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WET van 29 juni 1989, houdende regels betreffende de inrichting en de bevoegdheden 
van de Regionale Organen (Wet Regionale Organen) (S.B. 1989 No.44), gelijk zij luidt 
na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2000 no. 93, S.B. 2002 no. 54. 
 
  HOOFDSTUK I 
  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
 Artikel 1 
 
1. In deze wet wordt verstaan onder: 
 - Minister: de Minister belast met de zorg voor het regionaal bestuur; 
 - district: een bestuursgebied, waarvan de grenzen bij wet, regelende de  
    districtenindeling, zijn vastgesteld; 
 - ressort: een bestuursgebied, waarvan de grenzen bij wet, regelende de  
    ressortenindeling, zijn vastgesteld. 
 
2. Onder een districtsplan wordt verstaan een geheel van beleidsopties ten behoeve van 

de sociaal-economische ontwikkeling van een district, inhoudende voorzieningen met 
betrekking tot: 

 - natuurlijk milieu en woon- en leefklimaat; 
 - civieltechnische infrastructuur; 
 - agrarische en industriële ontwikkeling; 
 - nutsbedrijven; 
 - onderwijs, cultuur en sport; 
 - medische en sociale zorg; 
 - andere, bij resolutie aan te geven onderwerpen. 
 
3. Onder een ressortplan wordt verstaan een geheel van beleidsopties ten behoeve van de 

sociaal-economische ontwikkeling van een ressort, het een en ander binnen het kader 
van het districtsplan van het betrokken district. 

 
 Artikel 2 
 
1. De regionale organen, als bedoeld in de artikelen 159 en 164 van de Grondwet, zijn: 
 a. de regionale vertegenwoordigende lichamen en  
 b. de regionale bestuursorganen. 
 
2. De regionale vertegenwoordigende lichamen zijn de Districtsraden en de 

Ressortraden. 
 
3. De regionale bestuursorganen zijn de Districtsraden, de Ressortraden en 

Districtsbesturen. 
 
 HOOFDSTUK II 
 INRICHTING REGIONALE ORGANEN 
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 PARAGRAAF 1 
 DE DISTRICTSRAAD 
 
 Artikel 3 
 
1. De Districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district. 
 
2. De samenstelling van de Districtsraad vindt plaats na gehouden algemene, vrije en 

geheime verkiezingen in de ressorten van het betrokken district, op de wijze als in de 
Kiesregeling bepaald. 

 
3. De Districts-Commissaris van het betrokken district is Voorzitter van de Districtsraad; 

hij geeft leiding aan de activiteiten van de Districtsraad. 
 
4. De Districtsraad kiest uit zijn midden een Vice-Voorzitter, die bij verhindering of 

ontstentenis van de Districts-Commissaris als voorzitter van de Districtsraad optreedt. 
 
 Artikel 4 
 
1. Het lidmaatschap van de Districtsraad is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de Nationale Assemblee en van een Ressortraad; 
b. het ambt van Minister of Onderminister; 
c. het lidmaatschap van de Rechterlijke Macht, als in artikel 133 lid 1 van de 

Grondwet bedoeld; 
d. het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
e. het ambt van griffier of substituut-griffier van De Nationale Assemblee, het Hof 

van Justitie en de Kantongerechten; 
f. het ambt van secretaris van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel 

Hof; 
g. het ambt van Regionale Commissaris en Districts-Commissaris. 

 
2. Bij staatsbesluit kunnen andere ambten worden aangewezen, waarmee het 

lidmaatschap van de Districtsraad onverenigbaar is. 
 
 Artikel 51

 
Vervallen. 
 
 Artikel 6 
 
1. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt door: 

a. overlijden; 
b. ontslag op eigen verzoek; 
c. terugroeping, op de wijze bij wet te bepalen; 
d. ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; 

                     
1 Vervallen bij S.B. 2000 no. 93. 
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e. vrijwillige verandering van woonplaats en hoofd- en werkelijk verblijf uit het 
district waar het lid is gekozen; 

f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; 
g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 

tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden. 
 
2. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt eveneens door benoeming in een ambt, 

dat - ingevolge het bepaalde in artikel 4 - hiermee onverenigbaar is. 
 
 Artikel 7 
 
1. Uiterlijk dertig dagen nadat de verkiezing van de leden van Districtsraad bindend is 

vastgesteld, komt de Districtsraad bijeen voor de toelating van de leden. 
 
2. Voorafgaand aan deze vergadering leggen de leden in handen van de Minister de 
 volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 
 voorwendsel dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Districtsraad, aan 
 iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
 Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van 
 niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of 
 onmiddellijk. 
 Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van lid van de Districtsraad nauwgezet zal vervullen, 
 en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het  
 bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. 
 Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen 
en  aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 Artikel 8 
 
1. In de in artikel 7 lid 1 bedoelde vergadering onderzoekt de Districtsraad de 

geloofsbrieven van zijn leden, alvorens deze toe te laten, en beslist over de geschillen, 
welke aangaande hun geloofsbrieven mochten opkomen. 

 
2. Indien de vergadering niet tot een oplossing van de geschillen kan geraken, worden 

deze door de Districtsraad ter beslechting voorgelegd aan De Nationale Assemblee, 
die hieromtrent binnen veertien dagen beslist. 

