
STAATSBESLUIT van 19 februari 2004, houdende regels voor de verkiezing van 
leden voor het Jeugdparlement (Besluit Verkiezing Leden Jeugdparlement) 
(S.B. 2004 no. 40), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij 
S.B. 2004 no. 118). 
 
    

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1 
 

a. Minister: de Minister belast met het jeugdbeleid; 
b. Onderwijsinstelling: een organisatie waar onderwijs verzorgd wordt; 
c. Kiesdistrict: het district waar de verkiezingen gehouden worden; 
d. Districts-Commissaris: de Commissaris belast met het beheer van het district waar de 

verkiezing gehouden wordt; 
e. Stembureau: de lokatie waar gestemd wordt; 
f. Kiesgerechtigde: allen die overeenkomstig artikel 4 van dit staatsbesluit gerechtigd 

zijn om hun stem uit te brengen; 
g. Deelnamelijst: de lijst van alle kiesgerechtigden; 
h. Kiezer: degene die zijn stem uitbrengt; 
i. Persoonskaart: het inschrijvingsbewijs dat door diverse onderwijsinstellingen wordt 

afgegeven aan de leerlingen c.q. studenten; 
j. Deelnemerslijst: het register waaruit blijkt wie aktief aan de verkiezingen zullen 

deelnemen; 
k. Kandidatenlijst: de lijst van geldig verklaarde kandidaatstellingen per kiesdistrict. 
 

KIESCOMMISSIE 
 

Artikel 2 
 
1. Er is een Kiescommissie, die toezicht houdt op de verkiezingen van de leden van 

het Jeugdparlement als bedoeld in artikel 6 lid 2 van het Besluit Instelling 
Nationaal Jeugd Instistuut en de uitslag van de verkiezingen bindend vaststelt. 

 
2. De Kiescommissie is samengesteld uit tenminste 7 leden en 3 plaatsvervangende 

leden, die allen op voordracht van de Minister door de President worden benoemd 
en ontslagen. 

 
3a. De leden worden uiterlijk 1 (een) jaar voor de datum van de te houden 

verkiezingen benoemd voor een periode van 18 (achttien) maanden. 
 
b. In afwijking van het hiervorengaande bepaalde geldt de termijn van (1) een jaar 

niet voor de benoeming van de kiescommissie die de verkiezing voor de eerste 
maal op grond van dit staatsbesluit zal organiseren. 
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4. Uit de leden worden door de President de voorzitter en de plaatsvervangende 
voorzitter aangewezen. 

 
5. Aan de Kiescommissie wordt een secretaris alsmede een secretariaat toegevoegd. 

De secretaris wordt op voordracht van de Minister door de President benoemd. 
 

Artikel 3 
 

1. De Kiescommissie ziet toe dat de in artikel 12 van dit besluit bedoelde deelname-
lijsten met zorg zijn samengesteld en doorlopend zijn bijgewerkt. 

 
2. Op verzoek van de Kiescommissie brengt de Minister bij constatering van 

onjuistheden de nodige verbeteringen en aanvullingen in de deelnamelijsten aan. 
 
3a. De Kiescommissie ziet toe, dat er zoveel mogelijk uniforme instructies met 

betrekking tot het optreden van de onderscheidene stembureau’s in de 
kiesdistricten worden gegeven en dat de stembureau’s op de dag der stemming op 
de voorgeschreven wijze hun werkzaamheden verrichten. 

 
b. De Kiescommissie is bevoegd toezichthouders aan te wijzen, die controle op de 

richtige gang der werkzaamheden van de stembureau’s uitoefenen. 
 
c. De stembureau’s zijn gehouden aan de door de Kiescommissie aangewezen 

toezichthouders de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen te 
verschaffen. 

 
d. Bij klachten omtrent een niet-behoorlijke functionering van een stembureau treft 

de Kiescommissie onverwijld die maatregelen welke naar zijn oordeel 
noodzakelijk zijn. 

 
4. Binnen twee maanden na de dag waarop een verkiezing voor het Jeugdparlement 

is gehouden brengt de Kiescommissie schriftelijk verslag uit aan de President en 
het Nationaal Jeugd Instituut over het door hem uitgeoefende toezicht op de 
verkiezingen. 

