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1932. No. 32. 
GOUVERNEMENTSBLAD 

VAN 

SUR I N A M E. 

,,"' V E R 0 ROE N I N G van den 2den October 1931 tot 
~tiitvoerjng van artikel 115 van het Regeeringsreglement va n Su
4Xiname, betreffende waterschappen. 

" 

IN NAAM DER KONfNOfN! 

DE qOUVERNEUR VAN SURINAME, 

f.:" In overweging genomen hebbende, dat het wenschelijk is 
!~r uitvoering van artikel 115 van het Regeeringsreglement van 
,~)ltiname algemeene regelen vast te steilen betreffende water
~chappen, 

": Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na verkregen goed
~llring der Koloniale Staten, 

";'~~ 

':i;,vastgesteld onders!aande verordening: 

1. Oprichling, wijziging en opheffinl! van waterschapfJw. 

Artikel 1. 

1. Een waterschap wordt opgericht, gewijzigd of opgeheven 
,::verordening, waarbij tevens de aard zijner. werkzaamheden 
fer wordt omschreven, , 

i:',2. Een aldus opgericht wa!erschap bezi! re~htspersoonlijkheid. 
3. Voor elk waterschap wordt het reglemen! der inslelling 

,:1l:esteld bij 
'jf gehoord. 

besluit van den Gouverneur, den Raad van Be

Artikel 2. 
or:;'," 

"",Oeen verordening 101 opriehling, wijziging of ophcffing var 
tr'waterschap wordt voorgesteld dan nada! de belanghebben
I!.in de gelegenheid zjjn gesteld hunne bezwaren tegen he 

, tel in te brengen. 
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§ 2. Sarnenstelling en ii/richting van het waterscllGpsbestuur.

I"1'

Artikel 3.II 
"! Het besluur van een waterschap bestaat uit een voorzitter,I' 

die door den Gouverneur benoemd en onlslagen wordt. en teni! 
n 

minsle twee leden, door de belanghebbenden uit hun midden te 
kiezen. Zljlt onder de belangh~bbenden geen of niet genoeg ge
sehikte personen voor deze funetlen aanwezig, dan mogen deze


HI leden van het bestuur, onderseheidenlijk gelleel of ten deele ge

~ ii,! kozen worden buiten de belanghebbenden. 

ill Artikel 4.
 
J
 

r 

~I 
1. De wijze van verkiezing der bestuursleden wordt in het 

reglement der instelling geregeld. 
2. Blijven belanghebbenden geheel of ten deele i'n gebreke 

de bedoelde keuze' te doen, dan voorziet de Gouverneur, op
 
voorstel van den Distriets-Commissaris, in de betrekkelijke
,,! vaeature.
 

II 
3. In het reglement der instelling kan ook de benoeming 

van de leden der besturen aan den Gouverneur worden opge
dragen. 

§ 3. Bevoegdheden van het waterschapsbestuur. 

Artikel 5.

'~iJ 1. De besturen van watersel1appen kunnen in het huishou
delijk belang val: die instellingen keuren en reglementen maken, 

\1 I! keuren eehter aileen voorzoover hun deze bevoegdheid bij ver

,i ordening verleend IS.
"

" 2. Een keur wordl niet vastgesleld dan nadat de belang
iH hebbenden in de gelegenl1eld zljn gesleld hunne bezwaren tegen 

het ontwerp in te brengen bij l1et waterschapsbestuur. De vast
111'1 gestelde keur wordt aan den Gouverneur ler goedkeuring inge
Ii ii lOnden, onder mededeeling van de ingebrachte bezwaren en de 
~ I, bescl1ouw.ingen van het bestuur daaromtrent. ' . 
~ JI:i,· 3. De keuren verbinden niet dan wanneer zij door 'den Gou

i I: verneur, den Raad van Bestuur gehoord, zijn goedgekeurd en in
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het Gouvernements-Advertentieblad bekend gcmaakl; Ilel be
stuur van het waterschap zorgt, nevens deze bekendmaking in 

'~het Go~vernements-Adverlentieblad, ten spoedigste voor aan
~plakking van de betrekkelijke keJr 'op een of !TIcer plaatsen 
"cbinnen zijn gebied. 
',' 4. Zij treden in werking dertig dagen na den dag der be
Jendmaking in he! Gouvernemenls-Advertentieblad, tenzij in de 
k;eur zelve anders bepaald is. 

~I: 

Artikel 6. 

'" 1. Op overtreding van keuren vastgesteld door waterscllaps
,es.!Uren, kan hechtenis van ten 1100g,te zes dagen of geldboete 
!II,n ten hoogste vijfentwintig gulden worden gesteld, alsmede 
);Jbenrdverklaring van de voorwerpen door middel van de over
,Wt.ding verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd, va or 
~t;l.ver zij den veroordeelden toebehooren. 

~i:" 2. De feiten aldus strafbaar gesteld, worden beschouwd als 
'ertredingen.

Al 
3. De bepalingen der eerste 
het Wetboek van Strafrecht 

acht Titels van het Eerste Boek 
voor de kolonie Suriname zijn 

k toepasselijk op de in lid 2 bedoelde feitcn. 

Artikel 7. 

