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Onderwerp: aanbieding Nota van Wijziging 
Ontwerpwet nadere wijziging van het Decreet 
Politieke Organisaties. 

Geachte Voorzitter, 
Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen 
de Nota van Wijziging van de Ontvverpwet als in hoofde genoemd met de 
bijbehorende Memorie van Toelichting. 



Gegeve e Paramaribo, de 	 

SIRÉ D. BOUTERSE 
1 

WET van 	  
houdende wijziging van het Decreet 
Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61). 

NOTA VAN WIJZIGING 

Lid 7 van artikel 7 van de Ontwerpvvijzigingswet Decreet Politieke Organisaties en de 
bijbehorende Memorie van Toelichting wordt ingetrokken. De Ontwerpwijzigingswet 
Decreet Politieke Organisaties komt als volgt te luiden: 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is het Decreet Politieke Organisaties 
(S.B. 1987 no. 61) te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. In artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
(1) In lid 1 wordt een nieuwe volzin toegevoegd luidende: 

Deze registratie is éénmalig. 

(2) Na lid 8 worden er twee nieuwe leden bijgevoegd luidende als volgt: 
9. Politieke organisaties die niet aan 2 (twee) achtereenvolgende algemene, vrije en 

geheime verkiezingen hebben deelgenomen, moeten zich opnieuw registreren. 
10. Behoudens het bepaalde in lid 1 tweede volzin, wordt bij statutenwijziging, wijziging 

in het huishoudelijk reglement, of wijziging in de samenstelling van het bestuur van 
de politieke organisatie opnieuw geregistreerd. 

B. Artikel 8 lid 1 b vervalt. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij 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. 



Gegeve aramaribo, de 	 

SIRÉ D. BOUTERSE 

WET van 	  
houdende wijziging van het Decreet 
Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61). 

Lid 7 van artikel 7 van de Ontwerpwijzigingswet Decreet Politieke Organisaties en de bij 
behorende Memorie van Toelichting wordt ingetrokken. De Memorie van Toelichting van de 
Ontwerpwijzigingswet Decreet Politieke Organisaties komt als volgt te luiden: 

MEMOME VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Het Decreet Politieke Organisaties welke dateert uit de jaren tachtig is geévalueerd door de 
Presidentiéle Commissie Evaluatie ICiesstelsel. Deze evaluatie bestond onder andere uit 
consultaties met politieke organisaties en maatschappelijke organisaties. Het resultaat heeft 
ertoe geleid dat dit Decreet gewijzigd moet worden. 

Artikelsgewijs 

ARTIKEL I 

Artikel 7 
Lid 1 
De toevoeging in het huidig lid brengt met zich mee dat de registratie in het openbaar register 
van het Onafbankelijk Kiesbureau slechts één_malig is. Hiermee wordt voorkomen dat bij elke 
verkiezing een nieuwe inschrijving wordt geéist. 

Lid 9 
Deze maatregel is nodig gebleken om het register richtig bij te houden, hetgeen inhoudt dat 
politieke organisaties die tenminste 10 jaren geen deel hebben genomen uit het openbaar 
register worden verwijderd. 

Lid 10 
In dit lid wordt een uitzondering gemaakt op de éénmalige registratie met dien verstande dat 
als er een wijziging optreedt in de statuten, in het huishoudelijk reglement, of in de 
samenstelling van het bestuur van de politieke organisatie opnieuw dient te worden 
geregistreerd. Hiermee kan voorkomen worden dat bij de verkiezingen er sprake is van 
onvolledige informatie over de politieke organisatie. 

Artikel 8 
Lid lb 
In de praktijk is gebleken dat de 1% regeling niet tot het beoogde doel heeft geleid, omdat de 
echtheid van de ledenlijst van de politieke partijen moeilijk te control ren was. 
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