 
5a. De remuneraties ten behoeve van de voorzitter en leden van de Kiescommissie 

alsmede de vacatiegelden ten behoeve van de plaatsvervangende leden, voor elke 
vergadering waaraan zij deelnemen, worden bij beschikking van de Minister 
vastgesteld. 

 
b. Het salaris van de secretaris van de Kiescommissie wordt bij beschikking 

vastgesteld. 
 

DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET JEUGDPARLEMENT 
 EN DE JEUGDDISTRICTSRADEN 
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Artikel 4 
 
De leden van het Jeugdparlement en de Jeugddistrictsraden worden gekozen door 
degenen die op de dag van de verkiezingen ingezetenen zijn van de Republiek Suriname, 
de Surinaamse nationaliteit bezitten en in de leeftijdscategorie 12 jaar – 25 jaar zijn. 
 

Artikel 5 
 

Zij, die in het bevolkingsregister van een dstrict ingeschreven zijn, worden voor de 
toepassing van dit staatsbesluit, behoudens bewijs van tegendeel, geacht hun hoofd- of 
werkelijk verblijf te hebben in dat district. 
 

HET JEUGDPARLEMENT EN DE JEUGDDISTRICTSRADEN 
 

Artikel 6 
 

1. De leden van het Jeugdparlement worden per district gekozen voor een periode 
van drie jaren. 

 
2. Zij treden tegelijk af op het tijdstip dat het nieuw gekozen Jeugdparlement in 

functie treedt. 
 

Artikel 7 
 
Voor de afvaardiging per district naar het Jeugdparlement geldt de volgende verdeling: 
1. Paramaribo 9 zetels; 
2. District Wanica    4 zetels; 
3. District Nickerie 3 zetels; 
4. District Commewijne   2 zetels; 
5. District Sipaliwini 2 zetels; 
6. District  Brokopondo   2 zetels; 
7. District Marowijne 2 zetels; 
8. District Para    2 zetels; 
9. District Saramacca 2 zetels; 
10. District Coronie    1 zetel. 

 
Artikel 8 

 
1. De kandidaten die door het aantal op hen uitgebrachte stemmen geen zetel in het 

Jeugdparlement hebben behaald voor participatie worden geacht gekozen te zijn 
in de Jeugddistrictsraden. 

 
2. De leden van de Jeugddistrictsraden worden gekozen voor een periode van drie 

jaren. 
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3. Zij  treden tegelijk af op het tijdstip dat de nieuw gekozen Jeugddistrictsraad in 
functie treedt. 

 
Artikel 9 

 
Hij, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats in het Jeugdparlement lid 
wordt van het Jeugdparlement, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij 
is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 
 

DEELNAMELIJST 
 

Artikel 10 
 

Vanwege de Minister wordt een deelnamelijst bijgehouden en bijgewerkt. 
 

Artikel 11 
 

De persoonskaarten van de leerlingen en studenten op de diverse onderwijsinstellingen 
kunnen, voorzover zij op de kiesgerechtigden betrekking hebben, als deel van de 
deelnamelijst worden aangemerkt en als zodanig worden gebezigd. 

 
Artikel 12 

 
Van elke kiezer worden in de deelnamelijst vermeld, de geslachtsnaam, de voornamen, 
de datum, het jaar en de plaats van geboorte, het adres en indien van toepassing de datum 
van afgifte van de identiteitskaart, het identiteitsnummer alsmede het nummer van het 
ressort. 
 

Artikel 131

 
1. Iedere kiesgerechtigde is verplicht om zich uiterlijk 2 maanden voor de verkiezing 

aan te melden of hij deelneemt aan de stemming. 
 
2. Van de melding genoemd in lid 1 van dit artikel wordt een deelnemerslijst 

samengesteld. 
 
3. Voor de eerst gehouden verkiezingen op grond van dit staatsbesluit kan 

afgeweken worden van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel. 
 

Artikel 14 
 

1. De Minister of een door hem aan te wijzen ambtenaar is bevoegd ambtshalve 
nodig gebleken wijzigingen en/of aanvullingen van de deelnamelijsten aan te 
brengen. 