",' 1. ·Met de opsporing van de overlredingen der dooe water
;papsbesturen vastgestelde keLiren zijn naasl de ambtenaren en 
~mbten bedoeld in arlikel 8 van het Wetboek van Srrafvordcring 
• r de kolonie Suriname belast de voorzittcr en de leden van 

waterschapsbestuur en de beeedigde beambten der instelling, 
,n.als da! bestuur zelf, ieder voor zooveel zijn waterschap betrefl. 

~". 2. Het bestuur kan, voor zoover deze bevoegdbeid bij ver
"~ing verleend is, gedurende dertig dagen na de bekeuring 
\Tde bekeurden in schikking treden. 

;[)jf. ·De opbrengst der boeten bij schikking opgelegd, komt 
f'il)ate van de instelling. 

~;.4. De betaling van hel bij schikking bepaalde doet het rccllt 
t&llllfvordering vervallen. 

Artikel 8. 

Tot den werkkring van he! '''-<°.rsclJapsbesluur worden 
.to. 
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gerekend te behooren aile onderwerpen betreffende het algemeen 
belang der belanghebbenden bij hel waterschap, 

2. De keuren en reglemenlen van een waterschap,mogen 
geen bepalingen inhouden omtrenl punlen, wallromtrenl bfjwel" 
telijke regelingen van een hooger gezag is voorzien. 

3. De bepalingen dier keuren en reglemenlen in welker on

derwerp word! voorzien door wettelijke regelingen van een hoo~
 
ger gezag houden van rechlswege op te gelden.
 

4. De bepalingen dier keuren en reglemenlen, welker onder-. 
werpen, naar het oordeel van den Gouverneur, later blijken Ie 
strijden met het algemeen belang, worden door dezen, den Raad 
van Bestuur gehoord, al of niet na voorafgaande schorsing, v.er
nietigd. 

Artikel 9. 

De zorg voor de geldmiddelen is opgedragen aan het wa
terschapsbestuur, dat het beheer daarover voert overeenkomslig 
door den GOuverneur te stellen regelen. 

Artikel 10. 

De besturcn van waterschappen kunnen aan den voorzitter 
of bepaalde leden van het bestuur een toelage toekennen alsook 
bezoldigcte beambten aanstellen voor het dagelijksch toezich! of 
voor bepaalde werkzaamheden. 

Artikel II. 

1. Voor de uitoefelling van hunne funet;;;n hebben de voor
ziller en de leden van het walerschapsbestuur, alsmede de be
eedigde beambten der instelling, toegang tot aile gronden van 
beJanghebbenden en 101 de al of niet afgesloten erven zelfs tegen 
dell wit van de bewoners. Bij gebruikmaking van de in het 
laatste geval bedoelde bevoegdheid wordt bfnnen tweemaal' vier
elltwintig UlIr door dell llalldelenden beambte of het b~trokken 

bestllurslid proces-verbaal opgemaakt, dat in afschrift aan den 
bewoner var. het erf word! medegedeeJd. 

2. Spoedeischende gevaJlen uitguonderd, wordt van de in 
het eer~te lid bedoelde bevocl!dheid l!een gebruik gemaakt dan 
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Artikel l~. 

" I. Het bestuur van het walerschap bepaalt telken jare va6r 
1'15 Januari : 
';'~ a. welke onderhoudswerken dat jaar aan de in het gem"en
;.schappelijk belang noodig zijnde kunstwerken en andere werken 
'.tunen worden verrichl ;

b. de lasten, welke de bElanghebbenden in dat jaar zuJlen 
{~ebben bij te dragen naar den maalstaf, bedoeld in het eersle 
Md van artikel 13; 

c. of, en zoo ja, welke nieuwe werken zullen worden uit
'evoerd. 

2. Oe~n nieuw werk wordt op het werkplan gebracht dan 
adat belanghebbenden daarover gehoord zijn en de meerderheid 
i~n de uitgebrachle stemmen zich daarvoor verklaard heeft. 

4. Verplichlingen van de l7elanghebbenden olj Ilet waterscllQp. 

Arlikel 13. 

'. I. leder belanghebbende deell, hetzij in geld, hetzij in ar
"-id, in de lasten van onderhoud en van het uitvoeren van wer

n naar evenredigheid van ziin materieel belang bii het water
il.1ap. 
, 2. In bijzondere gevallen ter beoordeeling van den Gouver
'fr kan door het Gouvernement worden bijgedragen in de 
'iten van onderhoud of van uit te voeren werken of kan tE n 
lb.eve '!il1arvan op andere wijze hulp verleend worden. 

Arlikel 14. 

,I. Belanghebbenden zijn verplicht om, nadal eene regeling 
i~rdeeling van lasten als bedoeld in artikel 13 zal zljll vel

i}1 en hun daarvan door hel waterschapsbesluur mededee
,~al zijn g:edaan, bfnnen een door 'dit bestuur te stellen termijn 

yersclnild,g.de bedrag te storttn of de opgelegde werkzaam
,ljn naar behooren Ie verrichte:l of te doen verrichten naar zlin 
"Iijzingen, beoordeeling en voorschrifkn. . 

