STAATSBLAD
van de
REPUBLIEK SURINAME
WET van 14 augustus 1979, regelende de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen.
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is een regeling te treffen omtrent de verplichte verzekering
tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe motorijtuigen aanleiding kunnen geven;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, in gezamenlijk overleg met het Parlement, bekrachtigd de onderstaande wet:
HOOFDSTUK 1
Algemene Bepalingen
Artikel 1
1.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
a. motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te
worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of
voertuig zelf aanwezig dan wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders, als een deel
daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan
is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
b. verkeer: het verkeer op wegen, als bedoeld in artikel 1 van de Rijwet 1971 (G.B. 1917 no.l 65,
geldende tekst S.R.S. 1978 no. 54) en op terreinen, die toegankelijk zijn voor het publiek of voor
een zeker aantal personen, die het recht hebben om er te komen. Onder “wegen” worden mede
verstaan vaartuigen, die worden gebruikt bij de uitoefening van een veerdienst:
c. verzekerden: zij wier aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van deze wet is gedekt ;
d. benadeelden: zij, die schade hebben geleden, welke grond oplevert voor toepassing van deze wet
alsmede hun rechtverkrijgenden;
e. verzekeraar: de verzekeringsonderneming, toegelaten in de zin van artikel 2, vijfde lid, alsmede –
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – het bureau, in artikel 3, tweede lid, bedoeld;
f. Verzekeringskamer: de Verzekeringskamer, in a rtikel 2 van de Wet op de Verzekeringskamer
bedoeld.

2.

Van enige bepaling van deze wet kan slechts worden afgeweken, indien de bevoegdheid daartoe uit de
bepaling zelve blijkt.
Artikel 2

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Aan het verkeer mogen motorrijtuigen slechts deelnemen, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekering welke aan de bij en krachtens deze wet
gestelde bepalingen beantwoordt.
De verplichting tot het sluiten en in stand houden van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig.
In afwijking van het tweede lid rust de verplichting tot het sluiten en in stand houden van de verzekering op
de houder:
a. aan wie het in artikel 7 van de Rijwet 1971 (G.B. 1917 no. 65, geldende tekst S.R.S.1978 no. 54)
bedoelde nummer is opgegeven, of
b. die het motorrijtuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft, of
c. die het motorrijtuig ten gebruike heeft gekregen van de eigenaar aan wie het tot zekerheid is
overgedragen, of
d. die het motorrijtuig in vruchtgebruik heeft.
De verplichting tot het sluiten van een verzekering is geschorst, zolang een door een ander gesloten
overeenkomst van verzekering overeenkomstig de bepalingen van deze wet met betrekking tot het
motorrijtuig van kracht is.
De verzekering moet zijn gesloten bij een tot dat doel volgens deze wet toegelaten verzekeraar.
De som of sommen, waarvoor de in deze wet bedoelde verzekering ten minste moet zijn gesloten, worden bij
staatsbesluit bepaald.

Artikel 3
1.
2.

3.

Bij staatsbesluit worden nadere regelen gegeven met betrekking tot de toelating tot het verkeer in Suriname
van motorrijtuigen, die gewoonlijk in een ander land dan Suriname zijn gestald of gestald geweest.
Bij dat staatsbelsuit, waarbij – zo nodig – van bepalingen van deze wet kan worden afgeweken, wordt voor de
toelating tot het verkeer in Suriname van die motorrijtuigen in elk geval mede als voorwaarde gesteld, dat een
door de Minister van Financien erkend, rechtspersoonlijkheid bezittend bureau, ingesteld door een door die
Minister erkende organisatie van verzekeraars, als in artikel 2, vijfde lid, bedoeld, zelf tegenover benadeelden
de verplichting op zich neemt de schade, door die motorrijtuigen in Suriname toegebracht, overeenkomstig de
bepalingen, bij en krachtens deze wet gesteld, te vergoeden.
de verplichting tot vergoeding van schade, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid, wordt – tenzij bij
het in het eerste lid bedoelde staatsbesluit uitdrukkelijk anders wordt bepaald – voor de toepassing van de bij
en krachtens deze wet gestelde bepalingen met een verzekeringsdekking bij een verzekeraar, als in artikel 2,
vijfde lid, bedoeld, gelijkgesteld.