 
                                                 
1 Gew. bij S.B. 2004 no. 118. 
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2a. Een ieder is bevoegd schriftelijk aan de directeur van Jeugdzaken verbetering 
en/of aanvulling van de deelnamelijsten te vragen op grond van het feit dat hij 
daarin al dan niet behoorlijk is opgenomen. De drecteur beslist binnen vijf dagen 
op dit verzoek. 

 
b. Dit verzoek dient uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling te worden 

ingediend. 
 
3. De beslissing op een verzoek zoals bedoeld in lid twee van dit artikel wordt 

onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van alle betrokken partijen. 
 
4. Tegen de beslissing van de directeur als bedoeld in lid 3 van dit artikel staat 

binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing beroep open bij de Minister. 
 
5. De Minister beslist bij een met redenen omkleed besluit binnen vijf dagen na de 

indiening over het ingesteld beroep. Deze beslissing wordt onverwijld schriftelijk 
ter kennis gebracht van alle betrokken partijen. De directeur geeft onverwijld 
gevolg aan deze beslissing. 

 
DE KIESDISTRICTEN EN DE STEMBUREAU’S 

 
Artikel 15 

 
1. Voor de verkiezing van de leden van het Jeugdparlement wordt Suriname 

verdeeld in kiesdistricten, waarvan de grenzen samenvallen met de grenzen van 
de geldende disrictsindeling. 

 
2. De gebouwen van onderwijsinstellingen, buurt tehuizen en recreatie ruimten 

zullen ingericht worden als stembureau’s. 
 
3. De Minister draagt zorg voor de bemensing van de stembureau’s waarvan de 

voorzitters door de Minister voornoemd worden aangewezen. 
 
4. Iedere kiezer brengt zijn stem uit ten overstaan van het voor hem aangewezen 

stembureau. 
 

DE WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING 
 

Artikel 16 
 

1. Een ieder die in de leeftijdscategorie van 15 jaar – 22 jaar zit die ingezetene is van 
de Republiek Suriname en de Surinaamse nationaliteit bezit kan zich in zijn 
district kandidaat stellen. 

 
2. De kandidaatstelling vindt op de 31e dag na het afsluiten van de deelnamelijsten 

plaats. 
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3. Op de dag der kandidaatstelling voor de verkiezing van leden voor het 

Jeugdparlement kan bij de districtscommissariaten van des voormiddags 8.00 uur 
tot des namiddags 15.00 uur een ondertekende verklaring van de kandidaatstelling 
door de kandidaat in persoon worden ingeleverd, welke verklaring vergezeld dient 
te zijn van een lijst waaruit blijkt dat de kandidaat ondersteund wordt door 
tenminste 1% van de kiezers die geregistreerd zijn op de deelnemerslijst per 
district. Voor de verkiezing die voor het eerst gehouden wordt, wordt afgeweken 
van de bepaling dat de kandidaat door tenminste 1% van de kiezers die 
geregistreerd zijn op de deelnemerslijst per district, moet worden ondersteund, 
met dien verstande dat in dit geval de eis van 1% van de deelnemerslijs 
verminderd wordt. 

 
4. Tenminste veertien dagen voor de dag der kandidaatstelling wordt de dag der 

kandidaatstelling door de Kiescommissie tijdig openbaar kennis gegeven. De 
Kiescommissie maakt tevens bekend de tijd waarop en de plaats waar de 
formulieren voor de verklarng van de kandidaatstelling, kosteloos, voor de 
aspirant-kandidaten verkrijgbaar zijn. 

 
5. Op de dag der kanddaatstelling, onmiddellijk na het verstrijken van de tijd als 

aangegeven in lid 3 van dit artikel houdt de Kiescommissie een zitting tot het 
onderzoeken van de lijsten. 

 
6. In de volgende gevallen worden kanddaten van de lijs geschrapt: 

a. indien de verklaring bedoeld in lid 3 van dit artikel niet is ondertekend; 
b. indien de verklarng bedoeldin lid 3 van dit artikel niet persoonlijk is 

ingeleverd door de kanddaat; 
c. indien de kandidaat niet voldoet aan de vereisten genoemd in lid 1 van dit 

artikel; 
d. indien een persoon zich kandidaat heeft gesteld in een kiesdistrict dat niet het 

zijne is; 
e. indien de kandidaat niet ondersteund wordt door 1% van de kiezers die 

geregistreerd zijn op de deelnemerslijst; 
f. indien de kandidaat niet over de Surinaamse nationaliteit beschikt. 