 
 Artikel 9 
 
1. Na overleg met de Districtsraad wordt door de Minister een secretaris benoemd. 
 
2. Alvorens zijn functie te aanvaarden, legt de secretaris in handen van de Districts-
 Commissaris de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 
 voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot secretaris, aan iemand, wie 
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 hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
 Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, 
 van iemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk noch 
 onmiddellijk. 
 Ik zweer (beloof), dat ik mijn betrekking van secretaris van de Districtsraad te goeder 
 trouw en met de meeste nauwgezetheid zal vervullen, en dat ik de instructie voor de 
 secretaris van de Districtsraad gemaakt stiptelijk in acht zal nemen, en het Reglement 
 van Orde, zoverre het mij betreft, zorgvuldig zal opvolgen. 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 Artikel 10 
 
1. De vergaderingen van de Districtsraad zijn openbaar, uitgezonderd in bijzondere 

gevallen, waarin hij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen. 
 
2. Behoudens het in het volgende lid bepaalde, worden besluiten van de Districtsraad bij 

gewone meerderheid van stemmen genomen in vergaderingen, waarin ten minste de 
helft van het wettelijk voorgeschreven aantal leden aanwezig is.  

 
3. Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke afroeping gestemd, over personen vindt 

de stemming schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes plaats. De vergadering 
kan met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen besluiten, dat over 
een bepaalde zaak schriftelijk wordt gestemd. 

 
4. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering 

uitgesteld; staken de stemmen weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 Artikel 112

 
1. De Districtsraad vergadert ten minste eenmaal per maand en voorts zo dikwijls de 

Districts-Commissaris zulks nodig oordeelt dan wel op met redenen omkleed verzoek 
van ten minste vier leden. 

 
2. Aan de leden van de Districtsraad wordt een bij staatsbesluit vast te stellen vergoeding 

per maand toegekend, ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun 
werkzaamheden verbonden kosten. 

 
3. De leden van de Districtsraad genieten maandelijks een bij staatsbesluit vast te stellen 

representatietoelage. 
 
4. De in de leden 2 en 3 genoemde vergoedingen vangen aan op de dag van toelating als 

lid van de Districtsraad en eindigen op de dag van beëindiging van het lidmaatschap. 
 
5. De in lid 2 genoemde vergoeding wordt niet genoten over de maand waarin een lid op 

minder dan de helft van het aantal opgeroepen vergaderingen van de Districtsraad 

                     
2 Gew. bij S.B. 2002 no. 54. 
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aanwezig is, om andere redenen dan: 
a. verhindering wegens ziekte, waarbij de noodzakelijkheid om al dan niet een 

doktersattest te overleggen, ter beoordeling is van de Voorzitter van de 
Districtsraad; 

b. afwezigheid wegens verblijf buiten het district casu quo Suriname, voor het 
verrichten van werkzaamheden in staatsbelang, zulks ter beoordeling van de 
Voorzitter van de Districtsraad; 

c. afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter 
van de Districtsraad. 

 
 Artikel 12 
 
1. De Districtsraad is belast met de regelgeving en het bestuur van de huishouding van 

het district, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan andere organen zijn 
voorbehouden. 

 
 
2. De Districtsraad is bevoegd - binnen de grenzen van de Grondwet, de wet en de 

voorschriften van de Regering, en met inachtneming van de bepalingen van deze wet - 
districtsverordeningen te maken, die hij in het belang van het district nodig oordeelt. 

 
 Artikel 13 
 
1. De Districtsraad is bevoegd, ter richtige vervulling van zijn taak, de nodige 

inlichtingen - hetzij schriftelijk, hetzij door een commissie uit zijn midden - bij het 
Districtsbestuur in te winnen. 

 
2. De Districts-Commissaris kan deskundigen oproepen, teneinde in een vergadering van 

de Districtsraad voorlichting te geven of van advies te dienen, telkens wanneer hij of 
de Districtsraad zulks nodig of wenselijk oordeelt. 

 
 Artikel 14 
 
1. De leden van de Districtsraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij 

schriftelijk aan de Districtsraad hebben overgelegd of tijdens een beraadslaging van de 
Districtsraad hebben gezegd. 

 
2. Het bepaalde in het vorige lid geldt mede voor de Districts-Commissaris, alsook voor 

de in artikel 13 lid 2 bedoelde deskundigen. 
 

Artikel 15 
 
1. De Districtsraad stelt jaarlijks een verslag samen, waarin zijn vermeld: 

a. de districtsverordeningen, welke zijn goedgekeurd en bekend gemaakt; 
b. de besluiten, die zijn genomen met betrekking tot het bestuur van de huishouding 

van het district; 
c. de wijze waarop inspraak aan de Ressortraden is gegeven in de samenstelling van 
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districtsplannen; 
d. de wijze waarop vorm en inhoud aan de burgerparticipatie en aan de 

overheidscommunicatie met de burgers zijn gegeven; 
e. de brandende vraagstukken van het district en de daaromtrent voorgenomen 

activiteiten. 
 