HOOFDSTUK II
De verzekeringsovereenkomst
Artikel 4
1.

2.

De verplichte verzekering moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, van iedere
houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen, die daarmede worden
vervoerd, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen, die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende, dat motorrijtuig
zonder geldige reden gebruiken.
De verzekering moet de schade omvattten, welke aan personen en aan goederen wordt toegebracht door in
Suriname voorgevallen feiten. Hierin is begrepen de schade, toegebracht aan personen, die onder welke titel
ook, worden vervoerd door het motorrijtuig, dat de schade veroorzaakt; de goederen, door het motorrijtuig
vervoerd, kunnen van de verzekering worden uitgesloten, behoudens wanneer het betreft goederen
toebehorend aan personen, vervoerd op grond van een vergunning bedoeld in artikel 1 van de
Autobusdienstwet (G.B. 1933 no. 100, geldende tekst G.B. 1962 no. 127).
Artikel 5

1.

2.

De verzekering behoeft niet te dekken de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan:
a. de verzekeringnemer, alsmede de eigenaar, de houder en de bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt;
b. de echtgenoten van de hierboven bedoelde personen, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de
rechte linie, mits dezen bij hen inwonen en door hen worden onderhouden.
Van de verzekering kan worden uitgesloten de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig
aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en wedstrijden.
Artikel 6

Indien de overeenkomst een beding inhoudt dat de verzekerde persoonlijk voor een deel in de vergoeding van de
schade zal bijdragen, blijft de verzekeraar niettemin jegens de benadeelde gehouden tot betaling van de
schadeloosstelling die krachtens de overeenkomst ten laste van de verzekerde blijft.
Artikel 7
De overeenkomst moet worden aangegaan voor een tijdvak, waarvan het einde samenvalt met het einde van een
kalenderjaar.

Artikel 8
1.

De verzekering geeft aan de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Het tenietgaan van zijn schuld
aan de verzekerde bevrijdt de verzekeraar niet jegens de benadeelde, tenzij deze is schadeloosgesteld.
Indien de benadeelde, als beledigde partij in een strafgeding tegen de aansprakelijke persoon, zijn
vordering tegen deze beperkt tot het wettelijk maximum, is deze beperking niet van invloed op zijn vordering
tegen de verzekeraar.

2.

Indien er bij een ongeval meer dan een benadeelde is en het totaal bedrag van de verschuldigde
schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de
verzekeraar naar evenredigheid teruggebracht tot het beloop van die som. Niettemin blijft de verzekeraar, die,
onbekend met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een
groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen slechts gehouden tot het
beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som.
Artikel 9

1.

2.

3.

Ten aanzien van een ongeval, dat plaatsvindt gedurende de geldigheidsduur van en voor het motorrijtuig,
waarmede het ongeval is veroorzaakt, afgegeven belastingkenteken kan door de verzekeraar een uit de
wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende
nietigheid, exceptie of verval dan wel een schorsing of een beeindiging van die overeenkomst of van de
daarbij gegeven dekking, niet aan een benadeelde worden tegengeworpen.
Het bepaalde in het eerst lid geldt niet:
a. indien de verzekeraar kan aantonen, dat ten tijde van het ongeval de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid door een latere met betrekking tot het motorrijtuig gesloten verplichte
verzekering was gedekt;
b. met betrekking tot het bedrag, waarmede het van de verzekeraar gevorderde de krachtens artikel 2,
zesde lid, bepaalde som of sommen overschrijdt.
De verzekeraar kan zich voor de gevallen, waarin hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst
tegenover de verzekerde gerechtig mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen, een recht van
verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die
niet de verzekeringnemer is.
Artikel 10

1.
2.