 
7. Binnen drie dagen na de dag waarop de Kiescommissie over de geldigheid van de 

kandidaatstelling en over de handhaving van de kandidaten heeft beslis, kan de 
kandidaat beroep aantekenen bij de Minister tegen de genomen beslissing. 

 
8. De Minister beslist uiterlijk op de achtste dag nadat het beroepschrift is 

ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan 
appellant alsmede aan de Kiescommissie medegedeeld. 
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Artikel 172

 
Onmiddellijk nadat de termijn voor beroep is verstreken of in geval van beroep, nadat de 
Minister zijn beslissing aan de Kiescommissie heeft medegedeeld, maakt de 
Kiescommissie de geldig verklaarde kandidaatstellingen in alfabetische volgorde per 
kiesdistrict via de media bekend. 

 
Artikel 18 

 
1. De dag der kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het 

Jeugdparlement wordt door de Kiescommissie bepaald en wel zodanig dat tussen 
deze dag en die der stemming ten minste dertig dagen gelegen zijn. 

 
2. Bij de vaststelling van de dag der kandidaatstelling bepaalt de Kiescommissie 

tevens de dag waarop de stemming zal plaats hebben. 
 

DE STEMMING 
 

Artikel 19 
 

1. De stemming voor het Jeugdparlement geschiedt in elk kiesdistrict uitsluitend 
over de kandidaten wier namen voorkomen op de kandidatenlijst. 

 
2. Deelnemen aan de stemming kan alleen in persoon geschieden; stemmen bij 

volmacht is niet mogelijk. 
 
3. Voorafgaande aan de stemming wordt door de Minister voorzien in de aanwijzing 

van een geschikt stemlokaal voor elk stembureau. 
 
4. De Districts-Commissaris zorgt voor de inrichting van het stemlokaal. 
 

Artikel 203

 
De stemming vangt aan om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

 
Artikel 21 

 
1a. Bij ieder stembureau moeten er voldoende stembiljetten aanwezig zijn. Deze 

biljetten worden aan het stembureau toegezonden in een of meer verzegelde 
pakken, op elk waarvan het aantal daarin bevindende stembiljetten is vermeld. 

 
b. Deze biljetten worden aan het stembureau toegezonden in een of meer verzegelde 

pakken, op elk waarvan het aantal daarin bevindende stembiljetten is vermeld. 
 
                                                 
2 Gew. bij S.B. 2004 no. 118. 
3 Gew. bij S.B. 2004 no. 118. 
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2. Bij de stemming mogen uitsluitend de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
stembiljetten worden gebruikt. 

 
3. De voorzitter van het stembureau draagt er zorg voor dat voor de aanvang der 

stemming er voldoende verkiezingsinkt aanwezig is. 
 

Artikel 22 
 

1. Voor de aanvang van de stemming opent het stembureau tijdig het pak met 
stembiljetten, telt de stembiljetten en sluit de bus(sen), na zich overtuigd te 
hebben dat deze volkomen ledig is (zijn). 

 
2. Tot de stemming wordt slechts toegelaten hij, die bevoegd is aan de verkiezing 

deel te nemen. 
 
3. Het stembureau zal, alvorens iemand tot de stemming toe te laten, verlangen dat 

diens identiteit ten genoege van het stembureau wordt vastgesteld. 
 

Artikel 23 
 

1. Het stembureau onderzoekt alle vingers van de kiezer naar sporen van 
verkiezingsinkt. Indien op een der vingers van de kiezer naar het oordeel van het 
stembureau sporen van verkiezingsinkt voorkomen, wordt de kiezer niet tot de 
stemming toegelaten. 

 
2. Komen op geen der vingers van de kiezer sporen van verkiezingsinkt voor, dan 

wordt de kiezer slechts tot de stemming toegelaten nadat hij een van zijn vingers 
in verkiezingsinkt heeft gedoopt. 