2. Het walerschapsbestuur:s ~evoegd bij lekortkomillg hierill, 
"erminderd het bepaalde bii artikel 23, hel werk voor rekeoi"g 
., , , __ ,::1.- h_ln ........ h,.~. L"Yl fA r1()pn ;litvnerer: pn 7.\,"
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danige maatregelen te treffen of te doen treflen als het noodig·, 
zal oordeelel1, zlllJende daarvan aan de belanghebbenden schrif·'i,f 
telijk mededceiing llloeten worden ged~allJ met Jatere opgave van~ 
den tcrll1Ijn binnen wei ken hei alsdan verschuldigde bedra 
zal moeten zijn betaald. 

Artikel 15. 

Niemand is gerechtigd am zander toestemming van he! water~; 
sch?psbesluur eenige wljZlging te brengen, welke ook, In de in" 
het gemeenschappelijk belang noodig zl]nde kunstwcrken eri', 
andere werken, Mocht dil geschied zljn, dan Is de dader verplichti, 
deze op eerste aanzeg~ing v;,\n het waterschapsbestuur ongedaal1 
te Jl1Clkcll 1 bij gcbreke \vaarvan het bestuur gerechtig:l is alleS;~ 

weder in den vorigen slaal Ie herstellen of te doen herstelieJ] 
op kosten van den dader ollVl'rminderd de vergoeding val' kosten{ 
schaden en interessen en onverminderd het bepaalde bij artikel 2" 

Artikel 16. .~ 

Op de invordcring der bedragen, bedoeld in artikelen 12, },' 
en 15 vindl het Koninklijk besluil van 3 April 1869 (G. B. No. 24\ 
overeenkomstige toe passing. '. 

§ 5. Toeziehl op de walerschappen. 

Artikel 17. 

1. Het dagelijksch i>estullr der waterschappen berust, onde_ 
oppertoezich! van den Gouverneur, bij de besturen der waler-" 
s~appen. ~ 

2. In het oppcrtoezicht wordt de Gouverneur bijgestaan doofi) 
de ambtenaren door of van weRe dezen aan te wijzen. ~# 

3. He! watersehapsbcst"''' 'Is verplieht de In het tweed. lid"l 
bedoelde ambtenaren in (Ie u'ioe!ening van bet b~doelde toezichC\ 
aile gevraagde inllchtingen te ,~cven, alsmede inzage te vcrleenen'" 
van de bescheiden von lijn arc~iet en elke control. op he! gelde
iijk beheer toe te slaan.' 

Artike!,18 . 
.... ', , 

I-n de uitocfcninl:! van hum._ ~ ...~rtip.n hphhr~n rlo;n \;o~ +",,, ....... 
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, van artikel 17 bedoelde ambtenaren de in artikel 1\ omschre
.\- 'bevoegdheden tot denzelfden omvang als de daar genoemde 
~sonen.
 
~!'
 

Arlikel 19. 

Van elk besluit van het bestuur vnn een waterscllap sl"at 
")r belanghebbenden beroep op den Gouverllel" open binnen 
dn het reglement der Instelling te bepalen termljn. DezE beslist, 
'\ Raad van Bestuur gehoord, bij een met redenen omkteed 

i.u:t. 

Artikel :!O. 

Besluilen van een waterschapsbcstuur kunllen door den Gou
eur, den Raad van Bestum gehoord, bij cell met redenen 
ked besluit vernietigd worden, doch niet anders dan voor 

.ver zij in strijd zijn ,
 
,~ 10. met wcttelljke regelingen van een hooger gezag;
 
r. 20. met het algemeen belang of met het belang van een ander 

>. "schap of particulieren polder. 

Artikel 21. 

fr0t. Wanneer wettelijke regelingen van· een hooger gezag het 
~eren, verleenen de waterschapsbesturen hunne medewerking 
'u.Jtvoering daarvan. ' 
':'2. Wanneer een watersehapsbesluur niet de in het eerste 
'(!!doelde medewerking verleent of niet v66r den daarvoor 
alden datum de onderhoudswerken heef! aangewezen of 

"~eer het bij de uitvoering van maatregelen en werken, aan
jllgen doet of beslissingen neern!, of In het algemeen optreed! 
!!ene wjjze waarmede een der in "rlikel 17, tweede lid, be
"e amtitenaren zieh niet kan vereenigen, dan dient deze 

ndig. een voorstei in bij, of brengt zijn bezwarCll ref keIl
r~a[l den Gouverneur, die alsdan kn aanzien van di(;: llezwa
rna he! watersehapsbestuur Ie hebben gehoord, "'slist. 
'i,3. Is het waterschapsbestuur nalatig aan de beslisslng van den 

verneur uitvoering te geYen, dan doel de Dislricts-Comrnis
lis hetgeen in- of krachtens deze verordening aan dat bestll'" 
'!'!pgedragen en zljn de belanghebbenden verpllcht zich daar
, [,' te gedragen. 
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Artikel 22. 

I. Indien de Gouverneur de uitvoering van eenig werk a;Q; 
in het gemeenschappelijk be lang van meer dan een watersclif 
dan wordt ten aanzien van de maatregelen om te komen tot; 
uitvoering van dat werk, gehandeld als vormden de betrok:ll 
waterschappen een geheel, terwijl alsdan het waterschapsbeslf 
bestaat uit de led en, die voor de betrokken waterschappen'" 
bestuur vormen, onder een uit hen door den Gouverneur aa' 
wijzen vDorzitter. 

