
STAATSBESLUIT van 10 oktober 1990, houdende bekendmaking van het 
“Reglement van Orde voor de Nationale Assemblée” (S.B. 1990 no. 43).  

 
 Artikel 1 
 
Het “Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee”, zoals vastgesteld door De 
Nationale Assemblee, wordt in het Staatsblad van de Republieik Suriname bekend 
gemaakt. 
 

Artikel 2 
 

1. Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging 

en werkt terug tot 8 mei 1990. 
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REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE NATIONALE ASSEMBLEE 
 

HOOFDSTUK I 
HET ONDERZOEK DER GELOOFSBRIEVEN 

 
GELOOFSBRIEVEN 

 
Artikel 1 

 
 Elk nieuw ingekomen lid doet van zijn verkiezing blijken middels overlegging 
van zijn geloofsbrieven bestaande uit de bij de wet voorgeschreven stukken. 

Het onderzoek van de geloofsbrieven vindt plaats in een openbare vergadering 
van De Nationale Assemblee. 

 
ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 

 
Artikel 2 

 
Met het onderzoek van de geloofsbrieven van elk nieuw ingekomen lid wordt 

door de Voorzitter een commissie van vijf leden belast, waarvan het eerst benoemde lid 
voorzitter is. 

Na periodieke aftreding worden door dee Voorzitter twee commissies benoemd in 
de eerste te houden openbare vergadering zodra zes en twintig leden tegenwoordig zijn. 
In alle andere gevallen wordt door de Voorzitter een commissie benoemd zodra de 
geloofsbrieven zijn ingekomen. 

 
Artikel 3 

 
Elke commissie, brengt na onderzoek van de geloofsbrieven, van de andere 

vereiste stukken en van die welke over de verkiezing der leden verder mochten zijn 
ingekomen, schriftelijk of mondeling verslag uit. 

De geloofsbrieven en de andere in het eerste lid bedoelde stukken worden ter 
griffie van De Nationale Assemblee neergelegd ter inzage van de leden. 

 
Artikel 4 

 
Indien de commissie of De Nationale Assemblee ter beoordeling van de 

wettigheid der verkiezing overlegging van stukken of inlichtingen nodig acht, nodigt zij 
de Regering uit, de stukken of de inlichtingen aan De Nationale Assemblee te doen 
toekomen. 

De Nationale Assemblee beslist direct over de toelating, of zo de zaak uitstel 
vordert, in een daartoe te bepalen openbare vergadering. 

 
DE VOORZITTER, DE COMMISSIES EN DE FRACTIES 

 
FUNGEREND VOORZITTERSCHAP 
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Artikel 5 

 
Zolag De Nationale Assemblee haar Voorzitter nog niet heeft gekozen en deze het 

voorzitterschap heeft aanvaard, treedt als Voorzitter op het oudste lid in jaren, bijgestaan 
door het op één na oudste lid in jaren als Secretaris en bij verhindering of ontstentenis 
door telkens het op één na oudste lid. 

 
BENOEMING VOORZITTER, VICE-VOORZITTER  

EN SECRETARIS 
 

Artikel 6 
 

In de eerste vergadering na periodieke aftreding gaat De Nationale Assemblee 
over tot het kiezen van een voorzitter voor het tijdperk der zittingsperiode. Op gelijke 
wijze geschiedt het kiezen van een vice-Voorzitter en een Secretaris. 

In deze vergadering kunnen tevens de in artikel 9 bedoelde eerste, tweede en 
derde vervanger voor het tijdperk der zittingsperiode worden aangewezen. 

 
TAAK VAN DE VOORZITTER 

 
Artikel 7 

 
De taak van de Voorzitter bestaat voornamelijk in: 
- het leiden van de werkzaamheden van De Nationale Assemblee; 
- het nauwgezet in acht nemen en doen naleven van het Reglement van Orde; 
- het handhaven van de orde bij de beraadslaging; 
- het verlenen van het woord; 
- het formuleren van de punten waaromtrent De Nationale Assemblee een 

beslissing moet nemen; 
- het aankondigen van de uitkomst der stemmingen; 
- het uitvoeren van de besluiten door De Nationale Assemblee genomen en 
- het vertegenwoordigen van De Nationale Assemblee naar buiten. 

 
HET VOEREN VAN HET WOORD DOOR DE VOORZITTER 

 
Artikel 8 

 
De Voorzitter mag, gedurende de beraadslaging, slechts het woord nemen om de 

staat van het geschilpunt aan te wijzen of om de beraadslaging, bij afdwaling tot het juiste 
punt terug te brengen. Indien hij over het in overweging zijnde onderwerp het woord wil 
voeren, verlaat hij daartoe de voorzitterstoel en neemt dit niet weder in, dan nadat de 
beraadslaging en stemming over dat onderwerp in de vergadering zijn afgelopen. 

 
WAARNEMEN EN OPENVALLEN  
VAN HET VOORZITTERSCHAP 

 7



 
Artikel 9 

 
Het voorzitterschap wordt, in het geval van art. 8, 2de zin, alsmede bij 

ontstentenis van de Voorzitter waargenomen door de vice-Voorzitter. Bij ontstentenis van 
de vice-Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de eerste, de tweede of 
de derde vervanger alszodanig door De Nationale Assemblee uit haar midden aan te 
wijzen. Bij ontstentenis van zodanige vervangers wordt het voorzitterschap waargenomen 
door het oudse lid in jaren. 

Indien in de hierbedoelde vervangers niet op de in art. 6 genoemde wijze is 
voorzien, kunnen zij ook tussentijds voor de overige duur van het tijdperk der 
zittingsperiode worden aangewezen. 

Bij het openvallen tussentijds van het voorzitterschap of vice-voorzitterschap 
handelt De Nationale Assemblee voor de overige duur van de zittingsperiode 
overeenkomstig het bepaalde in art. 6, eerste lid. 

 
COMMISSIES 

 
Artikel 10 

 
De commissies bestaan uit vijf leden, tenzij in dit Reglement uitdrukkelijk anders 

is voorgeschreven, of De Nationale Assemblee in een bepaald geval anders beslist. 
 

FRACTIES 
 

Artikel 11 
 

De leden die gekozen zijn op lijsten boven welke dezelfde naam of aanduiding 
van een politieke groepering geplaatst is, worden bij de opening van de eerste 
vergadering na verkiezingen als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts 
één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd. 

Van veranderingen welke na de opening van de bedoelde vergadering in de 
samenstelling van een fractie optreden doet deze fractie mededeling aan de Voorzitter/ 

Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de 
Voorzitter. 

