opgenomen. Ter bekorting wordt 
verwezen naar de inhoud van de bepaling. 

De artikelen 7 t/m 12 bevatten nieuwe bepalingen over de huurbescherming van de echtgenoot/ 
partner. Hierbij kan worden verwezen naar het huurrecht in het nog komende NBW. 
Om reeds aangegeven redenen is ervoor gekozen deze materie alvast te regelen in deze wet; het 
is niet te verwachten dat een NBW op korte termijn zal zijn ingevoerd terwijl de redactie van de 
nieuwe huurbepalingen in het NBW vooralsnog niet vast staat. 

Dezelfde gedachtegang is gevolgd bij het opnemen in deze wet van de bepalingen over de 
reglementering / normering van de huurprijs in de sociale huursector (artikel 12 t/m 17) en 
instelling, taken en bevoegdheden van de Huurcommissie (artikelen 20 t/m 35). 
Kortheidshalve wordt hier verder volstaan met verwijzing naar de inhoud van genoemde 
bepalingen. 

Artikel 13 lid 1 onder I 
Volgens lid 1 worden bij Staatsbesluit nadere voorschriften vastgesteld onder andere over het 
woonruimtewaarderingssysteem. 
Het woonruimtewaarderingssysteem gaat over de relatie tussen huurprijs en punten; voor de 
sociale huurwoningen zal de toegestane (kale) huurprijs worden berekend volgens een bepaald, 
nader uit te werken puntensysteem. 

Hetpuntensysteem voor sociale huurwoningen/ -woonruimte geeft met name de kwaliteit van de 
woning aan en de toegestane/ maximale huurprijs is afhankelijk van het puntenaantal. 

De woning/ woonruimte krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, 
voorzieningen in de keuken en het sanitair, elektriciteit-, gas/LPG- en waterverbruik, erf, 
afvoeren, toegankelijkheid, beveiliging, algemene staat van onderhoud en nabije woonomgeving. 
Voor zelfstandige woningen/ woonruimte en onzelfstandige woningen/ woonruimte (kamers) en 
bijzondere woonruimte zoals zorgappartementen en monumentwoningen zal er een afzonderlijk 
puntensysteem zijn. 

Het puntensysteem wordt in concrete huur(prijs)geschillen toegepast door de Huurcommissie en 
tevens bekendgemaakt op de website van de Huurcommissie, voorzien van een toelichting t.b.v. 
huurders en verhuurders. 
Hierdoor kunnen deze ook een bepaald beeld krijgen in de toegestane/ maximale huurprijs van 
de woning/ woonruimte. 
De bevoegdheid tot vaststelling van huurprijzen middels toepassing van- en toetsing aan het 
puntensysteem is uiterttard voorbehouden aan de I luurcormissie- en eventueel de kantonrechter. 



Artikel 12 lid 1 onder b. Wat betreft de aangeduide methode ter berekening van de hoogte van 
de sociale huurgrens kan het volgende worden opgemerkt. 

De woonquote; het percentage van het besteedbaar inkomen dat huishoudens gemiddeld kwijt 
zijn aan woonlasten, kan worden gemeten door het ABS. Hieronder worden gerekend de 
componenten huurbedrag (per maand) plus kosten energie en water. In het kader van de 
toepassing van artikel 12 lid 1 onder b. kan voor de sociale huursector een representatief 
onderzoek op basis van steekproef wordt uitgevoerd door het ABS, mede uitgaande van de 
indeling huishoudinkomens zoals gehanteerd door het ministerie van Sociale Zaken en 
Volkshuisvesting. 

Artikelen 20 thn 35 
De Huurcommissie is een onpartijdige instantie voor het voorkomen, helpen oplossen/ 
bemiddelen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders met name over 
de huurprijs. 