2. De overige bepalingen zijn alsdan van overeenkoms 
toepassing, terwijl in het geval bedoeld in art. 21 lid 3, de G. 
verneur aanwijst op wien de taak van den daar bedoelden 
triets-Commissaris rust. 

§ 6. Strafbepalingen. 

Artikel 23. 

Met heehtenis van ten hoogste zeven dagen of 
van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft: 

10. het weigeren van toegang tot de granden of verzet~ 

gen het bestreden van al of niet afgesloten erven. een en a.p 
als in artikel 11 bedoeld; ;c 

20. het niet binnen de daarvoor gestelde termijnen b~.l 
van het verschuldigde bedrag, of het niet naar behooren'i' 
richien of doen verrichten van de opgelegde werkzaamhedt'n~~ 
en ander a1s in artikel 14 bedoeld ; ... 

30. het niet ongedaan maken van 
15 bedoeld. 

Artikel 24. 

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten 
als overtredingen beschouwd. 

§ 7. Overgangsbepaling. 

Artike! 25. 

No. 32. 
,,~idend geval, geen toepassing op de v66r hare inwerkingtreding 
ibnder verordening staande polders. 

§ 8. Slotbepalingen. 

Artikel 26. 

1. Deze verordening treedt in werking op een door den 
,,:-,ouverneur te bepalen tijdstip. 
.~: 2. Zij kan worden aangehaald onder den naam "Watersellaps
"~rordening .. , ." onder bijvoeging van het jaartal harer vaststelling. 
~{., 

2denGegeven te Paramaribo, den October 1931. 
RUTGERS. 

.De Oouvernements-Secretaris, 
P. KIKKERT. 

Uitgegeven den 18d,n Maart 1932. 
De Oouvernements-Secretaris, 

P. KIKKERT. 

De bepaling van artikel 2 dezer verordening vindt, in 

I'n de 'uHo<::reWln£!:" 'van--rm:rll.", f,;;;J.;l1ClI"rn:::1I.:JClfUC I'll 11";\ lWet::' 
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rie als een onderdeel van het kantoor van den Districts
COlTImissaris van Nickerie. 

193. Publicatie van23 December 1936, waarbij wordtafgekon_ 
digd hel KoninkliJk besluit van den 19den November 1936 
(Staalsblad No. 943) tot nadere verlenging van den ler
mijn van loepassing eener korting op de verlofbezoldi_ 
gingen van Surinaamsche Landsdienaren. 

194. Publicalie van 23 December 1936, waarbij wordt afge
kondigd hel Koninklijk beslui! van den 19den November 
1936 (Staalsblad No. 944) tot nadere verlenginl\' van den 
termijn van toepassing eener korting op de wachlgelde~, 
welke worden gekwelen uH de Surinaamsche geldmiddelen. 

\95. Besluil van 31 December 1936, nopens onlheffing van 
de bepalingen van het Koninklijk besluit van 9 Novem_ 
ber 1936 No.1 (G. B. No. 169) betreffende aanwijzing 
van Spanje ell kolonH!n als Land waarmede clearing
loepasselijk is. 

1936. No..4. 
GOVVERNEMENTSBLAD 

VAN 

SUR I N A M E. 

V E R 0 ROE N I N a van 
vergunnlngen lot vervocr Ie wafer 
opellbare mlddelen tol vervoer, 
GOllvememenl gebezlgde. 

IN NAAM DER 

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR VAN SU~INAME, 

In overweging genomen hebbende: dal het algemeen be lang 
vordert, dal geen dienslen met openbare middelen tot vervoer te 
waler, met uitzondering der door het Gouvernement tebezigde, 
worden ingesteld of gehouden zonder daartoe vQoraf verkregen 

, vergunning van den Gouverneur, onder door dezen te stell en 
·.voorwaarden ; 

" Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na verkregen goed
"keuring der Koloniale Slaten, . 

vastgesteld onderstaande verordening: -" 

Artikel 1. 

(I.) Tot het in werking brengen of doen brengen, het houden 
'c"}' of het do en houden van een openbaar middel tot vervoer van 

j;,personen of !l'0ederen te waler wordt eene voorafgaande schrilte
~::"tijke vergunntqg van den Gouverneur gevorderd. 

(2) Voor de toepassing van deze verordeninr:; worden: 
a) onder openbaar middel lot vervoer van personen· en (of) 

·t,:nn goederen te water verstaan de vaartuigen. met uitzondering 
"::nn die van het Gouvernement, gebezigd om, al dan niet tegen 

aling, langs een bepaa\d traject, de personen, die zich daar
aanmelden en (of) de goederen, die daarloe worden aange

den, Ie vervoere.n, onverschiUig of het vervoer van eenige voor
arde of van de inachtneming van eenigen Vorm afhankelijk is 
teld. 

b) onder vaartuigen tot vervoer van personen en (of) goede

.. 

30 Augustus 1935 betreffende 
van personen en goederell mef 

met uitzolldering der door l1et 

KONJNGIN.I 
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ren begrepen de vaartuigen gebezigd lot het voortsleepen van an
dere vaartuigen met personen en (of) goederen. 

Artikel 2. 