3.

Iedere uit deze wet voortvloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door
verloop van drie jaar, te rekenen van de dag van het feit, waaruit de schade is ontstaan.
Handelingen, die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen een verzekerde of tegen de
verzekeraar stuiten, stuiten tevens de verjaring van de rechtsvordering van die benadeelde tegen de
verzekeraar onderscheidenlijk tegen de verzekerden.
De verjaring wordt ten opzichte van een verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar
en de benadeelde. Een nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen, te rekenen van het ogenblik, waarop een
van de partijen bij deurwaardersexploit of aangetekende brief of brief tegen ontvangstbewijs aan de andere
partij heeft kennisgegeven, dat zij de onderhandelingen afbreekt.
Artikel 11

1.

2.

De verzekerden moeten van ieder ongeval, waarvan zij kennis dragen, mededeling doen aan de verzekeraar,
indien bij dat ongeval het verzekerde motorrijtuig is betrokken en er schade is ontstaan, tot welker dekking
door verzekering deze wet verplicht.
de verzekeringnemer moet aan de verzekeraar alle door de verzekeringsovereenkomst voorgeschreven
inlichtingen en bescheiden verschaffen.
De overige verzekerden moeten de verzekeraar op zijn verzoek alle nodige inlichtingen en
bescheiden verschaffen.
Artikel 12 (Gew. Bij S.B. 1981 no. 12.)

1.

2.

De bepalingen van dit hoofdstuk worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden van elke
overeenkomst van veplichte verzekering. Zij zijn, indien en voor zover algemene of bijzondere voorwaarden
van die overeenkomst daarmede in strijd mochten zijn, bij voorrang van toepassing.
In iedere met betrekking tot de verplichte verzekering afgegeven polis moet het bepaalde in het eerste lid op
een door de gevolmachtigde, bedoeld in artikel 46a goedgekeurde wijze tot uitdrukking worden gebracht.

HOOFDSTUK III
PROCESSUELE BEPALINGEN
Artikel 13
De rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar kan uitsluitend worden ingesteld voor de
Surinaamse rechter.
Artikel 14
1.

2.

3.

Aan een vonnis, gewezen in een geschil ter zake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade, komt
tegenover de verzekeraar, de verzekerde of de benadeelde, gezag van gewijsde toe, indien zij in het geding de
positie van een procespartij hebben gehad.
Voorts kan het vonnis, dat in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde is gewezen, worden
tegengeworpen aan de verzekeraar, indien is komen vast te staan, dat de laatste in feite de leiding van het
geding op zich heeft genomen; aan de verzekeraar staat alsdan geen tegenbewijs tegen de bij gewijsde als
bewezen aangenomen feiten open.
De verzekeraar kan de verzekerde roepen in het geding dat door de benadeelde tegenover hem wordt
ingesteld. De oproeping dient, onder aanvoering van de gronden, aan de rechter verzocht te worden vóór het
nemen van de conclusie van antwoord.
De in het geding geroepene heeft de positie van een procespartij.

HOOFDSTUK IV
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING
TOT MOTORRIJTUIGEN
Artikel 15
1.

2.

Een belastingkenteken wordt door de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen slechts afgegeven, indien uit
een, met betrekking tot het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar, waarvoor dat belastingkenteken
geldt, door een verzekeraar verstrekte en aan de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen af te geven
verklaring blijkt, dat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig in Suriname aanleiding
kan geven, door die verzekeraar tegenover benadeelden overeenkomstig de bij en krachtens deze wet gestelde
bepalingen gedekt wordt gehouden.
Bij staatsbesluit kunnen nadere regelen worden gegeven ten aanzien van de afgifte van een belastingkenteken
en een belastingkaart met betrekking tot rij- of voertuigen, ingericht tot goederenvervoer (aanhangwagens,
opleggers en dergelijke) en bestemd om, door middel van koppeling aan motorrijtuigen op meer dan twee
wielen, te worden gebruikt.

