Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet, ingediend door A.R Paal, J. Simons,
C. Breeveld en R. Tarnadi, allen leden van De Nationale Assemblée, nadere wijziging van
het Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 10 september
1973, G.B. 1973 no. 140 (i.w.tr. S.B. 2003, no. 44)(zie Resolutie van 17 juni 2003 no. 4190/03
S.B. 2003, no. 44)

Paramaribo, 17 februari 2016
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Wet van
houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk
gewijzigd bij Wet van 10 september 1973, G.B. 1973 no. 140 (i.w.tr. S.B. 2003, no. 44)
(zie Resolutie van 17 juni 2003 no. 4190/03 S.B. 2003, no. 44)

CONCEPT

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is het Surinaams Burgerlijk
Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 september 1973 G.B 1973
no.140 (i.w.tr. S.B. 2003, no.44) nader te wijzigen.
Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord,
belcrachtigd de onderstaande Wet :

ARTIKEL I
In het Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 10
september 1973 G.B 1973 no.140 (i.w.tr. S.B. 2003, no. 44), worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
A. In artikel 66 lid 1 wordt achter de woorden "Openbaar Ministerie"
toegevoegd de woorden "en de ambtenaar van de burgerlijke stand"
B. In artikel 67a. lid 2 wordt de zinsnede: "op bevel en volgens aanwijzing
van het Openbaar Ministerie", vervangen door de zinsnede: "mede op
verzoek van de belanghebbende, na goedkeuring en volgens aanwijzing
van de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken".
C. Artikel 67a lid 3 wordt als volgt herschreven: "Alvorens de directeur van
het Centraal Bureau voor Burgerzaken de aanwijzing tot verbetering aan
de in het vorige lid bedoelde ambtenaar doet, zal degene op wiens naam
de voorgenomen verbetering betrekking heeft en indien het betreft een

minderjarige of een onder curatele gestelde, diens wettelijke
vertegenwoordiger, worden opgeroepen om zich daarover te uiten".
D. Aan artikel 67a wordt een nieuw lid 4 toegevoegd luidende als volgt : "De
directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken zal van elk besluit
middels proces-verbaal rapportage doen aan het Openbaar Ministerie.
Het besluit zal met redenen omkleed worden toegezonden aan, het
Openbaar Ministerie, de belanghebbende en de ambtenaar van de
burgerlijke stand onder wie de registers berusten.
ARTIKEL II
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging.
3. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze
wet.

Gegeven te Paramaribo,

D.D.BOUTERSE
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Wet van
houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk
gewijzigd bij Wet van 10 september 1973, G.B. 1973 no. 140 (i.w.tr. S.B. 2003, no. 44)
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CONCEPT
MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij de afgifte van documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten enz. is het
raadplegen van de geboorteakte van de aanvrager een gebiedende eis. Niet zelden
komt het voor dat daarbij fouten in de geboorteakten worden geconstateerd,
waardoor het proces van afgifte van het gevraagde document ernstig wordt
bemoeilijkt.
Veel van de geconstateerde feiten blijken meestal van dien aard te zijn, dat daarbij
kan worden gesproken van een omissie zijdens de overheid of van een kennelijke
schrijf en spelfout, zoals bedoeld in artikel 67a van ons burgerlijk wetboek. In het
eerste geval is de gang naar de rechter volgens artikel 65 SBW de oplossing,
terwijlwaar de gang naar de rechter niet noodzakelijk is, het Openbaar Ministerie
bevoegd is daartoe bevel en aanwijzing te geven.
Dit is tot nog toe de mogelijkheid die de bestaande wetgeving biedt. Om daarin
enigszins verbetering te brengen is aan twee zaken gedacht n.l. ten eerste de
verruiming van de mogelijkheid door artikel 65 SBW geboden om in verband met
aanvulling en verbetering van de registers en akten van de burgerlijke stand van
de rechter te adieren. En ten tweede, een versoepeling in de procedure voor de
kennelijke schrijf - en spelfouten.
Reden waarom de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, die
dagelijks een directe bemoeienis heeft met soortgelijke gevallen, bevoegd wordt
verklaard om aanwijzing te geven tot verbetering van geconstateerde kennelijke
schrijf - en spelfouten.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 66 lid 1
Hieraan wordt toegevoegd de zinssnede "en de ambtenaar van de burgerlijke
stand", waardoor in voorkomende gevallen ook aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand het recht toekomt om de rechter de benaderen bij gebleken
onjuistheden. Hierdoor kan de weg aanzienlijk korter worden gemaakt.
Artikel 67a
De aanvraag voor een kennelijke schrijf - en spelfouten zal in normale gevallen
worden ingediend door de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie het
register berust. Ter verdere vergemakkelijking van dit proces wordt een ieder
belanghebbende bevoegd aangewezen tot het doen van een verzoek tot
verbetering. Onder belanghebbende wordt verstaan een ieder die een financile,
redelijk of maatschappelijk belang heeft bij de betreffende verbetering. Naast de
belanghebbende als zo-even genoemd, wordt eveneens als belanghebbende
aangemerkt de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de registers
berusten. De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken neemt na
ingesteld onderzoek een besluit omtrent het al of niet inwilligen van het gedane
verzoek als kennelijke schrijf - en spelfout. Deze is verplicht degene op wiens
naam de voorgenomen verbetering betrekking heeft te horen. Heeft de correctie
betrekking op een minderjarige of een onder curatele gestelde, dan dient de
wettelijke vertegenwoordiger te worden gehoord. Het een en ander dient in een
daartoe bestemde proces-verbaal ten behoeve van het Openbaar Ministerie te
worden vastgelegd. Van elk besluit van de directeur van het Centraal Bureau voor
Burgerzaken zal middels afschrift mededeling worden gedaan aan het Openbaar
Ministerie en de belanghebbende. Beslist de directeur dat een verzoek niet kan
worden gerekend als een kennelijke schrijf - en spelfout, dan kan betrokkene
altijd de rechter benaderen op grond van artikel 64 SBW.
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