Tot het verkrijgen van de in artikel I lid I bedoeldevergun
ning wendt de belanghebbende zich blj gezegeld verzoeKschrift 
tot den Gouverneur onder verstrekking van zoodanige opgaven 
en bijzonderheden omtrent den aard van den dienst, als door of 
namens den Gouverneur nader zullen worden vaslgesteld en in 
het Gouvernements-Advertenlieblad zullen worden bekend gemaakt. 

Artikel 3. 

(I) De Gouverneur verleent, termen daartoe vindende, de 
vergunning onder vaststelling van zQodanige voorwaarden en 
bepalingen, welke na3r !Ijne beoordeeling, de veiiigheid van 
vervoer en een behoorlijk verkeer kunnen verzekeren. Het tarief 
voor ve.rvoer van personen en goederen word! oak hierbij vast
gesteld. 

(2) Onder deze voorwaarden en bepal,ingen wordt mede 
begrepen de verplichting tot betaling van een vergunningsrecht, 
hetzij va or eens, het?ij tel kens voor een bepa~>den tijdsduur, 
zullende op de invordering van dit recht van toe passing zijn 
het Koninklijk besluil van 3 April 1869 No. 23 (0. B. No. 24), 
hOlldende bepalingen op de regtsplcging inzake van belastlngen
in de kolonie Suriname. 

Artikel 4. 

(I) Hij, die in strijd met artikel 1 een openbaar middel tot
 
vervoer van personen of goederen te water in werking breng!,
 
in werking doet brengen, houdl of doet houden, wordt gestraft
 
met eene geldboete van ten hoogste een honderd gulden.
 

(2) Overtreding der voorwaarden en bepalingen van de in 
art ike I 3 bedoelde vergunning word! gestraft met geldboete van 
ten hoogste vijftig gulden. 

(3) Onl·erminderd de bepaling in het tweede lid kan de 
vergunning in daartoe Jeidende gevaIJen door den Gouverneur 
worden ingetrokken. 

(4) De in of krachtens deze verordening slrafbaar ,gcstelde
feilen worden beschouwd aIs overtredingen. 

No. I. 
Artikel 5. 

(1) lndien een feit, in of krachtens deze verordening straf
baar gesteld, wordt begaan door of vanwege eene vennootschap 
onder e~ne firma, eene naamlooze vennootschap, een zedelijk 
Iichaam of eene stichting, wordt de strafvervolging ingesteld en 
de slraf uitgesproken tegen de beheerende vennooten of de leden 
van het bestuur. 

(2) Geene straf wordt uitgesproken legen den beheerenden 
vennoot of het lid van het bestuur, van wien blijkt, dat het leit 
bulten zijn loedoen is begaan. 

Artikel 6. 

(1) Met het opsporen van in of kra'chtens deze verordening 
strafbaar geslelde feiten zlin, behalve de blj arlikel S van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, be last het door 
den Directeur van het Departement van Openbare Werken en 
Verkeer daartoe aangewezen ambtelijk personeel, de havenmeester 
en, de onderhavenm eester. 

(2) Zij hebben ;"rijen toegang tot de vaartuigen en hunne 
bergplaatsen, desnoods met behulp van den sterken arm. 

Artikel 7. 

De gezagvoerders of bestuurders van aile vaartuigen zijn ver
\ulicht op eerste aanwijzing van de in artikel 6 genoemde personcn 
,~ stoppen, ten anker te gaan, zeil, te minderen of bij te draaien, 
~n en ander voorzoover dit met goede zeemanschap overeen Ie 
,)irengen' is en hun vaarts tot het aan board komen of van boord 
"aan allen vereischten bijstand te verschaffen. 

!lrlikel 8. 

De publicatie van den 24sten December 1856 (G. B. No. 17), 
..'udende bepalingen omtrent het vragen vall vergunning tot het 
,nleggen van Stoomboot- of Zeilvaartuigdien~ten, vervalt. 

Artike I 9. 

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als "Vcr

., 
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ordening Openbare Vervoermiddelen te water" treedt in werking 
met ingang van een nader door den Gouverneur te bepalen dag. 

Overgangsbepilling. 

~~ die v06r het in waking tred~n van deze verordening met 
vergunning van den Guuverneur diensten als in deze verordening 
becloeld uitoefendf, mag geclurencle drie maanden na het in wer
killg treden dezer verordening die diensten kracllt~ns de oude 
voorwaarden en bepalingen voortzetten, na verloop van welken 
termijn de vergunning geacht wordl te zijn vervallen. Voor verde

van 

·L~.yan 

,', 

, 

re voortzetting na dien is vergunning krachtens deze verordening 
vereischt. 

Gegeven te Paramaribo, den 30sten Augustus 1935. 

]. C. BRONS. 

De OOIlI'ernemenls-Secrelaris, 

P. KIKKF:wr. 

Uitgegeven, den 22sten Januari 1936. 

De Gouvernements-Secretaris, 

P. KIKKERT. 

1936. ,	 No.2. 
GOUVERNEMENTSBLAD 

VAN 

SURINAME. 

RES 0 L UTI Evan' den 16 Januari 1936 No., 208, 
houdende wijziging van de regelingvan de storting van een 
waarborgsom bij toelating in Suriname. 