2. Dit verslag wordt uiterlijk eind maart van het daaropvolgende jaar aan de Minister, de 
 Staatsraad en De Nationale Assemblee toegezonden. 
 
 Artikel 16 
 
1. Het Reglement van Orde voor de Districtsraden wordt, na ingewonnen advies van de 

Districtsraden, door de Minister goedgekeurd. 
 
2. Het goedgekeurde Reglement wordt bij resolutie vastgesteld en in het Staatsblad van 

de Republiek Suriname bekend gemaakt. 
 
 
 PARAGRAAF 2 
 DE RESSORTRAAD 
 
 Artikel 17 
 
1. De Ressortraad is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het ressort. 
 
2. Leden van de Ressortraad zijn personen, die bij algemene, vrije en geheime 

verkiezingen in het betrokken ressort zijn gekozen, op de wijze als in de Kiesregeling 
bepaald. 

 
 Artikel 18 
 
1. Het lidmaatschap van de Ressortraad is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van De Nationale Assemblee en van een Districtsraad; 
b. het ambt van Minister of Onderminister; 
c. het lidmaatschap van de Rechterlijke Macht, als in artikel 133 lid 1 van de 

Grondwet bedoeld; 
d. het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
e. het ambt van griffier of substituut-griffier van De Nationale Assemblee, het Hof 

van Justitie en de Kantongerechten; 
f. het ambt van secretaris van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel 

Hof; 
g. het ambt van Regionale Commissaris en Districts-Commissaris. 

  
2. Bij staatsbesluit kunnen andere ambten worden aangewezen, waarmee het 
lidmaatschap  van de Ressortraad onverenigbaar is. 
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 Artikel 193

 
Vervallen. 
 
 
 Artikel 20 
 
1. Het lidmaatschap van de Ressortraad eindigt door: 

a. overlijden; 
b. ontslag op eigen verzoek; 
c. terugroeping, op de wijze bij wet te bepalen; 
d. ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; 
e. vrijwillige verandering van woonplaats en hoofd- en werkelijk verblijf uit het 

ressort waar het lid is gekozen; 
f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; 
g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 

tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden. 
 
2. Het lidmaatschap van de Ressortraad eindigt eveneens door benoeming in een ambt, 
 dat - ingevolge het bepaalde in artikel 18 - hiermee onverenigbaar is. 
 
 Artikel 21 
 
1. Uiterlijk dertig dagen nadat de verkiezing van de leden van de Ressortraad bindend is 

vastgesteld, komt de Ressortraad bijeen voor de toelating van de leden, onder 
voorzitterschap van het oudste lid in jaren, bijgestaan door het op één na oudste lid in 
jaren als secretaris, en bij verhindering of ontstentenis van deze door het telkens 
daaropvolgende oudste lid in jaren. 

 
2. Voorafgaand aan deze vergadering leggen de leden in handen van de Districts-
 Commissaris de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 
 "Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 
 voorwendsel dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Ressortraad aan 
 iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
 Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van 
 niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of 
 onmiddellijk. 
 Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van lid van de Ressortraad nauwgezet zal vervullen 
 en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district en mijn ressort 
 in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. 
 Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen 
en  aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 

                     
3 Vervallen bij S.B. 2000 no. 93. 
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 Artikel 22 
 
1. In de in artikel 21 lid 1 bedoelde vergadering onderzoekt de Ressortraad de 

geloofsbrieven van zijn leden, alvorens deze toe te laten, en beslist over de geschillen, 
welke aangaande hun geloofsbrieven mochten opkomen. 

 
2. Indien de vergadering niet tot een oplossing van de geschillen kan geraken, worden 

deze via de Districtsraad voorgelegd aan De Nationale Assemblee, die hieromtrent 
binnen veertien dagen beslist. 

 
3. In deze vergadering kiest de Ressortraad uit zijn midden een voorzitter en een 

secretaris, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend 
secretaris. 

 
 Artikel 23 
 
1. De vergaderingen van de Ressortraad zijn openbaar, uitgezonderd in bijzondere 

gevallen waarin hij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen. 
 
2. Behoudens het in het volgende lid bepaalde, worden besluiten van de Ressortraad bij 

gewone meerderheid van stemmen genomen in vergaderingen, waarin ten minste de 
helft van het wettelijk voorgeschreven aantal leden aanwezig is. 

3. Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke afroeping gestemd, over personen vindt 
de stemming schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes plaats. De vergadering 
kan met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen besluiten, dat over 
een bepaalde zaak schriftelijk wordt gestemd. 

 
4. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering 

uitgesteld; staken de stemmen weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 Artikel 244

 
1. De Ressortraad vergadert ten minste eenmaal per maand en voorts zo dikwijls de 

voorzitter zulks nodig oordeelt dan wel op met redenen omkleed verzoek van ten 
minste vier leden. 

 
2. De leden van de Ressortraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij 

schriftelijk aan de Ressortraad hebben overgelegd of tijdens een beraadslaging van de 
Ressortraad hebben gezegd. 

 
3. Aan de leden van de Ressortraad wordt een bij staatsbesluit vast te stellen vergoeding 

per maand toegekend, ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun 
werkzaamheden verbonden kosten. 