Van de mededeling als bedoeld in het tweede en derde lid van dt artikel wordt 
door de Voorzitter kennis gegeven aan de leden van De Nationale Assemblee. 

 
HOOFDSTUK II 

DE GRIFFIER, SUBSTITUUT-GRIFFIER 
EN HET VERDERE PERSONEEL 

 
Artikel 12 

 
De Nationale Assemblee benoemt zijn Griffier en één of meer Substituut-

Griffiers. Deze vervangen de Griffier waar zulks nodig is. 
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Het overige personeel ter Griffie wordt op voordracht van De Nationale 
Assemblee benoemd, geschorst en ontslagen. 

 
BIBLIOTHEEK EN HUISHOUDELIJKE DIENST 

 
Artikel 13 

 
Aan de Griffier van De Nationale Assemblee wordt het beheer opgedragen over 

de bibliotheek, het archief en over al wat verder op het huishoudelijke van De Nationale 
Assemblee betrekking heeft. 

De Commissie voor Huishoudelijke Aangelegenheden, daartoe door De Nationale 
Assemblee te benoemen, oefent hierover het oppertoezicht uit. 

Indien de Voorzitter van De Nationale Assemblee de bijeenkomsten der 
Commissie bijwoont, is hij van rechtswege Voorzitter van de Commissie. 

 
RAMING DER UITGAVEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE 

 
Artikel 14 

 
Jaarlijks voor de sluiting der zitting wordt de raming der in het volgende jaar voor 

De Nationale Assemblee benodigde uitgaven door de Commissie voor Huishoudelijke 
Aangelegenheden opgemaakt en, na in een vergadering met gesloten deuren door De 
Nationale Assemblee te zijn vastgesteld, aan de Regering toegezonden. 

De Griffier, onder toezicht van de Commissie voor Huishoudelijke 
Aangelegenheden, is belast met de besteding en bewaking der kredieten van De 
Nationale Assemblee. De bovenbedoelde Commissie zal elk kwartaal een verslag 
hieromtrent aan De Nationale Assemblee uitbrengen. 

 
HOOFDSTUK III 

DE COMMISSIES 
 

HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK EN  
HET OVERLEG MET DE REGERING 

 
HET VOORONDERZOEK 

 
Artikel 15 

 
Het vooronderzoek door De Nationale Assemblee van wetsontwerpen en andere 

voorstellen geschiedt in huishoudelijke vergadering. 
 

Artikel 16 
 

De Voorzitter regelt de volgorde waarin en het tijdstip waarop de aanhangige 
ontwerpen in vooronderzoek zullen komen. 

In afwijking hiervan kan De Nationale Assemblee een andere volgorde bepalen. 
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Artikel 17 
 

Voor elk onderwerp of groep van onderwerpen wordt in huishoudelijke 
vergadering een Commissie van Rapporteurs gekozen. 

Van de benoeming van deze Commissie wordt in openbare vergadering door de 
Voorzitter mededeling gedaan. 

 
Artikel 18 

 
Over alle wetsvoorstellen wordt des verlangd door dee Commissie van 

Rapporteurs schriftelijk een pre-advies uitgebracht, welke bij het vooronderzoek van het 
voorstel als leidraad dient. 

De Commissie van Rapporteurs kan De Nationale Assemblee de hoofdbeginselen 
waarop het voorstel berus ter beslissing voorleggen. 

Zij formuleert dit in vraagpunten, op welker beslissing de Commissie haar verder 
onderzoek baseert. 

 
Artikel 19 

 
De Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs roept de Commissie bijeen 

zodra het vooronderzoek is afgelopen, indien hij of één der leden zulks nodig acht. 
Uit hetgeen in de vergadering van het vooronderzoek is aangevoerd, behandeld of 

verlangd, waarvan de Griffier nauwkeurig aantekening heeft gehouden, wordt door de 
Commissie het verslag opgemaakt. De Griffier kan worden opgedragen het verslag op te 
maken. 

In het geval van het eerste lid van dit artikel overweegt de Commissie wat nevens 
de aantekeningen van de Griffier bovendien tot een juiste kennis en waardering van het 
voorstel inn aanmerking komen. 

Zij stelt vast wat naar aanleiding van een en ander in het verslag zal worden 
opgenomen. 

 
Artikel 20 

 
De Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs is gehouden de Voorzitter van 

De Nationale Assemblee op diens verzoek in te lichten omtrent de stand der 
werkzaamheden. 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee is bevoegd de bijeenkomsten der 
Commissie bij te wonen. 

 
Artikel 21 

Het door de Commissie van Rapporteurs vastgesteld en door haar ondertekend 
verslag wordt onmiddellijk aan de President toegezonden en gedrukt aan de leden 
rondgedeeld. 
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Artikel 22 
 

Wanneer gedurende de loop van haar werkzaamheden de Commissie van 
Rapporteurs het wenselijk acht nader overleg met de Regering te plegen kan zij zich 
daartoe tot haar wenden. 

Indien de door de Regering gedane inlichtingen daartoe naar het oordeel der 
Commissie aanleiding geven, roept de Voorzitter De Nationale Assemblee opnieuw in 
vooronderzoek bijeen alvorens het verslag wordt uitgebracht. 

 
Artikel 23 

 
Wanneer de beantwoording van het verslag of andere inmiddels ingekomen 

stukken, bescheiden of mededelingen het de Commissie van Rapporteurs nodig doen 
oordelen het ontwerp nogmaals in vooronderzoek te brengen, zal de zaak weder in 
overweging genomen worden, na drukken en ronddelen onder de leden van de memorie 
van antwoord en zo nodig van de overige st422en. 

 
Art. 24 

 
Wanneer de Commissie van Rapporteurs zodanige nieuwe overweging niet nodg 

oordeelt of anders na verloop daarvan, wordt door haar opgemaakt een Eindverslag, 
hetwelk aan de President wordt toegezonden en gedrukt aan de leden rondgedeeld. 

Dit Eindverslag behelst, naar gelang van omstandigheden, of het oordeel der 
Commissie over de verschillende punten bij de Memorie van Antwoord behandeld en uit 
de overige stukken en mededelingen voortvloeiende, of de uitkomsten der nieuwe 
overweging. 

Indien de beantwoording door de Regering van de nieuwe overweging daartoe 
aanleiding geeft, kunnen nog nota’s worden gewisseld. 