DE WAARNEMENOE GOUVERNEUR VAN SURiNAME, 

Gehoord . , ... (enz.) ; 
Overwegende dat het wenschelijk is de bij resolutie van 

13 Augustus 1934 No. 2584 vastgestelde regeling \'an de starling 
een waar.borgsom bij toelating in Suriname te wijzigen; 

Besluit: 

A. De resolutie van 13 Augustus 1934 No. 2584 (G. B. 
No. 73), houdende regeling van de starting van een waarborg
sombij toelating in. Suriname te wijzigen als voigt: 

I. het 2de lid van punt IV wordt gelezen als voigt: 
,In zeer bijzondere gevallen kan ook, ter beoordeeling van 

:#;,de betrokken aulorileit, genoegen worden genomen met storting 
eenige andere geldsoort lot zoodanige hoeveelheid als 

lminstens equivalent	 is aan het als waarborgsom verschuldigd 
edrag" 

2. het 2de lid van punt VI wordt gelezen als voigt : ~'. 
•Teruggave geschiedt lot denzelfden nominalen omvang als 

i",y,raarin het bed rag destljds is gestort oi daarna bij de omzet
"':ii!ing' in guldens werd ontvangen" 

B. Te bepalen, dal deze reso/utie, waarvan uiltreksel in hel 
ouvernementsblad zal worden geplaatst, in werking treedt 0 p 
· Februari 1936. 

Paramaribo, den 16d ,n Januari 1936. 
J. C. BRONS, 

Uitgegeven den 22"'" Januari 1936. 
De GOllvernements-Secretaris, 

P. KIKKERT, 
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'00 U V ERN E MEN T S B LAD 

VAN 

SURINAME. 

U B LIe A TIE van 26 Maart 1938, waarbij wordt af· 
~digd het Konink/ijk bes[uit van 22 Februari /938 No. 41, 
~nde verbodsbepalingen met betrekklnf! tol watervergaar
isen In Paramaribo en voorschriften Inzake verplichte aan· 
Ing a/daar aan de water/eiding. 

IN NAAM DER KONINOIN I 

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 
:I 
iNanwege de Koningin den last ontvangen hebbende 
~koncliging van onderstaanden algemeenen maalregel 
!';bestuur : 

. I) WILHELMINA, 81J DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
. ANDEN, PRINSES VAN ORANJE.NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

de voordrac!Jt van onzen Minister van KolonH!n van 11 
'- 1938, 7de Afdeeling, No. 13; 

i'l!rwegenJie, dat !Jet wensc!Jelijk is krac!Jtens arlikel 100, 
rod, der Surinaamsche Staatsregeling verbodsbepalingen 
; stell en met betrekking tot watervergaarplaatsen in Para
" .alsmede voorschriften in zake verplic!Jte aansluitlng al
. de watfrleiding ; 
,.,t op artikel 49 der Surinaamsc!Je Staatsregeling; 
).. Raad van State gehoord (advies van 25 Januari 1938 

'~n het nader rapport van Onzen voornoemden Minister 
iFebruari 1938, 7de Afdeeling, No.9; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 

zooals de grens daarvan is omschreven 
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lOoverre in afwijking daarvan - volstaan met het beschikbaar" 
len van h~nderd vijf en tWintig liter leidingwaler per elmaal 
elke door hem verhuurde of krachtens welke andere overeenkcil 
oj met welk ander recht 01 onder welken anderen litel afzonde~ 
ter bewoning algestane en bewoonde woongelegenheid alsvenbedoeld. 

3. De Gouverneur is bevoeJ;!d, den Raad van Bestuur'" 
hoord, in bijzondere geval/en vrijstelJing Ie verleenen van d'
dil artikel bedoelde verplichling. 

Artikel 5. 

I. Overtreding van eenil( verbod, 01 hel niet nakomen 
eenige verplichting, als in dit besluit bedoeJd, wordt ges 
met geJdboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

2. Heeft de .0Vertreding plaats door een rechlsprrsoon, 
vennootschap onder lirma of maatschap, dan is, behoudens:! 
bepaalde in arlikeJ 53 van het Wetboek van Strafiechl voo: 
kolonie Suriname, daarvoor mede aansprakelijkdegene, aan . 
het beheer van hel desb'lreftend erf 01 gebouw is 'opgedr, 
of die aan het beheer deelneemt, alsmede ieder der beheer' vennooten 01 bestuurders. 

Artikel 6,	 , 

De feiten, in dil oesluit strafbaar gesteld, worden beseh)als overtredingen.	 _, 

Arlikel 7.	 ;, 

Met het'toezicht op de naleving van dit besluil en h,e'1 
,poren van overtredingen, als bedoeld in arlikeJ 5, zijn, be 
de bij artik,1 8 van het Wetbo~k van Strafvordering voor d_., 
ronie Suriname aangewezen ambtenaren en beamblen, belas 
Geneeskundig-Inspeeleur en de ambtenarell en beambten bijHygieni1chen Dienst. 

•	 Arlikei 8. 

1. De ambfenaren en beambten in artikel 7 bedoeld, hel;!;~ 
in de uitoefening va', het aan hen opgedragen toezichl mel" 
/len in verband daarmede vergezeJlende personen, tusschen n{
ullr des voormiddags en vijl uur des namiddags vrijen to' 
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'aHeerven en gebouwen in~het stadsdistrict'als bedoeld in 
e! 1. 
2.	 Wordl hun de toegalng geweigel<l, dan versclraflen zij 
dien desnoods mel inroeping van den slerken arm. 