 
4. De leden van de Ressortraad genieten maandelijks een bij staatsbesluit vast te stellen 

                     
4 Gew. bij S.B. 2002 no. 54. 
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representatietoelage. 
 
5. De in de leden 3 en 4 genoemde vergoedingen vangen aan op de dag van toelating als 

lid van de Ressortraad en eindigen op de dag van beëindiging van het lidmaatschap. 
 
6. De in lid 3 genoemde vergoeding wordt niet genoten over de maand waarin een lid op 

minder dan de helft van het aantal opgeroepen vergaderingen van de Ressortraad 
aanwezig is, om andere redenen dan: 
a. verhindering wegens ziekte, waarbij de noodzakelijkheid om al dan niet een 

doktersattest te overleggen, ter beoordeling is van de Voorzitter van de 
Ressortraad; 

b. afwezigheid wegens verblijf buiten het ressort casu quo Suriname, voor het 
verrichten van werkzaamheden in staatsbelang, zulks ter beoordeling van de 
Voorzitter van de Ressortraad; 

c. afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter 
van de Ressortraad. 

 
 Artikel 25 
 
1. De Ressortraad is belast met het toezicht op het door het Districtsbestuur met 

betrekking tot het ressort gevoerd dagelijks bestuur, voor zover dit niet aan een ander 
orgaan is opgedragen. 

 
2. De Ressortraad oefent de in deze wet aan hem toegekende bevoegdheden uit, terwijl 

bij staatsbesluit of bij districtsverordening hem meerdere taken kunnen worden toever-
trouwd. 

 
Artikel 26 

 
1. De Ressortraad stelt jaarlijks een verslag samen, vermeldende de belangrijkste 

activiteiten ten behoeve van het ressort ontplooid. 
 
2. Dit verslag wordt uiterlijk eind februari van het daaropvolgend jaar aan de 

Districtsraad, het Districtsbestuur en de Minister toegezonden. 
 
 Artikel 27 
 
1. Het Reglement van Orde voor de Ressortraden wordt, na ingewonnen advies van de 

Districts-Commissarissen, door de Minister goedgekeurd. 
 
2. Het goedgekeurde Reglement wordt bij resolutie vastgesteld en in het Staatsblad van 

de Republiek Suriname bekend gemaakt. 
 
 PARAGRAAF 3 
 HET DISTRICTSBESTUUR 
 
 Artikel 28 
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1. Het Districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district. 
 
2. Leden van het Districtsbestuur zijn: 

a. de Districts-Commissaris, die tevens voorzitter is; en  
b. telkens één per Ministerie aangewezen vertegenwoordiger. 

 
3. De functionarissen, die het Districtsbestuur uitmaken moeten bij voorkeur hun vaste 
 woonplaats binnen het betrokken district hebben. 
 
 Artikel 29 
 
1. Het Districtsbestuur is belast met het dagelijks bestuur van het district. 
 
2. Het is verantwoording verschuldigd aan de Districtsraad. 
 
3. Het verstrekt aan de Districtsraad de nodige inlichtingen, welke deze voor de 

uitoefening van zijn taak behoeft. 
 
 Artikel 30 
 
1. Het Districtsbestuur is bevoegd districtsbesluiten uit te vaardigen, ter uitvoering van 

een bepaling van een districtsverordening dan wel ter ordening van een op het district 
betrekking hebbend onderwerp, dat bij of krachtens de wet niet uitputtend is geregeld, 
voor zover deze bevoegdheid niet aan de Districtsraad of een ander orgaan is 
voorbehouden.  

 
2. Het districtsbesluit mag niet in strijd met enige wettelijke regeling of 

Regeringsvoorschrift zijn. 
 
 Artikel 31 
 
1. Aan het hoofd van het Districtsbestuur staat de Districts-Commissaris, die de 

Regering in het betrokken district vertegenwoordigt. 
 
2. De Districts-Commissaris oefent de bevoegdheden uit, die hem bij of krachtens enige 

wet zijn toegekend, voor zover die niet in strijd met de bepalingen van deze wet zijn. 
 
3. Met betrekking tot het ambt van Districts-Commissaris geldt - voor zover toepasselijk 

- het in artikel 4 bepaalde. 
4. De Districts-Commissaris heeft zijn vaste woonplaats binnen het district, waarvoor 

hij is benoemd. 
 
 Artikel 32 
 
1. De instructie voor de Districts-Commissaris wordt bij staatsbesluit vastgesteld. 
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2. Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de Districts-Commissaris in handen van de 
 President de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 
 voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot Districts-Commissaris, aan 
 iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
 Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van 
 niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of 
 onmiddellijk. 
 Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van Districts-Commissaris nauwgezet zal vervullen, 
 en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het  
 bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. 
 Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen 
en  aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 Artikel 33 
 
1. Het Reglement van Orde voor het Districtsbestuur wordt, na overleg met de Districts-

Commissarissen, door de Minister goedgekeurd. 
 
2. Het goedgekeurde Reglement wordt bij resolutie vastgesteld en in het Staatsblad van 

de Republiek Suriname bekend gemaakt. 
 
 Artikel 34 
 
1. Bij staatsbesluit kunnen regio's omvattende het gebied van twee of meer districten, 

worden ingesteld. 
 