Artikel 16 (Gew. Bij S.B. 1981 no.12.)
1.

2.

3.

Overschrijving van het met betrekking tot een motorrijtuig afgegeven nummer, zoals bedoeld in artikel 7 van
de Rijwet 1971 (G.B. 1917 no. 65, geldende tekst S.R.S. 1978 no. 54), vindt plaats door afgifte van een
nieuw nummerbewijs met hetzelfde nummer.
De in het eerste lid bedoelde overschrijving vindt slechts plaats, indien uit een over te leggen en af te geven
verklaring van een verzekeraar blijkt, dat door die verzekeraar de burgerrechterlijke aansprakelijkheid met
betrekking tot dat motorrijtuig overeenkomstig de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen gedekt wordt
gehouden.
Met het nummerbewijs, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld het registratiebewijs, afgegeven met
betrekking tot bromfietsen.
Artikel 16a

1.
2.

De bestuurder van een motorrijtuig moet bij zich hebben een bewijs van verzekering. Met betrekking tot dit
bewijs van verzekering kunnen bij staatsbesluit nadere regelen worden gegeven.
De bestuurder van een motorrijtuig, dat bij een ongeval is betrokken, is verplicht het in het eerste lid bedoelde
document desgevraagd behoorlijk ter inzage te verstrekken aan degenen, die eveneens bij dat ongeval zijn
betrokken.

3.

De houder van het in het eerste lid bedoelde document is verplicht dit, zodra de verplichting tot het sluiten en
instandhouden van de verzekering op een ander overgaat, in te leveren bij de verzekeraar door wie het werd
uitgereikt.

HOOFDSTUK V
HET CENTRAAL REGISTER VERZEKERINGSDEKKING
MOTORRIJTUIGEN
Artikel 17
1.

2.

Door de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen wordt een Centraal Register Verzekeringsdekking
Motorrijtuigen- hierna verder Centraal Register genoemd – ingericht en in stand gehouden, en een der aan
zijn dienst verbonden ambtenaren als beheerder van dat register aangewezen.
Door of vanwege de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie wordt een gewaarmerkte kopie van elk
afgegeven nieuw nummerbewijs vergezeld van de ter zake door de verzekeraar afgegeven verklaring
onverwijld aan de beheerder van het Centraal Register toegezonden.
Artikel 18 ( Gew. Bij S.B. 1981 no. 12.)
Iedere verzekeraar is verplicht van elke ingevolge deze wet gesloten nieuwe verzekeringsovereenkomst of
wijziging in een bestaande verzekeringsovereenkomst binnen acht dagen na de afsluiting of de wijziging aan
het Centraal Register kennis te geven.
Artikel 19
Iedere benadeelde en andere belanghebbende kan op zijn verzoek tegen een door De Minister van Financiën
vast te stellen bedrag van de beheerder van het Centraal Register een schriftelijke opgave bekomen,
inhoudende de naam van de verzekeraar, die ten dage van een door een motorrijtuig veroorzaakt ongeval,
blijkens dat register, de burgerrechterlijke aansprakelijkheid met betrekking tot dat ongeval overeenkomstig
het bepaalde bij en krachtens deze wet gedekt houdt, dan wel de mededeling, dat met betrekking tot dat
motorrijtuig te dien dage, volgens de bij hem berustende gegevens, geen zodanige decking van kracht was.
Artikel 20

1.
2.

Bij beschikking van de Minister van Financiën wordt een instructie voor de beheerder van het Centraal
Register vastgesteld.
Bij die beschikking worden tevens vastgesteld de modellen van de verklaringen, de kennisgevingen en de
opgaven, onderscheidenlijk in de artikelen 15, 16, 18 en 19 bedoeld.