De Huurcommissie heeft zeker ook een belangrijkepreventieve taak. Hierbij richt de 
Huurcommissie zich op het voorkomen van huurgeschillen door het geven van gerichte 
voorlichting en hulp; indien huurder en verhuurder er in eerste instantie niet zelf uitkomen, dan 
kan de Huurcommissie op verzoek ondersteuning bieden met onpartijdige informatie, advies 
(vraagbaak- en adviesfunctie), informele bemiddeling (pre-mediation) en bemiddeling 
(inediation); zie hierna. 

Indien partijen hierna nog steeds van mening verschillen en niet tot een oplossing van hun 
huur(prijs)geschil kunnen komen, dan kan de Huurcommissie op verzoek een uitspraak doen die 
bindend is voor partijen (geschillenbeslechtingfunctie) door toetsing van het geschil aan de 
toepasselijke bepalingen van deze wet en/of de uitvoerende Staatsbesluiten. 

Bij formele bemiddeling proberen partijen met behulp van de Huurcommissie als onafhankelijke 
deskundige derde er zelf uit te komen. De commissie hoeft zich daarbij niet te beperken tot 
rechtmatig,heidskwesties en is bevoegd om het huurgesthil op al zijn aspecten te bezien met het 
oog op beindiging van het huur(prijs)geschil. 

Voordeel van bemiddeling door de commissie is o.a. dat als de bemiddeling succesvol verloopt, 
partijen op deze wijze in de gelegenheid zijn om zelf de uitkomst van hun geschil vast te leggen. 
Een geslaagde bemiddeling kan vervolgens worden geformaliseerd in een 
vaststellingsovereenkomst, waarvoor de regels van het contractenrecht en een aantal bijzonder 
regels in het BW gelden. 
Huurder en verhuurder zijn in principe gehouden de vaststellingsovereenkomst na te leven — 
tenzij deze voor een partij zeer onredelijk gevolgen mocht gaan hebben. 

Geschillen omtrent de rechtmatigheid en de uitvoering van een vaststellingsovereenkomstkunnen 
aan de kantonrechter worden voorgelegd. In algemene zin is het te verwachten dat 



de kantonrechter de uitkomst van bemiddeling door de Huurcommissie zal aanvaarden indien de 
bemiddeling hem inhoudelijk niet onredelijk voorkomt. 
Indien de bemiddeling niet succesvol verloopt, dan kunnen huurder en/of verhuurder kiezen voor 
een bindende uitspraak door de Huurcommissie of voorlegging van het geschil aan de 
kantonrechter. 

Artikel 36 

Er is een Fonds Rampenbeheersing ter leniging van noden die huurders en verhuurders dan wel 
bewoners van woonruimte in enig deel van Suriname kunnen treffen als gevolg van bijzondere 
weersomstandigheden en klimaatveranderingen, waaronder overstromingen door ongewone 
regenval en stmmen, welke van zodanige aard en omvang zijn en zodanige gevolgen hebben wat 
betreft schade aan- of verlies van woningen of woonruimte dat, naar het oordeel van het bestuur 
van het Fonds, in overleg met de Minister van Financin, er voldoende aanleiding bestaat om over 
te gaan tot toepassing van het bij en krachtens dit artikel bepaalde. 
Het Fonds tracht het in lid 1 omschreven doel te bereiken door het verlenen van financiele- en 
materiele ondersteuning aan daarvoor in aanmerking komende huurders en verhuurders dan wel 
bewoners van woningen en woonruimte, alsmede aan maatschappelijke organisaties met 
rechtspersoonlijkheid die op grond van financiele situatie, doelstelling en activiteiten, organisatie 
en kwaliteit naar het oordeel van het bestuur van het Fonds daarvoor in aanmerking komen en die 
voldoen aan de in de statuten van het Fonds vermelde voorwaarden. 
Het vermogen van het Fonds wordt onder meer gevormd door bijdragen van de Staat, een door de 
Regering nader te bepalen percentage van de opbrengst van de huurwaardebelasting, bijdragen 
verkregen uit door of ten behoeve van het Fonds ganfitieerde openbare inzamelingen en andere 
baten. 

Paramaribo, de 	  

De initi fnemers 

R. Cotino 
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