2. Voor een regio kan door de President een Regionale Commissaris worden benoemd 

die leiding geeft aan de complementaire bestuursvoering, de regionale ontwikkeling 
en de samenwerking der districten ter behartiging van gemeenschappelijke belangen. 

 
3. Met betrekking tot het ambt van Regionale Commissaris geldt - voor zover 

toepasselijk - het in artikel 4 bepaalde. 
 
4. De Regionale Commissaris heeft zijn vaste woonplaats binnen de regio, waarvoor hij 

is benoemd. 
 
 Artikel 35 
 
1. De instructie voor de Regionale Commissaris wordt bij staatsbesluit vastgesteld. 
 
2. Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de Regionale Commissaris in handen van de 
 President de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 
 voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot Regionale Commissaris, 
aan  iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
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 Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van 
 niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk noch 
 onmiddellijk. 
 Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van Regionale Commissaris nauwgezet zal 
vervullen,  en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en mijn regio in het 
bijzonder naar  best vermogen zal bevorderen. 
 Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen 
en  aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 
 HOOFDSTUK III 
 REGIONALE REGELGEVING 
  
 PARAGRAAF 1 
 BEVOEGDHEID TOT REGELGEVING 
 
 Artikel 36 
 
1. De Districtsraad kan, in het belang van de huishouding van het district, 

districtsverordeningen tot stand brengen. 
 
2. De bevoegdheid tot regelgeving wordt binnen de grenzen van de Grondwet en andere 

wettelijke regelingen en met inachtneming van de voorschriften van de Regering 
uitgeoefend. 

 
3. De bepalingen van een districtsverordening, in wier onderwerp door een wet of 

staatsbesluit wordt voorzien, houden van rechtswege op te gelden. 
 
 Artikel 37 
 
1. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde kunnen bij districtsverordening worden 
 geregeld de instandhouding en het onderhoud van: 
 a. voor de openbare dienst bestemde werken, als in artikel 47 lid 1 onder e bedoeld; 
 b. voor openbaar gebruik bestemde plaatsen, als in artikel 47 lid 1 onder f bedoeld. 
 
2. Bij districtsverordening kunnen bepaalde taken, op het bestuur van de ressorten 

betrekking hebbend, aan de Ressortraden worden overgelaten. 
 
3. Andere onderwerpen, waaromtrent regels bij districtsverordening kunnen worden 
 vastgesteld, worden bij staatsbesluit aangegeven. 
 
 Artikel 38 
 
1. Ten aanzien van bij staatsbesluit aan te geven onderwerpen kunnen, binnen het gebied 

van het district, bestemmingsheffingen worden ingevoerd. 
 
2. Districtsverordeningen met betrekking tot bestemmings- heffingen behoeven de 
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goedkeuring van De Nationale Assemblee. 
 
 Artikel 39 
 
1. In een districtsverordening kan, op overtreding van enige bepaling daarvan - voor 

zover daarin niet reeds bij of krachtens wet is voorzien - een geldboete van ten 
hoogste éénduizend gulden of hechtenis van ten hoogste twee maanden worden 
opgelegd, alsmede verbeurdverklaring van de aan de overtreder toebehorende 
voorwerpen waarmee de overtreding is gepleegd of welke door middel van de 
overtreding zijn verkregen. 

 
2. De Districts-Commissaris is bevoegd van een dergelijke overtreding kennis te nemen 

en de daarbij gestelde sancties van geldboete en verbeurdverklaring toe te passen, zo 
nodig met gebruikmaking van politiedwang, onder gehoudenheid van kennisgeving 
hiervan aan de Minister belast met justitiële aangelegenheden. 

 
3. Het in lid 1 bedoelde feit wordt als een overtreding beschouwd. 
 
 Artikel 40 
 
1. Bij districtsverordening welke de goedkeuring van De Nationale Assemblee behoeft, 

kan een Districtsfonds in het leven worden geroepen. 
 
2. In het Districtsfonds worden gestort: 

a. opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 bedoeld; 
b. opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 bedoeld; 
c. geldboeten als in artikel 39 lid 1 bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven 

transactieboeten; 
d. andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten. 

 
3. Het districtsfonds wordt beheerd door het Districtsbestuur, naar de voorschriften door 
 de Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig door de Minister gegeven richtlijnen. 
 
 PARAGRAAF 2 
 TOTSTANDKOMING VAN EEN DISTRICTSVERORDENING 
 
 Artikel 41 
 
1. Ontwerpen van districtsverordening kunnen door de Districts-Commissaris of door 

leden van de Districtsraad worden ingediend. 
 
2. Behandeling van ontwerpen van districtsverordeningen geschiedt in het openbaar. 
 
 Artikel 42 
 
1. Binnen één week na goedkeuring van een districtsverordening door de Districtsraad 

wordt deze ter kennis van De Nationale Assemblee, de President, de Staatsraad, de 
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Minister en het Districtsbestuur gebracht. 
 
