
Wet van 
houdende nadere wijziging van 
het Decreet Politieke Organisaties 
(S.13.1987 no. 61) 

ONTWERP 

In overweging genomen hebbende dat er onvolkomenheden zijn bij diverse onderdelen van de 
geldende kiesregeling; deze onvolkomenheden zijn aangekaart door zowel politieke partijen als 
maatschappelijke organisaties; hierover adviezen zijn van de, door de President ingestelde, 
evaluatiecommissie van het kiesstelsel en dat mede hierom het nodig is over te gaan tot wijziging 
van het Decreet Politieke Organisaties, (S.B.1987 no.61). 

de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd, de 
onderstaande Wet. 

Artikel I 

A. In artikel 7 lid 7 wordt gewijzigd en luidt thans als volgt: 

7. het model van het openbaar register, de kosten van registratie en de kosten voor de 
deelname aan de verkiezingen voor de volkvertegenwoordigende lichamen worden bij 
staatsbesluit geregeld. 

B. In adikel 8 komt lid I .b. te vervallen 

Artikel II 

I. Deze wet wordt in het Staatsbiad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

3. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de ultvoering van deze wet. 

Paramaribo, november 2018 

DESERÉ I). HOUTERSE 



Memorie van toelichting 

Algemeen 

De ernstige inhoudelijke bedenkingen van politieke organisaties en maatschappelijke organisaties 
over bepa.alde bepalingen in het kiesstelsel zijn mede aanleiding geweest om tot wijzigingen van 
het Decreet Politieke Organisaties over te gaan. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

Artikel 7 lid 7 wordt in dier voege gewijzigd dat de kosten voor het deelnemen aan algemene, vrije 
en geheime verkiezingen worden toegevoegd aan dit artikel naast het handhaven van de kosten 
voor het inschrijven in het openbaar register van Onafhankelijk Kiesbureau. De hoogte van de 
kosten voor de inschrijving in het openbaar register en van kosten voor deelname aan de algemene, 
vrije en geheime verkiezingen wordt bij staatsbesluit geregeld. 
De wijziging van artikel 8 houdt in dat de I% regeling komt te vervallen. 

Paramaribo, november 2018 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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