Van het eindverslag en eventueel gewisselde nota’s, alsmede het in artikel 21 
bedoelde Voorlopig Verslag, wordt in een openbare vergadering mededeling gedaan. 

De Nationale Assemblee kan verlangen dat de verslagen en nota’s door de 
Griffier worden voorgelezen. 

 
Artikel 25 

 
Indien een onderwerp geen aanleiding geeft tot bedenkingen bij het Voorlopig 

Verslag, geldt dat verslag als Eindverslag en wordt zulks daarin vermeld. 
 

Artikel 26 
 

De gedachtenwisseling in de vergadering aan het vooronderzoek van stukken 
gewijd is slechts geheim te beschouwen, indien dit door De Nationale Assemblee of door 
de Regering isopgelegd. De geheimhouding kan door de instantie die haar heeft 
opgelegd, worden opgeheven. 
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Artikel 27 
 

Op de vergaderingen aan het vooronderzoek van stukken gewijd zijn de artikelen 
29, 31, 32, 33, 34, 35 en 37 tot en met 55 van toepassing. 

 
VASTE COMMISSIES 

 
Artikel 28 

 
De Nationale Assemblee kan vaste commissies instellen: 
a. voor het onderzoek van tot zekere groep van onderwerpen behorende 

wetsvoorstellen; 
b. voor overleg met de Regering omtrent vraagstukken en maatregelen, 

betrekking hebbende op zekere groep van onderwerpen; 
c. voor het onderzoek van districtsverordeningen, alsmede daartegen ingebrachte 

bezwaren. 
 

Aan een Commissie, als bedoeld onder b, kan ook het onderzoek van met haar 
werkzaamheden verband houdende wetsvoorstellen worden opgedragen. 

Voor zover aan een commissie de taak is opgedragen bedoeld onder b, brengt die 
commissie omtrent haar werkzaamheden geregeld verslag uit aan De Nationale 
Assemblee. 

De Vaste Commissies bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, 
gekozen door De Nationale Assemblee, tenzij deze de keus aan de Voorzitter overlaat. 
Hun taak eindigt met de zittingsperiode, waarin zij zijn benoemd. 

Een commissie kan, na verkregen toestemming van de Voorzitter van De 
Nationale Assemblee, de Regering, desgewenst vergezeld van haar deskundigen, 
uitnodigen de vergadering bij te wonen, teneinde inlichtingen dan wel nadere inlichtingen 
te verschaffen. 

Na verkregen toestemming van de commissie kunnen ook andere leden van De 
Nationale Assemblee de zitting bijwonen, zij voeren daarbij echter niet het woord. 

In overleg met de Voorzitter van De Nationale Assemblee kan worden bepaald 
dat de zitting een openbaar karakter zal hebben. 

 
HOOFDSTUK IV 

HET HOUDEN VAN OPENBARE VERGADERINGEN; 
DE VERENIGDE VOLKSVERGADERING 

 
HET HOUDEN VAN OPENBARE VERGADERINGEN 

 
Artikel 29 

 
De Voorzitter belegt de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of dit 

door vijf leden schriftelijk met opgave van het onderwerp is verzocht. 
De bijeenkomst is als regel bij dag, tenzij de Voorzitter anders oordeelt. 
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De Nationale Assemblee vangt haar beraadslaging niet aan, noch besluit zo niet 
meer dan de helft der leden tegenwoordig is. 

 
DE VERENIGDE VOLKSVERGADERING 

 
Artikel 30 

 
De Voorzitter van De Nationale Assemblee roept in de gevallen als voorzien en 

geregeld bij artikel 181 van de Grondwet van Suriname tevens de Verenigde 
Volksvergadering op. 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee zit tevens de Verenigde 
Volksvergadering voor. 

De Verenigde Volksvergadering vergadert niet, tenzij de helft plus één van het 
aantal leden dat zitting heeft in dit College aanwezig is. 

De Griffier van De Nationale Assemblee, of bij verhindering of ontstentenis diens 
vervanger, is ambtshalve Griffier van de Verenigde Volksvergadering. 

 
PRESENTIELIJST 

 
Artikel 31 

 
Ieder lid tekent bij het komen ter vergadering naar volgorde zijn naam op een lijst. 

Op de voor de vergadering van die dag vastgestelde tijd geeft de Griffier haar aan de 
Voorzitter, de indien de lijst door ten minste zes en twintig leden getekend is, de 
vergadering dadelijk opent; de bedoelde lijst blijft ter tafel van de Griffier liggen, ter 
ondertekening door de later komende leden. 

 
ONTBREKEN VAN HET QUORUM 

 
Artikel 32 

 
Indien op of kort na de voor de vergadering van die dag vastgestelde tijd het 

vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, opent de Voorzitter de bijeenkomst en doet de 
namen der aanwezige leden oplezen en in het officieel verslag der Handelingen van De 
Nationale Assemblee de namen der aanwezigen en afwezigen opnemen. Hij kan kennis 
geven van de ingekomen stukken. 

De vergadering wordt daarna door de Voorzitter tot een ander tijdstip uitgesteld. 
 

OFFICIEEL VERSLAG DER VERGADERINGEN 
 

Artikel 33 
 

Van elke openbare vergadering wordt door de Griffier een officieel en 
nauwkeurig verslag van de gehouden beraadslagingen opgemaakt. 

Dit verslag behelst voorts de namen der leden, de tegenwoordig waren en zich bij 
de stemming voor of tegen verklaarden, een beknopte opgave van de inhoud van alle 
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ingekomen stukken, de titels van aangeboden boekwerken, de omschrijving van alle 
gedane mededelingen, kennisgevingen en voorstellen en alle door de Voorzitter of De 
Nationale Assemblee genomen besluiten. 

 
Artikel 34 

 
Het officieel verslag van elke vergadering wordt, voor zover betreft het in het 

tweede lid van artikel 33 bedoelde gedeelte, opgemaakt overeenkomstig de door de 
Griffier in de vergadering gehouden aantekeningen. 

 
MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN 

 
Artikel 35 

 
Na de opening van de vergadering doet de Voorzitter een korte opgave van al de 

bij hem, sedert de laatste vergadering ingekomen stukken. 
Van uitgegane stukken wordt wel mededeling gedaan, maar hierover wordt niet 

het woord gevoerd. 
Hij doet alle besluiten en mededelingen van de Regering ontvangen, voorlezen, 

tenware De Nationale Assemblee dit niet noodzakelijk oordeelt, en stelt zodanige 
beslissing aan De Nationale Assemblee voor als de aard der stukken meebrengt. Deze 
stukken worden gedrukt en aan de leden rondgedeeld, tenzij De Nationale Assemblee 
besluit ze alleen ter Griffie neer te legen. 