 
3. De voorzitter noemt duidelijk en verstaanbaar de naam van de kiezer en het 

nummer, waaronder deze op de deelnemerslijst voorkomt, waarna een lid van het 
stembureau door het stellen van zijn paraaf naast de naam van de kiezer op een 
afschrift van de vastgestelde deelnemerslijst, aantekening maakt dat de kiezer aan 
de stemming heeft deelgenomen. 

 
Artikel 244

 
De kiezer gaat onverwijld naar een daartoe aangewezen lessenaar en stemt aldaar door 
met een potlood rood te maken een rond wit vlak in het zwarte blok, geplaatst in het 
stemvak vóór de na(a)m(en) van de kandida(a)t(en) zijner keuze. 

 
Artikel 25 
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1. Een kiezer kan, wanneer hij zich bij de invulling van zijn biljet vergist, eenmaal 
een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt 
teruggegeven. 

 
2. Het teruggegeven stembiljet wordt door de voorzitter onmiddellijk onbruikbaar 

gemaakt. 
 

Artikel 26 
 

Het stembureau kan toestaan dat een kiezer zich doet bijstaan, indien hij lichamelijk 
hulpbehoevend is. 

 
Artikel 27 

 
1. De kiezer die de voorschriften omtrent de stemming niet opvolgt, wordt niet tot de 

stembus toegelaten en is verplicht het stembiljet, zo hem dit reeds overhandigd is, 
terug te geven. 

 
2. Het teruggegeven stembiljet wordt door het stembureau onbruikbaar gemaakt. 

 
Artikel 285

 
1. Het stembureau is belast met de handhaving der orde in het stemlokaal. 
 
2. Niet dan op zijn vordering en alleen ter voorkoming van wanorde, mag enige 

gewapende macht in het stemlokaal of zijn toegangen worden geplaatst. 
 
3. De burgerlijke en militaire autoriteiten zijn gehouden aan een daartoe door het 

stembureau gedane vordering te voldoen. 
 

DE BEEINDIGING DER STEMMING  
EN DE STEMOPNEMING 

 
Artikel 29 

 
1. De deuren van het stembureau worden om 19.00 uur des namiddags gesloten. DE 

kiezers die zich in het stemlokaal bevinden kunnen ook na het sluiten van de 
deuren hun stem uitbrengen. 

 
2. De stemming wordt beeindigd zodra de laatste stem is uitgebracht. 
 

 
Artikel 30 

 
1. Onmiddellijk nadat de stemming is geeindigd, stelt het stembureau vast: 
                                                 
5 Gew. bij S.B. 2004 no. 118. 
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a. het aantal kiezers, dat zich heeft aangemeld; 
b. het aantal uitgereikte stembiljetten; 
c. het aantal in de stembus gestoken stembiljetten; 
d. het aantal kiezers dat geweigerd heeft een stembiljet in ontvangst te nemen; 
e. het aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 
f. het aantal niet gebruikte stembiljetten. 

 
2. De aantallen, bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden door de voorzitter aan de 

aanwezige kiezers bekend gemaakt waarna proces-verbaal wordt opgemaakt. 
 

Artikel 31 
 

De opening van de stembus(sen) gebeurt binnen 1 (een) uur nadat de in artikel 30 
genoemde handelingen zijn gepleegd waarbij het stemlokaal niet verlaten wordt en de 
stembus(sen) onder toezicht van het stembureau blijven. 

 
Artikel 32 

 
Onmiddellijk na de opening van de opening van de stembus(sen) worden de stembiljetten 
geteld en hun aantal wordt vergeleken met het getal der kiezers, dat aan de stemming 
heeft deelgenomen. 

 
Artikel 33 

 
1. De voorzitter opent de stembiljetten en deelt van elk stembiljet de naam van de 

kandidaat op wie een stem is uitgebracht, mede. 
 
2. Een lid van het stembureau ziet het stembiljet na terwijl twee andere leden 

aantekening houden van iedere uitgebrachte stem. 
 

Artikel 346

 
1. Het stembureau beslist over de waarde van het stembiljet terstond nadat het 

geopend is. 
 