3. Is de plaats tevens eene woning of aileen door eene waning 
'i1nkelijk, dan Ireden zij deze tegen den wi! des bewoners niet 

n dan op vettoon van' eene schriflelijke laslgeving van den 
ureur·Generaal. 

; 4. Van dil binnentreden wordl door hen pwces-verbaal op
, ,akt, dal binnen tweemaal vier en Iwintig uren aan dengene, 

s woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld. 

Artikel 9. 

I. De in artikel 7 bedoelde personen zijn bevoegd de in 
"~eede lid van artikel 1 bedoelde voorwerpen 01 inrichlingen 

,- nag lenemen. 
Deze voorwerpen 01 inrichtingen mogen door den reehler 

~_n ve-rbeutd verkraard. 
'\a De. reehter mag levens cIe verwijdering of onbruikbaarma

f:bevelen van die voolwerpen 01 inriehtingen, welke niet in 
. ,genomen zijn 01 zijn kunnen worden. 

p,rtikel 10. 

t~, d'ie wege'ns 'ovetlreding van eenig verbod,als be
';'in dit bestuil, zijn Yeroordeeld, ziin verpflcnt lHrmen 
lor denOeneeskundig-lnspecleur daarvoor te stellen be
'i termijn, het noodige te verrichten lot voorziening in al 

,tlerzake waarv.m zij veroordeeld zijn. 
';:Na alloop van dien termijn is de Geneeskundig-Inspec

gd dlt Ie doen verrichten op kosten van den veroor
~; de toegang daarvoor tot de desbetteffende erven, gebou
" waningen is onderworpen aan de in artikel 8 gestelde 

mel dien verstande dat mede toegang hebben de door 
und-ig,-Inspecteul tot het verrichlen van de noodige 

eden, ichriftelijk aangewezen welklieden. 
ingevolge lid 2 gemaakle kosten worden verhaald op 

bepaald bij het Koninklijk bes1uit van 3 April 1869 No, 
No. 24), voor het invorderen van belaslingen, woals 

'"', is geWijzigd 01 zal gewijzigd worden. 
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4. Het door den Geneeskundig.lnspecteur aan den Kol~' 
len Ontvanger en Betaalmeester opgegeven bedrag wordt irii 
dwangbevel gespecificeerd opgenomen. 

Artikel 1J. 

Waar in dll besluil gesproken wordt van de waterleidio' 
daaronder Ie verslaan de walerlei.ding der N. V. Surinaam 
Waterleiding Maatschappij .. 

Arlikel 12. 

Dit besluit kan worden aangehaald onder den 
"Waterleidingbesluit". 

Onze Minister van Kolonien is belast met de uitvoer!ng, 
dlt besluit, waarvan afschri!t zal worden gezonden aan den' 
van State. 

Soestdijk, den 22 Februari 1938. 
WILHELMINA. 

De Minister van K%nien, 
CH. WELTER. 

"'" Heeft. de opneming daarvan in
 
blad bevolen.
 

Gedaan te Paramaribo, den 26.100 Maart I 
KIELSTRA. 

De Gouvernements-Secretaris, 
P.	 KIKKERT. 

Uitgegeven, den 28"'" Maar! 1938,' 
De Gouvernements-Secretaris, 

P. KIKKERT. 

138. .	 No. 34. 
GOUVERNEMENTSBLAD 

VAN 

SURINAME. 
"I: Ii E S LUI T van 26 Maart 1938 No. 974 tot nadere wij· 
ling en aanvulling van het Gedistilleerdbtesluit 1920 (G. B. No. 

iN NAAM DER KONINGIN I 

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 

\Qverwegende, dat, ter uitvoering van art. I, laatste lid, van
 
,verordening van 24 December 1906 (0. B. No. 52) fot rege

..... van den verkoop van Gedistilleerd, zooals dat artikel iuidt
 
,~e daarin aangebracllte Wijzigingen. laatstelijk bij art. 1 van
 
[andsverordening van 29 December 1937 (0. B. No. 152), het
 
~.ig is, het navolgende vast te stellen ;
 
,Heett, den Raad van Bestuur gehoord, besloten :
 

Art. \. 

~et Gedislilleerdbesluit 1920 (G. B. No. 68), zooals het luidl 
\'!aatstelijk daarin bij besluit van 24 December 1930 (0. B. 

.) aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, wordt nader 
.tigd en aangevuld als voigt: "" 
, Art. 2 wordt gelezen als voigt: 

-'" .Art. 2. 
~~ven of ter zijde van de in het eerste lid van art. 1 be

>0 deur of ingang moet op eene van den openbaren weg
de straat zichtbare plaats met dUidelijke letters te lezen 

_ de naam van hem, die het beroep uitoefent ;
 
·:'<'b. indien uitsluitend het beroep van tapper wordt uitgeoefend,
 

rd: "TapperlJ 
; 

indien uitsluitend het beroep van grassier wordt uitge
bet woord: • Grassier" ; 

•... indien de beroepen van tapper en grossier worden ult
d, de woorden : ~ Tapper en Grossier"; 
iodien het beroep van verkooper van gedistilleerd in hoe
n van tien liter of meer wordt ujtgeoefend, de woorden' ; 

, n in gedistilleerd"," 
fArt. 3 wordt gelezen als voIgt; 
f 
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GOUVERNEMENTSBLAD 
VAN 

SURIN AME 

LANDSVERORDENING van 17 februari 1961 
tot wijzigJing van de waterschapsverordening 1J~3'1 (G.B. 1~32 

No. 32). 