2. De districtsverordening wordt door de Districts-Commissaris op het Districts-

Commissariaat ter inzage gelegd, alsook in de plaatselijke dagbladen en in het 
Advertentieblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 

 
3. Binnen drie weken nadat de bekendmaking in het Advertentieblad heeft plaatsgehad, 

heeft een ieder de gelegenheid bezwaren tegen de districtsverordening bij De 
Nationale Assemblee in te dienen. 

 
 
 Artikel 43 
 
1. Binnen zes weken, nadat de districtsverordening bij haar is ingediend, bericht De 
 Nationale Assemblee aan de betrokken Districtsraad: 
 a. dat er bij haar geen bezwaren tegen de districtsverordening bestaan; of 
 b. dat er bij haar wel bezwaren tegen de districtsverordening of tegen één of meer    
     bepalingen daarvan bestaan. 
 
2. In het in lid 1 onder b bedoeld geval kan de Districtsraad, na de nodige wijzigingen in 

de districtsverordening te hebben aangebracht, deze opnieuw indienen bij De 
Nationale Assemblee, die dan binnen drie weken de Districtsraad hieromtrent bericht. 

 
 Artikel 44 
 
1. Indien De Nationale Assemblee van oordeel is, dat een districtsverordening in strijd is 

met de Grondwet, de wet of het Regeerprogramma, kan zij de districtsverordening 
vernietigen. 

 
2. Het met redenen omklede besluit tot vernietiging wordt binnen de in artikel 43 lid 1 

genoemde termijn schriftelijk ter kennis van de betrokken Districtsraad gebracht, 
waarna het op het Districts-Commissariaat ter inzage wordt gelegd, alsmede in de 
plaatselijke dagbladen en in het Advertentieblad wordt bekend gemaakt. 

 
 Artikel 45 
 
1. Nadat de Districtsraad over een al dan niet gewijzigde districtsverordening bericht van 

geen bezwaar - of van goedkeuring in gevallen als in de artikelen 38 lid 2 en 40 lid 1 
bedoeld - heeft ontvangen, zendt de Districts-Commissaris deze naar de Minister. 

 
2. Op voordracht van de Minister wordt de districtsverordening door de President 

vastgesteld, waarna zij in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekend 
gemaakt. 

 
3. Indien in de districtsverordening zelf niet een ingangsdatum is bepaald, treedt zij in 

werking met ingang van de dertigste dag na haar bekendmaking. 
 
 HOOFDSTUK IV 
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 REGIONALE BESTUURSVOERING 
 
 PARAGRAAF 1 
 DAGELIJKS BESTUUR 
 
 Artikel 46 
 
1. Het dagelijks bestuur van het district wordt gevormd door het Districtsbestuur, dat 

onderworpen is aan de controle van de Districtsraad. 
 
2. De Districts-Commissaris coördineert de verrichtingen van de overheidsdiensten in 

het district en geeft leiding aan de voorbereiding van het beleid, dat door de 
Districtsraad met betrekking tot de huishouding van het district wordt vastgesteld. 

 
3. Het Districtsbestuur doet jaarlijks voor één april een verslag van het gevoerde bestuur 

over het afgelopen jaar aan de Districtsraad en aan de Minister toekomen. 
 
 Artikel 47 
 
1. Tot het dagelijks bestuur behoren: 
 a. de uitvoering van en het toezicht op de naleving van: 

- de wetten, staatsbesluiten, resoluties en ministeriële beschikkingen, voor zover 
niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan opgedragen; 

- de districtsverordeningen en de niet meer voor schorsing vatbare besluiten van 
de Districtsraad, die geen algemeen bindende regels inhouden; 

  b. de handhaving van openbare orde en rust in het district overeenkomstig de  
     wettelijke voorschriften en de richtlijnen gegeven door de Minister belast met  
      justitiële aangelegenheden; 

c. de voorbereiding tot de opstelling van districts- en ressortplannen, alsmede de 
uitvoering van de goedgekeurde plannen; 

d. het beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere inkomsten en uitgaven, voor 
zover dit bij of krachtens wet aan de Districts-Commissaris is opgedragen; 

e. de instandhouding en het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen en 
bijbehorende bruggen, loosleidingen, vaarwateren, sluizen en andere voor de 
openbare dienst bestemde werken; 

f. de zorg voor bruikbaarheid en veiligheid van plantsoenen, pleinen en andere voor 
openbaar gebruik bestemde plaatsen; 

g. het toezicht op de openbare gezondheidszorg en de uitvaartverzorging; 
h. de zorg voor de preventie en de bestrijding van brand en wat daarmee samenhangt; 
i. de bestrijding van andere rampen of onheilen binnen het district, voor zover niet 

bij of krachtens wet aan een ander orgaan opgedragen; 
j. het houden van voortdurend toezicht op al wat het district aangaat; 
k. andere, bij staatsbesluit aan te geven onderwerpen. 

 
2. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend in samenwerking met het betrokken  
  Directoraat, overeenkomstig ter zake gegeven voorschriften van de betrokken  

 Minister. 
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 Artikel 48 
 
1. Bij de uitvoering van en het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen en 

andere voorschriften en besluiten, als in artikel 47 lid 1 onder a bedoeld, is het Dis-
trictsbestuur bevoegd om op kosten van de overtreder te doen wegnemen, beletten, 
verrichten of in de vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met de bedoelde 
wettelijke regelingen en andere voorschriften en besluiten is of wordt gehouden, 
gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. 

