
Wet van 
houdende nadere wijziging van 
de Grondwet van de Republiek Suriname 
(S.B.1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1982 no.38). 

ONTWERP 

In overweging genomen hebbende, dat er onvolkomenheden zijn bij diverse onderdelen van de 
geldende kiesregeling en dat deze onvolkomenheden zijn aangekaart door zowel politieke partijen 
als maatschappelijke organisaties en dat mede hierom het nodig is over te gaan tot wijziging van 
de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B.1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B.1982 no.38). 

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

Artikel I 

Artikel 163 wordt gewijzigd en luidt thans als volgt: 
De samenstelling van de ressortraden vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime 
verkiezingen, krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden 
en voorkeursstemmen worden gekozen, binnen het ressort. 

Behoudens andere wettelijke eisen voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen, 
dienen de kandidaten voor een ressortraad of een dístrictsraad hun woonplaats en 	hoofd- 
of werkelijk verblijf te hebben in het betreffende district of ressort. 

Artikel 11 

I. Deze wet wordt in het Staatsblad 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 uitvoering van deze wet. 

Paramaribo, november 2018 

(DESIRÉ D. BOUTERSE) 



Memorie van toeliehting 

Algemeen 
Zowel bij onder andere politieke organisaties als maatschappelijke organisaties bestaan er 
grondige redenen om over te gaan tot wijziging van de wijze waarop de ressortraden worden 
gekozen. Deze wijziging van de Grondwet Ican zeker niet uitputtend worden genoemd. 

Verkiezing Ressortraden 
De wijziging van artiket 163 van de Grondwet houdt in dat het stelsel van personenmeerderheid 
wordt vervangen door het stelsel van evenredigheid voor de ressortraden. Dit stelsel heeft onder 
meer een voordeel voor alle aan de verkiezing dednemende politieke organisaties en in het 
bijzonder voor de kleine politieke organisaties. 
De ressortraden worden bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen gekozen krachtens het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeurstemmen. 
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