Naar aanleiding van de voorlezing van ingekomen stukken die niet uit hun aard of 
op voorstel van de Voorzitter of van ten minste drie leden een onderwerp van bespreking 
zullen uitmaken, kunnen leden beurtelings eenmaal kort het woord vragen zonder dat 
debat over het onderwerp zal mogen worden gevoerd. 

Over belangrijke en tevens urgente onderwerpen van ingekomen stukken kan de 
vergadering beslissen of hierover debat zal worden gevoerd. 

De Nationale Assemblee kan ook besluiten dat van de ingekomen stukken geen 
mededeling behoeft te worden gedaan, in welk geval een lijst van deze stukken zal 
worden opgemaakt met vermelding voor zover nodig van voorstellen van de Voorzitter 
ter zake. Deze lijst wordt gedurende de vergadering op de tafel van de Griffier neergelegd 
en vóór de sluiting der vergadering stelt de Voorzitter voor zijn voorstellen aan te nemen. 

De Voorzitter blijft echter bevoegd mededeling te doen van naar zijn oordeel 
belangrijke stukken. 

 
INGEKOMEN STUKKEN 

 
Artikel 36 

 
De Voorzitter geeft aan De Nationale Assemblee kennis van de bij hem 

ingekomen boekwerken. Het mondeling aanbieden of aanprijzen van boekwerken wordt 
niet toegestaan. 

 
VERLENEN VAN HET WOORD 
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Artikel 37 

 
Geen lid voert het woord dan na het van de Voorzitter gevraagd en verkregen te 

hebben. De Voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. Bij de 
openbare behandeling van wetsvoorstellen worden geen punten die niet in de stukken 
genoemd in artikel 24 voorkomen, naar voren gebracht, tenzij deze vooraf ter kennis van 
de Regering zijn gebracht of staande de vergadering met toestemming van de Voorzitter. 

In hun redevoeringen of opmerkingen bezigen de sprekers geen beledigende 
woorden of uitdrukkingen. 

 
PERSOONLIJK FEIT – VOORSTEL VAN ORDE 

 
Artikel 38 

 
De orde der spreekbeurten kan verbroken worden, wanneer een lid het woord 

vraagt over een persoonlijk feit of over de orde. 
De Voorzitter verleent het woord over een persoonlijk feit niet, dan na een 

voorlopige aanduiding van dat feit. De beslissing of iets een persoonlijk feit vormt, berust 
bij de Voorzitter. 

Een voorstel van orde kan gedaan worden, hetzij door de Voorzitter hetzij door 
een lid; in het laatste geval komt een voorstel alleen in behandeling, wanneer het door ten 
minste vier andere in de vergaderzaal aanwezige leden wordt ondersteund. 

 
MOTIE 

 
Artikel 39 

 
Een lid dat het woord voert, kan daarbij moties over het in behandeling zijnde 

onderwerp indienen. Zulk een motie moet op schrift gebracht en door de voorsteller 
ondertekend zijn; zij kan alleen in behandeling komen, indien zij door ten minste vier 
andere leden mede ondertekend of ondersteund wordt. 

De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in 
behandeling zijnde onderwerp, tenzij De Nationale Assemblee besluit haar later te doen 
geschieden. 

De Voorzitter kan aan de indieners van een motie, vóór deze in stemming wordt 
gebracht, eventueel nog ten hoogste vijf minuten toestaan om van hun standpunt te doen 
blijken. 

Een motie tot schorsing der beraadslaging moet door ten minste vier in de 
vergaderzaal aanwezige leden worden ondersteund. 

 
SPREEKPLAATS 

 
Artikel 40 
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Ieder lid spreekt staand en van zijn zitplaats of van de spreekplaats, door de 
Voorzitter te bepalen. De sprekers richten zich in hun redevoeringen tot de Voorzitter. 

 
BEPALINGEN VAN ORDE BETREFFENDE DE SPREKERS 

 
Artikel 41 

 
De spreker mag in zijn rede niet gestoord worden, tenzij hij aan het opvolgen van 

het Reglement van Orde moet worden herinnerd. 
 

Artikel 42 
 

Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, wordt hem dit 
door de Voorzitter onder de aandacht gebracht en wordt hij tot de behandeling van het 
onderwerp teruggeroepen. 

 Wanneer een lid zich beledigende uitdrukkingen veroorloofd, de orde verstoort 
of, zij het slechts door het betuigen van instemming aanspoort tot onwettige handelingen, 
wordt hij door de Voorzitter vermaand en, in het geval van beledigende uitdrukkingen in 
de gelegenheid gesteld de woorden, die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven 
terug te nemen. Maakt hij van die gelegenheid gebruik, dan worden die woorden in het 
verslag van de beraadslaging der vergadering niet opgenomen. 

 
Artikel 43 

 
Wanneer een spreker van de gelegenheid in het vorige artikel bedoeld, niet 

gebruik maakt, dan wel voortgaat van het onderwerp af te wijken, zich beledigende 
uitdrukkingen te veroorloven, de orde te verstoren of, zij het slechts door het betuigen 
van instemming, aan te sporen tot onwettige handelingen, kan de Voorzitter hem het 
woord ontnemen. 

In de vergadering, waarin dit plaats heeft, mag het lid, wie het woord is 
ontnomen, aan de beraadslagingen over het voorstel in behandeling niet meer deelnemen. 

 
Artikel 44 

 
De Voorzitter kan een spreker op wie artikel 43 is toegepast en ieder ander lid, dat 

zich schuldig maakt aan gedragingen als in dat artikel bedoeld, uitsluiten van verdere 
bijwoning van de vergadering of van vergaderingen, welke aanvangen op de dag waarop 
de uitsluiting heeft plaatsgehad. 

 
Artikel 45 

 
Van de beslissingen ingevolge de artikelen 42 tot en met 44 is beroep op De 

Nationale Assemblee niet toegelaten. 
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Artikel 46 
 

Het lid op wie het bepaalde in artikel 44 is toegepast, is verplicht het 
assembleegebouw onmiddellijk te verlaten. 

De Voorzitter zorgt dat het uitgesloten lid zo nodig tot het verlaten van het 
gebouw gedwongen wordt en dat hij, het gebouw betredende, daaruit verwijderd wordt. 