 
2. Bij optreden krachtens het in lid 1 bepaalde is de Districts-Commissaris gehouden van 

de getroffen maatregelen zo spoedig mogelijk kennis te geven aan de Minister belast 
met justitiële aangelegenheden, alsmede aan de Minister en aan de Districtsraad. 

 
3. De invordering van de ingevolge lid 1 verschuldigde kosten kan geschieden bij 

dwangbevel medebrengende het recht van parate executie, aan de overtreder te 
betekenen op de wijze als in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor-
geschreven. 

 
 Artikel 49 
 
1. In geval van benodigde bijstand ter bestrijding van brand, watersnood en andere 
 rampen of onheilen, als in artikel 47 lid 1 onder i bedoeld, kan de Districts-
 Commissaris: 

a. het gebruik van gebouwen ter inkwartiering vorderen, alsmede houders van 
vervoermiddelen verplichten bepaalde personen of goederen te vervoeren, 
eventueel naar plaatsen buiten het district gelegen; 

b. van iedere daartoe lichamelijk geschikt te achten ingezetene van het district 
vorderen zijn diensten in het algemeen belang te verlenen. 

 
2. De in lid 1 bedoelde personen zijn verplicht gehoor aan de vordering te geven, bij 
niet- voldoening waaraan zij door de sterke arm daartoe verplicht kunnen worden. 
 
3. De Districts-Commissaris is gehouden van de door hem getroffen maatregelen 
 onverwijld kennis te geven aan de Minister belast met justitiële aangelegenheden, 
 alsmede aan de Minister en aan de Districtsraad. 
 
4. De vergoeding van schade of kosten, door de in lid 1 bedoelde personen geleden of 

gemaakt, wordt op voordracht van de Minister, door de Raad van Ministers 
vastgesteld. 

 
 Artikel 50 
 
1.  Het Districtsbestuur heeft mede tot taak: 

a. ervoor te zorgen, dat de bevolking van het district zoveel mogelijk bij de 
opstelling van ressort- en districtsplannen wordt betrokken; 

b. een communicatieproces naar het volk toe op te bouwen, in het belang van het 
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publiekgericht maken van het bestuur en het leveren van een bijdrage tot de 
opstelling van ressort- en districtsplannen. 

 
2. Het Districtsbestuur draagt zorg voor het treffen van voorzieningen in het ambtelijk 
 apparaat ten behoeve van informatie, voorlichting en inspraak, als in lid 1 bedoeld. 
 
 PARAGRAAF 2 
 PLANOPSTELLING EN BEGROTING 
 
 Artikel 51 
 
1. Jaarlijks wordt door de Ressortraad een ressortplan over het komende jaar opgesteld, 

dat uiterlijk eind februari van het lopende jaar aan de Districtsraad wordt aangeboden. 
 
2. Bij de opstelling van het districtsplan wordt zoveel mogelijk met door de Ressortraden 

ingediende ressortplannen rekening gehouden. 
 
3. De Ressortraad kan verlangen vertegenwoordigd te zijn bij de beraadslagingen over de 

vaststelling van het districtsplan door de Districtsraad; de vertegenwoordigers van de 
Ressortraden hebben alsdan een raadgevende stem. 

 
 Artikel 52 
 
1. Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsplan voor het komende jaar passende 

binnen het kader van het nationale meerjarenontwikkelingsplan opgesteld, dat uiterlijk 
eind maart van het lopende jaar aan de Minister wordt aangeboden. 

 
2. Bij de opstelling van het nationaal jaarplan wordt zoveel mogelijk met de door de 

Districtsraden ingediende districtsplannen rekening gehouden. 
 
3. De Districtsraad is bevoegd vertegenwoordigd te zijn bij de beraadslagingen over de 

opstelling van nationale plannen door het ontwikkelingsorgaan voor de nationale 
ontwikkeling; de vertegenwoordigers van de Districtsraden hebben alsdan een 
raadgevende stem. 

 
 Artikel 53 
 
1. Jaarlijks wordt door de Ressortraad een begroting van inkomsten en uitgaven van het 

ressort voor het komende jaar opgesteld, dat uiterlijk eind april van het lopende jaar 
aan de Districtsraad wordt aangeboden. 

 
2. De ressortbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de 
Districtsraad. 
 
 Artikel 54 
 
1. Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven 

voor het komende jaar opgesteld, dat uiterlijk eind mei van het lopende jaar aan de 
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Minister wordt aangeboden. 
 
2. De districtsbegroting wordt ingericht volgens de richtlijnen, gegeven door de Minister 

belast met financiële aangelegenheden, en wel zodanig dat daarin duidelijk blijkt, 
onder welk Directoraat de opgebrachte posten ressorteren. 

 
 Artikel 55 
 
1. Bij de opstelling van de districtsbegroting door de Districtsraad wordt zoveel mogelijk 

met de door de Ressortraden ingediende ressortbegrotingen rekening gehouden. 
 