IN NAAM DER KONINGIN! 

DE WND. GOUVEJRNEUR VAN SURmAME, 

In overweging genomen hebbende dat het noodzakelijk .is 
de waterschapsverordening 1931 (G.B. 1932 No. 3'2) nader. te 
wijzigen; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen Dvel'leg 
del' Staten, vastgesteld onderstaande landsverorden·ing. . 

Artikel	 1. 

De waterschapsverordening 1931 (G.B. 1932 No. 32) wordt 
als voIgt gewijzigd: 

1.	 Artikel 3 wordt gelezen als voIgt:
 

"Artikel 3.
 
1. Het bestuur van een waterschap bestaat uit een voor

ziMer en tenminste twee leden. De voorzitter wordt door de 
Gouverneur telkens voor 5 jal'en benoemd met de mogelijkheid 
van herbenoeming. Hij kan door de Gouverneur te allen tijde 
worden onJtslagen. 

2. Voor de benoeming of herbenoeming van een voorzit
ter worden de opgezetenen gehoord. 

3. De leden worden docit· de belanghebbenden ui t hun 
midd<ln gekozen. Zijn onder de belanghebbenden geen of niet 
genoeg	 geschikte personen ';oor de functie van lidaanwezig, 

.-'	 d"n mogen de·.lechen van het bestuur g'ehee.l of ten dele gekozen 
worqen bUiten de be\anghe,bbenden.", 



2 
1961 No. 16 

II. Artike'l 5, lid 1, wordt gelezen: 

"I. De besturen van waterschappen kunnen In het huis
houdelijk belang van die instellingen keuren en reglementen 
maken. lI 

• 

ILI. Nil, artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a Ingevoegd, luiden
de als volgt: 

"Artikel 7a. 
1. De besturen del' waterschappen zijn met de zorg Voor 

de uitvoerlng del' keuren belast. 

2. Onder uitvoering behoort de bevoegdheid tot het "p 
kosten del' overtreders doen wegnemen, belett,en, verrichten of 
In vorige toestand hersteHen van hetgeen in strijd met die 
keuren is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, 
besehadigd of weggenamen. 

3. Spoedeisendc gevallen uitgezonderd, gesehiedt dit niet 
dan nadat de belanghebbende sehriftelijk is gewaarsehuwd.". 
Het watel'schapsbestuur is eehter verplieht om elke mandeling 
gedane waarsehuwing tot uitvoering van een krachtens keur
bevoegdheld genomen maatregel binnen 48 uur sehriftelijk te 
bevestigen aan de betrokkene. 

IV. In arUkel 16 wordt tussen "a"tikelen" en ,,12" ingevoegd:
,,7	 a/'. 

.Artiikel 2. 
.Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 

de dag, volgende op die harer afkondiging. 

Gege"en te Paramaribo, de 17e februari 1961. 

C.	 NAGTEGAAL. 
De Minister van Jootitie en 

,en Folitie, 

H.	 SHRIEMISIER.. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 28ste februari 1961.. 

De	 Minister van Binnenlandse Zaken, 

S. D. EMANUELS. 

1961	 No. 17
 

GOUVERNEM£NTSBLAD 
VAl< 

SURIN AME 

·L AND S V E R 0 R DEN I N G vall 21 februari 1961 
tot wijziging van de landsverordening van 7 december 1!l59 
(G.B. No. 103) tat vaststelling van de Iste Afdeling van ne be
groting vanuitgaven voor het dienstjaar 1960 betreffende Ho
ge Colleges van Staat en h~t Departement van AIJ(emene Za
ken. 

IN NAAM DER KONINGIN I 

DE WND. GOUVERNEUR VAN. SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de 
bij landsverordening van 7 december 1959 (G.B. No. 103) vast
gestelde Iste Afdeling van de begroting van uitgaven voor het 
dienstjaar 1960 betreffende Hoge Colleges van Staat en het De
partement'van Algemene Zaken, te wijzigen; 

Heeft, de Raad van Ad<vies gehoord, met gemeen overleg 
der Staten, vastg€steld ondemtaiande landsverordening: 

Artikel I. 

In de bij landsverordening van 7 december 19~9 (G.B. No. 
103) vastgestelde Iste Afdeling van de begroting van uitgaven 
V{lor het dienstjaar 1960 betreffende Hoge Colleges van staat 
en het Departement van Algemene Zaken, worden de volgende 
wij zigingen aa'llgebracht: 

1.	 Artikel 1.1.2 wordt verhoogd met Sf :YOOO en gebracht op 
Sf 21.750. 

2.	 Tengevolge van de wijziging van artikel 1.1,2 wordt het to
ta'al van onderdeel 1.I gebraeht op Sf 167.790. 