 
Artikel 47 

 
In het verslag van de beraadslaging der vergadering worden niet opgenomen de 

gedeelten van het gesprokene die tot het nemen van een of meer der in de artikelen 42 en 
43 genoemde maatregelen aanleiding hebben gegeven. 

 
Artikel 48 

 
Niemand voert meer dan twee malen – ook niet om de Regering of voorstellers te 

beantwoorden – over hetzelfde onderwerp het woord. 
In afwijking van het voorgaande, kan de Voorzitter aan de leden van de 

Commissie van Rapporteurs nog eenmaal het woord verlenen. 
Bij de bepaling, hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp gesproken heeft, 

wordt niet medegerekend het spreken over een persoonlijk feit, het spreken tot toelichting 
van een amendement, noch ook het beantwoorden van de Regering door de voorstellers 
van dit amendement. 

 
SLUITING BERAADSLAGING 

 
Artikel 49 

 
Wanneer niemand meer het woord verlang, sluit de Voorzitter de beraadslaging. 
Wanneer de Voorzitter van oordeel is dat het onderwerp van verschillende zijden 

voldoende is toegelicht, stelt hij, onverminderd het bepaalde in artikel 48, aan De 
Nationale Assemblee voor de beraadslaging te sluiten. Over dit voorstel wordt niet 
beraadslaagd. 

De sluiting der beraadslaging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 48, mede 
voorgesteld worden door vijf in de vergaderzaal aanwezige leden. Het voorstel mag niet 
met redenen zijn omkleed en daarover wordt niet beraadslaagd. 

Echter is in deze gevallen het afleggen van een zeer korte verklaring geoorloofd. 
Alvorens een voorstel tot sluiting der beraadslaging in omvraag te brengen, vraagt 

de Voorzitter aan de Regering, of aan de voorstellers van wijzigingen, of zij nog het 
woord over het onderwerp in behandeling verlangen te voeren. 

 
SLUITING BERAADSLAGING OP EEN BEPAALD TIJDSTIP 

 
Artikel 50 
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Op voorstel van de Voorzitter of van vijf leden kan De Nationale Assemblee 
ingeval de omstandigheden dit vereisen, besluiten dat de beraadslaging over enig 
onderwerp op een in dat voorstel te vermelden tijdstip zal worden gesloten. Over dit 
voorstel wordt niet beraadslaagd. De Voorzitter heeft alsdan de bevoegdheid de nog 
beschikbare tijd naar billijkheid te verdelen. 

 
DUUR DER REDENERING 

 
Artikel 51 

 
De Nationale Assemblee kan over enig onderwerp regelen stellen ten aanzien van 

de duur der redenering der leden. 
 

Artikel 52 
 

In bijzondere gevallen kan de Voorzitter toelaten dat na sluiting der 
beraadslagingen korte verklaringen worden afgelegd. De duur dezer verklaringen mag de 
tijd van drie minuten niet overschrijden. 

 
Artikel 53 

 
Zodra de voor de verklaringen gestelde maximumduur is verstreken nodigt de 

Voorzitter de spreker uit met spreken op te houden. Deze geeft terstond aan die 
uitnodiging gevolg. 

 
STEMMING 

 
Artikel 54 

 
Nadat de beraadslaging gesloten is verklaard, gaat De Nationale Assemblee tot de 

stemming over. Vóór de hoofdelijke omvraag wordt door het lot beslist, bij welk nummer 
van de presentielijst de omvraag een aanvang neemt; zij geschiedt daarop naar volgorde. 
De Voorzitter brengt het laatst zijn stem uit. 

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen of voordrachten van personen bij gesloten en ongetekende briefjes. 

 
Artikel 55 

 
Bij hoofdelijke oproeping is ieder lid verplicht zijn stem uit te brengen en zulks te 

doen met de woorden “voor” of “tegen”, zonder enige bijvoeging. 
 

Artikel 56 
 

In geval ener Verenigde Volksvergadering is de Voorzitter bij stemming over 
zaken bevoegd te bepalen, dat deze middels het opsteken van de hand of opstaan zal 
geschieden. 
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ZITPLAATS EN VERLENEN VAN HET WOORD AAN DE REGERING 

 
Artikel 57 

 
De Regering en de haar vergezellende ambtenaren hebben een voor hen bestemde 

zitplaats in de vergadering. 
De Voorzitter verleent haar het woord, wanneer en zo dikwijls zij dit verlangt. Het wordt 
haar echter eerst verleend, nadat de spreker, die aan het woord is, zijn rede beëindigd 
heeft. 
 

NEMEN VAN BESLUITEN 
 

Artikel 58 
 

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden 
opgemaakt, behalve wanneer krachtens wettelijk voorschrift een andere meerderheid is 
voorgeschreven. 

Artikel 59 
 

Op eenmaal genomen besluiten wordt niet teruggekomen, tenzij op grond van 
gewichtige redenen in ‘s Lands belang of nieuw opgekomen omstandigheden die bij het 
nemen van het besluit niet bekend waren, en indien bekend tot een ander oordeel zouden 
hebben kunnen leiden. 

 
STAKEN VAN STEMMEN 

 
Artikel 60 

 
Staken de stemmen in een vergadering, waarin allen die op dat ogenblik lid van 

De Nationale Assemblee zijn aan de stemming hebben deelgenomen, dan wordt het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

Staken de stemmen in een vergadering, waarin niet allen, die op dat ogenblik lid 
van De Nationale Assemblee zijn, aan de stemming hebben deelgenomen, dan wordt het 
nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In deze vergadering wordt 
bij het staken van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

De beraadslaging over het voorstel in behandeling wordt in de laatstbedoelde 
vergadering heropend. 

 
SCHORSING DOOR DE VOORZITTER 

 
Artikel 61 

 
Onverminderd het bepaalde in artikel 39 heeft de Voorzitter het recht de 

vergadering te schorsen, indien hem dit noodzakelijk voorkomt. 
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De overdracht van de leiding van een vergadering door de Voorzitter aan de vice-
Voorzitter, dan wel diens vervanger of omgekeerd, kan ook zonder een schorsing 
plaatsvinden. Omtrent de wisseling van de leiding wordt mededeling gedaan aan de 
vergadering. 

 
VERDAGING WEGENS ONVOLDOENDE  

AANTAL LEDEN BIJ STEMMING 
 

Artikel 62  
 

Wanneer er bij de stemming of het nemen van enig ander besluit geen zes en 
twintig leden meer ter vergadering tegenwoordig zijn, verdaagt de Voorzitter na zich 
door hoofdelijke oproeping van het aantal te hebben verzekerd, de vergadering tot een 
nader tijdstip. 

Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de Verenigde 
Volksvergadering, met dien verstande dat er alsdan minder leden aanwezig zijn als 
vereist in artikel 30 lid 3. 

 
TIJDIGE RONDDELING VERSLAGEN EN STUKKEN; 

INDIENING AMENDEMENTEN 
 

Artikel 63 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 64 kan een geldig besluit niet worden 
genomen dan tenminste 24 uren na de ronddeling der verslagen en stukken en na 
tenminste tweemaal 24 uren tevoren op een convocatie te zijn gesteld. 
Zo het onderwerp eenvoudig of zeer spoedeisend is, kan De Nationale Assemblee van die 
beide termijnen afwijken. 
 

Artikel 64 
 

Van het ogenblik af, dat de in de artikelen 20, 22 en 23 bedoelde verslagen en 
stukken zijn uitgebracht, tot de aanvang der beraadslaging over de artikelen van het 
Voorstel staat het aan ieder lid vrij ondertekende wijzigingen (amendementen) in dat 
voorstel ter griffie in te zenden. De voorsteller ener amendement kan daarbij een 
beknopte toelichtng voegen. Deze stukken wordfen met de meeste spoed gedrukt en 
rondgedeeld. 

Amendementen, na de aanvang dier beraadslaging voorgesteld, worden 
schriftelijk aan de Voorzitter ter hand gesteld en zo mogelijk met de meeste spoed 
gedrukt en rondgedeeld. 

 
WIJZE VAN BERAADSLAGING OVER HET VOORSTEL 
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Artikel 65 
 

De beraadslaging over het voorstel is tweedelig: Zij bepaalt zich in de eerste 
plaats tot het onderwerp in het algemeen, daarna tot de bijzondere artikelen en de 
beweegredenen van het voorstel. 

 
Artikel 66 

 
Bij de beschouwingen over het onderwerp in het algemeen komen uitsluitend de 

algemene strekking en het geheel van het voorstel in aanmerking. De Nationale 
Assemblee kan mede tot een afzonderlijke beraadslaging over elk der hoofdafdelingen 
van het voorstel besluiten. 

 
Artikel 67 

 
De beraadslaging over de artikelen heeft, behoudens het bepaalde bij artikel 16 

tweede lid, in hun volgorde plaats; zodanig dat bij ieder artikel tevens de daartoe 
betrekkelijke wijzigingen worden behandeld, tenzij de inhoud of het verband met andere 
artikelen en wijzigingen een andere volgorde noodzakelijk maakt. 

De Nationale Assemblee kan besluiten de beraadslaging over een artikel te 
splitsen, wanneer dit verschillende leden en zinnen bevat. 

 
OORDEEL VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

OVER WIJZIGINGEN 
 

Artikel 68 
 

Over elke wijziging door de Regering, na het uitbrengen van het verslag van de 
Commissie van Rapporteurs vóór of gedurende de beraadslaging in het ontwerp gebracht, 
gelijk mede over elke wijziging van de zijde der leden voorgesteld, wordt gedurende de 
beraadslaging door de Voorzitter het oordeel gevraagd van deze Commissie. 

 
BERAADSLAGING OVER AMENDEMENTEN 

 
Artikel 69 

 
De Voorzitter onderwerpt de voorgestelde wijzigingen gelijktijdig met het artikel 

of het onderdeel, waarop zij betrekking hebben, aan de beraadslaging. 
 

TOELICHTING 
 

Artikel 70 
 

Elke voorgesteld wijziging kan door de voorsteller en degenen die het 
ondersteunen, indien zij tegenwoordig zijn, worden toegelicht. 
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SPREKERSLIJST 

 
Artikel 71 

 
Zodra het voorstel aan de orde is gesteld, kunnen de leden zich ter griffie 

aanmelden om zich op de lijst der sprekers in te schrijven. 
Deze inschrijving regelt de volgorde, waarin hun het woord wordt verleend. De 

Commissie van Rapporteurs heeft evenwel steeds de voorrang. 
 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE VOLGORDE VAN BEHANDELING 

VAN AMENDEMENTEN 
 

Artikel 72 
 

Wijzigingen, voorgedragen door de Commissie van Rapporteurs, maken van 
rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit. 

Wijzigingen, door leden voorgesteld, moeten, om een onderwerp van 
beraadslaging uit te maken, door ten minste vijf leden worden voorgesteld of door vier 
leden ondersteund. In dit en alle andere gevallen doen de leden van hun ondersteuning 
blijken en worden de namen dier leden door de Voorzitter genoemd. 

Veranderingen, door de voorsteller ener wijziging daarin gebracht, behoeven geen 
nieuwe ondersteuning, tenzij De Nationale Assemblee anders beslist. 

 
SLUITING DER BERAADSLAGING 

 
Artikel 73 

 
Wanneer niemand meer wijziging in het aan de orde zijnde artikel of in de 

beweegredenen wenst voor te stellen, noch daarover het woord verlangt, wordt de 
beraadslaging over dat deel van het voorstel gesloten. 

 
INTREKKING VAN AMENDEMENTEN 

 
Artikel 74 

 
Het staat aan een voorsteller ener wijziging vrij zijn voorstel in te trekken, ook 

nadat de beraadslaging gesloten is, behalve ingeval de aanneming of verwerping ener 
voorgestelde wijziging andere voorgestelde wijzigingen vanzelf doet vervallen, waarover, 
bij verschil, De Nationale Assemblee beslist. 

 
ORDE DER STEMMING 

 
Artikel 75 
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Daarna wordt tot stemming overgegaan en wel zodanig dat eerst elke 
ondergeschikte wijziging (sub-amendementen), daarna de wijziging, waarop zij 
betrekking heeft en eindelijk het artikel of de beweegredenen zelf, hetzij gewijzigd, hetzij 
niet gewijzigd, in omvraag wordt gebracht. De wijziging met de verste strekking heeft 
voorrrang. 

 
TWEEDE LEZING VAN VOORSTELLEN 

 
Artikel 76 

 
Indien een voorstel in de loop der beraadslaging een ingrijpende wijziging heeft 

ondergaan, wordt de eindstemming over het voorstel in zijn geheel toe een volgende 
vergadering uitgesteld, tenzij De Nationale Assemblee anders besluit. In die tussentijd 
kunnen door de leden wijzigingen, mits schriftelijk, worden voorgesteld. 