2. De Ressortraad kan verlangen vertegenwoordigd te zijn bij de beraadslagingen over de 

vaststelling van de districtsbegroting door de Districtsraad; de vertegenwoordigers van 
de Ressortraden hebben alsdan een raadgevende stem. 

 
 Artikel 56 
 
1. Na ontvangst van de districtsbegroting legt de Minister deze voor aan de Minister 

belast met financiële aangelegenheden, die hieromtrent met de Ministers van de 
onderscheidene departementen in overleg treedt, voor de opstelling van de jaarlijkse 
begroting als in artikel 156 van de Grondwet bedoeld. 

 
2. De voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, 

op de begrotingen van de onderscheidene departementen opgebracht. 
 
 PARAGRAAF 3 
 TOEZICHT 
 
 Artikel 57 
 
1. Het toezicht op het bestuurlijk handelen van de Ressort- en de Districtsraden en van 

de Districtsbesturen berust bij de Minister. 
 
2. De Minister draagt er zorg voor, dat het regionaal bestuur zo goed mogelijk op het 

centraal bestuur is afgestemd. 
 
 Artikel 58 
 
1. De Districts-Commissaris geeft aan de Minister kennis van de besluiten van de 

Ressortraden en het Districtsbestuur, alsook van de besluiten van de Districtsraad die 
geen algemeen bindende regels inhouden. 

 
2. Indien de Minister van oordeel is, dat een besluit als in lid 1 bedoeld, strijdig is met de 

Grondwet of de wet dan wel het regeerprogramma of het nationaal belang, dan stelt hij 
de President onverwijld hiervan in kennis, met verzoek het besluit ter schorsing aan de 
Staatsraad voor te leggen. 
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 Artikel 59 
 
1. In geval de Ressortraad in gebreke blijft zijn taak in overeenstemming met de 

wettelijke en bestuurlijke voorschriften te vervullen, dan wel blijk geeft de belangen 
van het ressort schromelijk te verwaarlozen, dan geeft de DistrictsCommissaris 
hiervan kennis aan de Districtsraad en de Minister. 

 
2. De Districtsraad kan - eigener beweging dan wel op voorstel van de Minister - 

besluiten, dat de bevoegdheden van de Ressortraad tijdelijk door de Districtsraad 
worden uitgeoefend.  

 
3. De Minister geeft hiervan kennis aan de President en aan De Nationale Assemblee. 
 
 Artikel 60 
 
1. In geval de Districtsraad in gebreke blijft zijn taak in overeenstemming met de 

wettelijke en bestuurlijke voorschriften te vervullen, dan wel blijk geeft de belangen 
van het district schromelijk te verwaarlozen, dan geeft de Minister hiervan kennis aan 
de President en De Nationale Assemblee. 

 
2. De Nationale Assemblee wijst uit haar midden een commissie van drie leden aan, door 

wie de bevoegdheden van de Districtsraad tijdelijk worden uitgeoefend. 
 
 Artikel 61 
 
1. In geval het Districtsbestuur de hem opgedragen taken schromelijk verwaarloost, 

wordt door de Minister bepaald, dat zijn bevoegdheden tijdelijk door de Districtsraad 
worden uitgeoefend. 

 
2. De Minister draagt er zorg voor, dat het Districtsbestuur zo spoedig mogelijk weer kan 

functioneren, zo nodig door vervanging van de Districts-Commissaris en een of meer 
vertegenwoordigers van de verschillende Ministeries. 

 
  HOOFDSTUK V 
 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
 Artikel 62 
 
1. In afwijking van het in artikel 7 lid 1 bepaalde komen de reeds gekozen Districtsraden 

uiterlijk op de dertigste dag na inwerkingtreding van deze wet in vergadering bijeen 
voor de toelating van de leden. 

 
2. Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op de in artikel 21 lid 1 

bedoelde vergadering van de reeds gekozen Ressortraden. 
 
 Artikel 63 
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Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin een staatsbesluit is voorgeschreven, 
kunnen omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen nadere regels bij staatsbesluit worden 
vastgesteld. 
 
 Artikel 64 
 
1. Alle bij of krachtens vigerende wettelijke regelingen gegeven voorschriften met 

betrekking tot de bestuursvoering in de districten blijven hun geldigheid behouden, 
indien en voor zover zij niet in strijd met deze wet zijn en totdat zij met inachtneming 
van de bepalingen van deze wet door andere zijn vervangen. 

 
2. De Wet van 2 oktober 1931 betreffende waterschappen (G.B. 1932 no. 32, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 56) wordt buiten werking gesteld, met dien 
verstande dat de bepalingen daarvan van kracht blijven, indien en voor zover zij niet 
met deze wet in strijd zijn. 

 
3. De Wet van 5 april 1938 tot oprichting van dorpsgemeenten (G.B. 1938 no. 66, zoals 

gewijzigd bij S.B. 1977 no. 45) wordt ingetrokken. 
 
 Artikel 655

 
1. Deze wet, die als "Wet Regionale Organen" kan worden aangehaald, wordt in het 

Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
2. Zij treedt geheel of gedeeltelijk met ingang van een door de President te bepalen 

tijdstip in werking. 

 
     5 I.w.t. 1 augustus 1989 m.u.v. de artt. 34 en 35 (S.B. 1989 no. 45). 
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