DECREET van 22 september 1987, houdende regels voor politieke organisaties (Decreet
Politieke Organisaties) (S.B. 1987 no. 61).
POLITIEKE ORGANISATIES
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit decreet bepaalde wordt onder een politieke
organisatie verstaan elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of vereniging van
personen, die een staatkundig doel nastreeft ter realisering van de doeleinden, die in de
Grondwet zijn verankerd.
STATUTEN
Artikel 2
Onverminderd het bepaalde in artikel 1665 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de door het
Ministerie van Justitie vastgestelde richtlijnen inzake ter zake, dienen de statuten van een
politieke organisatie nog te bevatten:
a. de verplichting van de bestuursorganen, in het bijzonder van de penningmeester en de
verifikatiecommissie om jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de
politieke organisatie te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en
in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad;
b. de verplichting van bestuursorganen om het beginselprogramma en bij elke verkiezing het
verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken;
c. de verplichting van een politieke organisatie om toegankelijk te zijn voor een ieder,
ongeacht ras en religieuze overtuiging.
ORGANEN VAN DE POLITIEKE ORGANISATIES
Artikel 3
De organen van de politieke organisaties worden in de statuten genoemd met vermelding van
hun bevoegdheden.
Artikel 4
De verkiezing van alle organen van een politieke organisatie, die ingevolge de statuten met de
leiding belast zijn, de zittingsduur, de samenstelling, de wijze van oproeping der leden tot de
vergadering, worden in de statuten van de politieke organisatie geregeld.

1.

VERKIEZING VAN DE ORGANEN
Artikel 5
Tenzij anders bepaald, vinden alle verkiezingen in de politieke organisaties plaats op
de grondslag van het personenmeerderheidsstelsel, waarbij gekozen is (zijn)
degene(n), die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen heeft (hebben)
behaald.

2.

Elk bestuurslid van een politieke organisatie kan – ook al is hij voor een bepaalde tijd
gekozen of benoemd – te allen tijde door het orgaan dat hem heeft gekozen of
benoemd, worden geschorst of ontslagen, volgens regels bij de statuten te bepalen.

3.

Het bestuur van de politieke organisatie is belast met de leiding daarvan en ziet toe,
dat de politieke organisatie overeenkomstig haar doelstellingen deelneemt aan de
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politiek-bestuurlijke orde van Suriname met het doel de staatkundige ordening, de
welvaart en het welzijn van Suriname en zijn bevolking te realiseren.
KANDIDAATSTELLING VOOR
VOLKSVERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN
Artikel 6
Kandidaten ter verkiezing in de door de wet ingestelde volksvertegenwoordigende lichamen
dienen binnen de structuur van de desbetreffende politieke organisatie te worden gekozen.
REGISTRATIE VAN POLITIEKE ORGANISATIES

1.

Artikel 7
Politieke organisaties dienen geregistreerd te zijn in een voor dat doel door het
Onafhankelijk Kiesbureau gehouden openbaar register.

2.

De voorwaarden voor registratie zijn:
a. overlegging van het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke
organisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te
bieden.
b. overlegging van de statuten, reglementen of andere documenten, waaruit de
ordening van de politieke organisatie kan blijken;
c. overlegging van het besluit van de President, inhoudende de goedkeuring van de
statuten.

3.

Indien blijkt, dat de politieke organisatie de stukken als bedoeld in het vorige lid niet
of niet volledig heeft overgelegd, zal het Onafhankelijk Kiesbureau zulks aan de
politieke organisatie bij deurwaardersexploit mededelen, met het verzoek om binnen
zeven dagen na de mededeling de stukken alsnog over te leggen.

4.

Indien na het verstrijken van de bedoelde termijn de desbetreffende stukken nog niet
zijn overgelegd, wordt de registratie geweigerd.

5.

Van de registratie dan wel de weigering van de registratie maakt het Onafhankelijk
Kiesbureau een proces-verbaal op volgens een bij staatsbesluit vast te stellen model.
Afschrift van dit proces-verbaal wordt bij deurwaardersexploit aan de politieke
organisatie uitgereikt.

6.

Tegen weigering van de registratie is binnen veertien dagen, nadat het besluit tot
weigering ter kennis van de politieke organisatie is gebracht, beroep mogelijk bij de
President. De President beslist bij een met redenen omkleed besluit binnen veertien
dagen na ontvangst van het beroepschrift.

7.

Het model van het openbaar register en de kosten van registratie worden bij
staatsbesluit geregeld.

8.

Politieke organisaties, die zijn geregistreerd in voornoemd openbaar register kunnen
op de dag van de kandidaatstelling, met inachtneming van de voorschriften van de
Kiesregeling, lijsten van kandidaten indienen ter verkiezing in de
volksvertegenwoordigende lichamen.
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UITSLUITING VAN DEELNAME AAN
DE ALGEMENE VERKIEZINGEN

1.a.

Artikel 8
Politieke organisaties, die niet in het openbaar register zijn geregistreerd, mogen niet
deelnemen aan verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen.

1.b.

Eveneens mogen aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende lichamen niet
deelnemen, politieke organisaties die niet hebben overgelegd een ledenlijst waaruit
blijkt dat het aantal kiesgerechtigde leden tenminste 1% van het totaal aantal
kiesgerechtigden in Suriname is.

2.

Deelname door een politieke organisatie is ook niet toegestaan:
a. indien het een vereniging betreft, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak,
ingevolge artikel 48 van de Politiestrafwet, tot verboden vereniging is verklaard;
b. indien bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is verklaard, dat de vereniging als
politieke organisatie heeft opgehouden te bestaan.
DE CONSULTATIE VAN POLITIEKE ORGANISATIES

1.

2.

Artikel 9
Politieke organisaties, die in De Nationale Assemblée vertegenwoordigd zijn, zullen
door de President gehoord worden in de navolgende gevallen:
a. bij het samenstellen van een nieuwe Regering na gehouden verkiezingen;
b. bij het uitschrijven van nieuwe verkiezingen;
c. bij het voornemen tot of het houden van een volksraadpleging, ingeval van
dreiging van oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg en andere buitengewone
omstandigheden.
De politieke organisaties kunnen gehoord worden in alle overige gevallen, waarin de
President zulks wenselijk acht.
SLOTBEPALINGEN

1.
2.

Artikel 10
Dit decreet kan worden aangehaald als “Decreet Politieke Organisaties”.
Het wordt bekend gemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname en treedt in
werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking.
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