2. Van onwaarde zijn andere stembiljetten dan die welke volgens dit staatsbesluit 

mogen worden gebruikt. 
 Voorts zijn van onwaarde de stembiljetten waarop: 

a. de namen van andere personen dan de kandidaten of waarop andere 
bijvoegingen zijn geplaatst; 

b. in geen stemvak het ronde witte vlak in het zwarte blok rood is gemaakt; 
c. de aanwijzing van een kandidaat op een andere wijze is geschied dan is 

voorgeschreven bij artikel 24 van dit besluit; 
d. op meer kandidaten dan het vereiste aantal zetels per district is gestemd. 

 
                                                 
6 Gew. bij S.B. 2004 no. 118. 
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3. Onder bijvoegingen worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, 
nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij deze opzettelijk zijn 
aangebracht. 

 
4. De voorzitter maakt de redenen van twijfel en ongeldigverklaring en de beslissing 

onmiddellijk bekend. Indien een der in het lokaal aanwezige kiezers dit verlangt, 
moet het biljet worden getoond. Van een en ander geschiedt aantekening in het 
proces-verbaal der stemming. 

 
Artikel 35 

 
1. De geopende, zowel de geldige als de van onwaarde verklaarde stembiljetten, elke 

soort afzonderlijk, worden in een of meer verzegelde pakken gesloten. 
 
2. Vervolgens wordt aanstonds proces-verbaal opgemaakt van de gehouden 

semming. 
 
3. Het proces-verbaal der stemming wordt door alle leden van het stembureau 

getekend en met de verzegelde pakken ten spoedigste door de voorzitter 
overgebracht naar de Kiescommissie. 

 
Artikel 36 

 
De Kiescommissie houdt een zitting zodra alle processen-verbaal van de stembureau’s 
zijn ingekomen. 

 
Artikel 37 

 
De Kiescommissie stelt vast: 
a. het aantal der op iedere kanddaat geldig uitgebrachte stemmen; 
b. wie van de gekozen kandidaten in het Jeugdparlement zitting hebben en wie zitting 

hebben in de Jeugddisrictsraad; 
c. indien op twee of meerdere kandidaten even veel stemmen geldig zijn uitgebracht die 

tevens het hoogste aantal geldig uitgebrachte stemmen per kandidaat zijn, beslist het 
lot. 

 
Artikel 38 

 
1. De voorzitter van de Kiescommissie maakt de aldus verkregen uitkomsten 

bekend. 
 
2. Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen bezwaren worden ingebracht, die 

in het proces-verbaal der zitting worden opgenomen. 
 
3. Ingeval de bezwaren van zodanige ernstige aard zijn dat de gegrondheid daarvan 

naar het oordeel van de Kiescommissie een aanmerkelijk verschil in de uitslag der 
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telling ten gevolge zou kunnen hebben, worden de in artikel 36 bedoelde 
vaststelling voorlopig geschorst en kan de Kiescommissie besluiten tot hertelling 
van de uitslag der stemming van een of meer stembureau’s van het betreffende 
kiesdistrict. 

 
4. Bij de vaststelling als bedoeld in artikel 37 wordt rekening gehouden met de 

uitslagen van de hertelling en niet met de uitslagen van de betrokken 
stembureau’s. 

 
Artikel 39 

 
De uitslag der verkiezing wordt terstond openbaar gemaakt door bekendmakingen via de 
media. 

 
Artikel 40 

 
1. De gekozene ontvangt onverwijld van de Kiescommissie een afschrift van het 

proces-verbaal waaruit zijn verkiezing blijkt. Dit afschrift strekt de gekozene tot 
geloofsbrief. De uitreiking geschiedt door tussenkomst van de Districts-
Commissaris. 

 
2. Binnen veertien dagen na ontvangst van de geloofsbrief geeft de gekozene 

schriftelijk kennis aan de Kiescommissie door tussenkomst van de Districts-
Commissaris, of hij zijn verkiezing aanvaardt. 

 
3. Indien de gekozene de in lid 2 van dit artikel bedoelde mededeling niet tijdig doet, 

wordt hij geacht zijn verkiezing niet te aanvaarden waarna de eerstvolgende 
gekozene in zijn plaats treedt. 

 
SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 41 

 
1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als “Besluit Verkiezing Leden 

Jeugdparlement”. 
 
2. Het wordt afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname. 
 
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn 

afkondiging. 
 
4. De Minister belast met het jeugdbeleid is belast met de uitvoering van dit 

staatsbesluit. 
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