
Wet van 
houdende nadere wijziging van de Wet van 29 september 1987, 
houdende regels voor de verkiezing van leden voor de 
volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling), 
(S.B.1987 no.62), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2010 no.29). 

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 de Kiesregeling, (S.B.1987 no.62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2010 no. 29). 

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

Artikel I 

A. Artikel 7 komt te vervallen en luidt thans als volgt: 

Voor de toepassing van deze wet wordt als politieke organisatie beschouwd een politieke 
organisatie welke voldoet aan de in het "Decreet Politieke Organisaties" gestelde 
vereisten en niet van deelneming aan verkiezingen is uitgesloten op grond van het 
bepaalde in artikel 8 van de bedoelde wettelijke regeling. 

B. Aan artikel 14 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
3. Het kiesregister wordt tenminste zestig dagen voor de dag der stemming voor de aan de 
verkiezingen deelnemende politieke organisaties ter inzage gelegd op het Ministerie van 
B innenlandse Zaken. 

C. In artikel 31 komt lid 3 te vervallen onder vernummering van de overige leden. 

D. Artikel 39 lid 1 komt te vervallen en luidt thans als volgt: 
1. Elke lijst wordt ondertekend door het dagelijks bestuur van de politieke organisatie of 
een ander statutair bevoegd orgaan van de politieke organisatie. 

E. Artikel 55 lid 1, komt te vervallen en komt te luiden als volgt: 
1, Elke I ijst wordt ondertekend door het dagelijks bestuur van de politieke organisatie of 

een ander statutair bevoegd orgaan van de politieke organisatie. 



F. In artikel 71 komt lid I te vervallen en luidt thans als volgt: 
1. Elke lijst wordt ondertekend door het dagelijIcs bestuur van de politieke organisatie of 

een ander statutair bevoegd orgaan van de politieke organisatie. 
G. In artikel 85 lid 1 komen de woorden "tenminste vijfen veertig(45) dagen" te vervallen en 

in plaats daarvan "tenminste zestig (60) dagen " te staan. 

H. Artikel 90 lid I wordt opgedeeld in twee leden en luidt thans als volgt: 
a. tetuninste drie dagen voor de dag der stemming ontvangt elke kiezer, die bevoegd 

is aan de stemming deel te nemen, van de Districts-Commissaris van het district, in 
welker kiezersregistratíe zijn naam op de dag der kandidaatstelling voorkomt, een 
Icaart, houdende een oproeping voor de stemming. 

b. bij staatsbesluit worden regels vastgesteld over de wijze waarop dit moet 
geschieden. 

I. In artikel 129 komen de leden 1 en 2 te vervallen en luiden thans als volgt: 

1. De kandidaten voor de ressortraden worden gekozen Icrachtens het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging bij grootste getniddelden met voorkeurstemmen. 

2. Het Centraal Hoofdstembureau verklaart, nadat het aantaI zetels aan een politieke 
organisatie is toegewezen, de kandidaten naar rangorde der hoofdelijk verworven stemmen 
als bij voorkeur te zijn gekozen. 

J. In artikel 131 komt lid 7 te vervallen en luidt thans als volgt: 
7. Het C-entraal Hoofdstembureau verklaart, nadat het aantal zetels aan een polifieke 

organisatie is toegewezen, de kandidaten naar de rangorde der hoofdelijk verworven 
akmmen als bij voorkeur te zijn gekozen. Voor het overige en voor zover kandidaten 
een gelijk aantal voorkeurstemmen hebben, worden de zeteIs toegekend naar de 
volgorde van de door de politieke organisatie ingediende kandidatenlijst. 

Artikel II 

1. 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, 	110Velll ber 2018 

(DES1RÉ D. BOUTERSE 



MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 
De ernstige inhoudelijke bedenkingen van politieke organisaties en maatschappelijke organisaties 
over bepaalde bepalingen in het kiesstelsel zijn mede aanleiding geweest om tot wijzigingen van 
de kiesregelíng over te gaan. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

De bedoeling van de wijziging van artikel 7 van de kiesregeling van 29 september 1987, houdende 
regels voor de verkiezing van leden voor de volks vertegenwoordigende lichamen in Suriname 
(Kiesregeling (S.B.1987 no.62), is gericht op het feit, dat politieke organisaties zich niet langer in 
combinatie verband mogen inschrijven voor deelname aan de algemene vrije- en geheime 
verkiezingen in Suriname voor de volks vertegenwoordigende lichamen. Dit betekent dat elke 
politieke organisatie zich zelfstandig en dus alleen zich zelf mag inschrijving voor deelname aan 
algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. 
Ten overvloede moet worden aangemerkt dat combinaties van politieke organisaties niet langer 
als een politieke organisatie worden aangemerkt zoals in het huidige artikel 7 van de kiesregeling 
is aangegeven. 
Als politieke organisatie wordt aangemerkt een organisatie die slechts bestaat uit 1(én) 
organisatie. 
Bij een combinatie van politieke organisaties is het niet duidelijk voor de kiezer een keuze te 
maken op grond van de beginselen van de combinatie of de ideologie van de combinatie. De 
belangrijkste vraag die bij de kiezer onbeantwoord blijft bij een combinatie is welke normatieve 
uitgangspunten ten grondslag liggen aan het toekornstige politiek handelen van de politieke 
combinatie. Een belangrijke vraag dus om het toekomstig politiek handelen van de politieke 
combinatie te kunnen veronderstel len. Dit te kunnen bepalen is essentleel voor het kunnen maken 
van een verantwoorde politieke keuze door de kiezer. 

Bij de uitoefening van haar bevoegdheden moeten politieke organisaties volgens artikel 53 lid 3d 
van de Grondwet het navolgende onder meer in acht nemen: 
De kiezer moet in staat gesteld worden kennis te kunnen nemen van het beginselprograrnma en 
het verkiezingsprogramma van de politieke organisatie. 
De bedoeling van de gtondwetgever is onder meer dat politieke organisaties zich ten behoeve van 
de kiezer — het volk— moeten onderscheiden van elkaar waardoor de kiezer in staat wordt gesteld 
op grond van wat de organisatie eigen is, de beginselen en de ideologie van een organisatie, een 
verantwoorde keuze te kunnen maken. 
Het zijn voomamelijk de politieke ideen waaromheen mensen zich bijvoorbeeld als politieke 
organisatie groeperen en deze ideen hebben meestal het karakter van onder meer de beginselen 
en de ideologie van de organisatie. 
Een politiek beginso! oí idooktgie is een aundulding N.LIII he[ nortnatiese uitgangspunt dat voor liet 
politiek handelen wordt gekozen 



Het moet hdder en duidelijk zijn voor de kiezer op welke organisatie de keuze moet vaIlen bij de 
verkiezing. Het is onder meer om deze redenen waarom de grondwMgever ervoor gekozen heeft 
om artikel 53 lid 3d op te nemen in de Grondwet 	wegwijzer voor de politieke organisaties, de 
overheid en het volk — lees de kiezer. 
Organisaties hebben voor de deelname aan de verkiezingen criteria nodig, dus beginselen en een 
ideologie, waardoor enerzijds een diagnose kan worden gemaakt van de samenleving zoals deze 
feitelijk bestaat en anderzijds een programma kan worden samengesteld zoals die samenleving 
eigenlijk zou moeten zijn. 

Paramaribo, november 2018 

(DESIRÉ D BOUTERSE 
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