Over die wijzigingen, over door de Regering aangebrachte veranderingen en over 
de daarmede in verband staande artikelen, kan, tenzij De Nationale Assemblee anders 
besluit, vóór de eindstemming worden beraadslaagd. Alleen die voorstellen van nieuwe 
wijzigingen, welke door de aangenomen wijzigingen of de verwerping van artikelen 
noodzakelijk zijn geworden, zijn hierbij toegelaten. 

 
DERDE LEZING 

 
Artikel 77 

 
Indien gedurende deze laatste beraadslaging nogmaals ingrijpende wijzigingen 

zijn aangenomen, wordt, tenzij De Nationale Assemblee anders besluit, de eindstemming 
wederom tot de volgende vergadering uitgesteld. 

Door De Nationale Assemblee kan voor de eindstemming aan de Commissie van 
Rapporteurs worden gevraagd haar zienswijze over het voorstel mede te delen. 

 
VERANDERINGEN IN AANGENOMEN VOORSTELLEN 

 
Artikel 78 

 
Veranderingen van het volgnummer der artikelen, nodig geworden door 

wijzigingen bij de beraadslaging in een voorstel gebracht, zomede verandering in de 
aanhaling van het nummer der artikelen of onderdelen welke het gevolg daarvan zijn, 
worden door de Voorzitter van De Nationale Assemblee aangebracht. 

 
BEHANDELING VAN REGERINGSBESCHEIDEN 

 
Artikel 79 

 
De Nationale Assemblee kan besluiten, dat van Regeringswege ingekomen 

stukken, die een bepaald onderwerp raken, in handen van een commissie worden gesteld 
om daarvan een verslag op te maken en een besluit aan De Nationale Assemblee voor te 
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stellen. De Nationale Assemblee besluit in zulk een geval tevens binnen welke tijd het 
verslag moet worden aangebracht. 

Het hier bedoelde verslag wordt gedrukt en rondgedeeld en in een vergadering ter 
tafel gebracht. Op de behandeling van de verslagen zijn de artikelen 49, 64, 67 en 73 van 
overeenkomstige toepassing. 

Na de sluiting der beraadslaging wordt tot de stemming overgegaan, waarbij eerst 
de voorgestelde wijzigingen en daarna het al dan niet gewijzigde besluit door de 
commissie voorgesteld, in omvraag gebracht worden. De wijziging met de verste 
strekking heeft voorrang. 

Neemt De Nationale Assemblee het al-dan –niet gewijzigd besluit niet aan, dan 
kan onmiddellijk worden overgegaan tot het benoemen ener andere commissie, met 
inachtneming van het eerste lid van dit artikel. 

 
HOOFDSTUK V 

INDIENING EN BEHANDELING VAN INITIATIEF VOORSTELLEN 
 

Artikel 80 
 

Elk ontwerp van wet, door één of meer leden ingevolge artikel 78 van de 
Grondwet aan De Nationale Assemblee ter behandeling voorgelegd, wordt ondertekend 
aan de Voorzitter ter hand gesteld. 

 
Artikel 81 

 
De Voorzitter geeft alsdan aan de voorsteller de gelegenheid zijn ontwerp 

mondeling toe te lichten. 
 

Artikel 82 
 

Het ontwerp en de Memorie van Toelichting worden gedrukt aan de leden 
rondgedeeld en aan de President toegezonden. 

 
ONDERZOEK VAN INITIATIEFVOORSTELLEN 

 
Artikel 83 

 
Op dit ontwerp zijn de artikelen 15 tot en met 25 van toepassing, met dien 

verstande dat hetgeen bij artikel 22 omtrent het overleg met de Regering is bepaald, in dit 
geval toepasselijk wordt op het overleg met de voorstellers. 

Een voorsteller kan geen lid zijn van de Commissie van Rapporteurs die het 
ontwerp behandelt. 

 
BERAADSLAGING OVER VOORSTELLEN VAN LEDEN 
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Artikel 84 

 
De Nationale Assemblee kan geen besluit nemen over een door een of meer leden 

ingediend ontwerp, dan nadat dit ontwerp ten minste 24 uren tevoren op een convocatie is 
gesteld. Zo het onderwerp eenvoudig of zeer spoedeisend is, kan De Nationale 
Assemblee beslissen, dat van deze termijn wordt afgeweken. 

 
INTERPELLATIE 

 
Artikel 85 

 
Indien een lid ten aanzien van een bepaald door hem aangeduid onderwerp, dat 

vreemd is aan de orde van de dag, inlichtingen van de Regering verlangt, vraagt hij 
daartoe verlof aan De Nationale Assemblee. De Nationale Assemblee dat verlof 
verleende, bepaalt de dag waarop de inlichtingen zullen worden gevraagd. De Regering 
wordt daarop door tussenkomst van de Voorzitter uitgenodigd om op de bepaalde dag in 
de vergadering tegenwoordig te zijn. 

Indien de zaak spoed vereist en de Regering tegenwoordig is, kan ook dadelijk tot 
het vragen der inlichtingen worden overgegaan, zo De Nationale Assemblee het goed 
vindt. De Regering geeft alsdan, desverkiezende, dadelijk de verlangde inlichtingen. 

 
VRAGEN ZONDER BIJZONDER VERLOF VAN DE NATIONALE 

ASSEMBLEE 
 

Artikel 86 
 

De Regering geeft De Nationale Assemblee, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, 
de verlangde inlichtingen. Zij kan door De Nationale Assemblee worden uitgenodigd de 
vergadering bij te wonen. 

Onverminderd het voorgaande kan bij de aanvang van elke zitting op door De 
Nationale Assemblee te bepalen dagen en uren, waarin naar gelang van omstandigheden 
wijziging mag worden gebracht, ieder lid, ook zonder bijzonder verlof van De Nationale 
Assemblee naar de bepalingen van de volgende alinea, aan de Regering vragen doen. 
Tenzij toestemming van de Voorzitter, voert geen ander lid daarbij het woord. Zodanige 
vragen moeten kort en duidelijk worden geformuleerd en bij de Voorzitter worden 
ingediend. Deze deelt die mede aan de Regering, tenzij bij hem, wegens vorm of inhoud 
der vragen, tegewn toepassing van dit artikel overwegend bezwaar bestaat. 

Indien het antwoord door de Regering schriftelijk is ingezonden, heeft geen 
mondelinge behandeling plaats. De steller kan echter verzoeken, dat zijn vraag 
mondeling wordt beantwoord. Wanneer de Regering dit verzoek inwilligt, kan de steller 
der vragen nog kortelijk een vraag over hetzelfde onderwerp toelichten. Hij kan daartoe 
in geen geval langer dan vijf minuten het woord voeren en bij die gelegenheid niet het 
verlof vragen, bedoeld bij artikel 87. Aan andere leden wordt het woord niet verleend. De 
mondelinge behandeling vindt plaats in huishoudelijke vergadering. 

 

 25



RONDVRAAG 
 

Artikel 87 
 

Na afwerking van de agenda, zowel van gewone openbare vergaderingen als 
vergaderingen aan het vooronderzoek van stukken gewijd, heeft elk lid de bevoegdheid 
om de Voorzitter, mits hij vóór de aanvang der rondvraag op een daartoe strekkende lijst 
zijn naam heeft vermeld, verlof te verzoeken een opmerking over een belangrijk en 
dringend onderwerp te maken. Over de opmerking is in deze vergadering geen debat 
toegelaten. 

 
HOOFDSTUK VI 

STEMOPNEMING BIJ STEMMING OVER PERSONEN 
 

Artikel 88 
 

Bij iedere stemming over personen voor benoemingen of voordrachten, benoemt 
de Voorzitter twee leden tot stemopnemers. Nadat de Voorzitter het getal der 
tegenwoordig zijnde leden en de eerst benoemde der stemopnemers dat der in de bus 
gevonden stembriefjes hebben opgegeven, wordt achtereenvolgens ieder stembriefje door 
een stemopnemer opgelezen. De andere tekent de stemming op. Tenslotte maakt de eerst 
benoemde der stemopnemers de uitslag der stemming bekend. Bijvoegingen op het 
stembriefje, welke niet tot het doel der stemming strekken, worden niet opgelezen. 

 
INVULLING DER STEMBRIEFJES 

 
Artikel 89 

 
Behoudens een andere beslissing van De Nationale Assemblee wordt voor iedere 

kandidaat afzonderlijk een stembriefje ingevuld, hetwelk een duidelijk aanwijzing van de 
persoon moet bevatten. In geval van twijfel beslist De Nationale Assemblee. 

 
ONGELDIGE STEMMEN 

 
Artikel 90 

 
Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden, tot bepaling der 

meerderheid, niet medegerekend onder het getal der geldig uitgebrachte stemmen. 
In geval van twijfel beslist De Nationale Assemblee. 
 

ONGELDIGE MEERDERHEID 
 

Artikel 91 
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Een verkregen meerderheid van stemmen geldt niet, wanneer het getal der in de 
bus gevonden stembriefjes groter is dan dat der leden, die stemden en dit bestaand 
verschil van invloed heeft kunnen zijn. 

 
NIETIGE STEMMING 

 
Artikel 92 

 
De stemming is nietig indien het getal behoorlijk ingevulde stembriefjes minder 

dan zes en twintig bedraagt. 
 

TWEEDE VRIJE STEMMING 
 

Artikel 93 
 

Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte of bij wet vereiste 
gekwalificeerde meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede, mede geheel vrije 
stemming overgegaan. 

 
DERDE STEMMING 

 
Artikel 94 

 
Indien ook bij deze stemming door niemand de volstrekte of bij wet vereiste 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen verkregen is, heeft er een derde stemming 
plaats over de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich 
verenigd hebben. 

Indien het echter betreft de verkiezing van de President of de Vice-President en 
geen der kandidaten na twee stemmingen het grondwettelijk aantal vereiste stemmen 
heeft behaald, verwijst de Voorzitter van de Nationale Assemblee de derde stemming 
naar de bijeenkomst van de Verenigde Volksvergadering binnen een door hem alsdan te 
bepalen termijn. Genoemde functionarissen worden op deze Verenigde Volksvergadering 
bij volstrekte meerderheid gekozen. 

 
TUSSENSTEMMING 

 
Artikel 95 

 
Indien het bij de tweede stemming niet uitgemaakt is, tussen wie er moet 

overgestemd worden, heeft er nog een voorafgaande stemming over de betrokken 
personen plaats. 

 
STAKEN VAN STEMMEN 
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Artikel 96 

 
Indien, in het geval bij het vorig artikel bedoeld of bij eindbestemming, de 

stemmen staken, beslist het lot. Om deze beslissing tot stand te brengen, worden de 
vereiste naambriefjes, behoorlijk toegevouwen, door één der stemopnemers in de bus 
geworpen en door een ander stemopnemer één voor één uitgetrokken en voorgelezen. 

De persoon, op het eerst uitgetrokken naambriefje vermeld, is de gekozene. 
 

Artikel 97 
 

De bovenstaande bepalingen omtrent de wijze van stemmen zijn mede 
toepasselijk op alle andere keuzen, welke door De Nationale Assemblee te doen zijn, 
tenzij De Nationale Assemblee in een bijzonder geval mocht besluiten daarvoor ander 
regelen te doen gelden of bij wet reeds ter zake andere regelen zijn gesteld. 

 
HOOFDSTUK VII 

COMITE-GENERAAL 
 

Artikel 98 
 

De vergaderingen van De Nationale Assemblee zijn openbaar. De Nationale 
Assemblee kan echter besluiten dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Een 
voorstel daartoe kan uitgaan van de Voorzitter of op schriftelijk verzoek van vijf leden 
met opgave van het onderwerp. 

Over de punten in besloten vergadering behandeld kan daarin ook een besluit 
worden genomen. 

 
GEHEIMHOUDING 

 
Artikel 99 

 
Het verhandelde in de vergadering met gesloten deuren, welke niet huishoudelijk 

is, is geheim. 
 

Artikel 100 
 

De geheimhouding wordt door alle leden, ook door hen die later van het 
verhandelde kennis hebben genomen, bewaard. Zij kan door De Nationale Assemblee, 
met gesloten deuren daarover vergaderend en besloten hebbende, opgeheven worden. 

 
NOTULEN 
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Artikel 101 
 

Van de vergaderingen met gesloten deuren worden door de Griffier notulen 
gehouden. Zij worden of dadelijk of in een volgende vergadering met gesloten deuren 
gelezen en aan goedkeuring onderworpen. 

Behalve het voorgeschrevene bij artikel 33 tweede lid, behelzen zij een beknopt 
verslag der beraadslagingen. 

 
HOOFDSTUK VIII 

COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN 
 

Artikel 102 
 

Bij de aanvang van de zitting benoemt de Voorzitter een Commissie voor de 
Verzoekschriften van drie leden, belast met het doen van verslag over al de 
verzoekschriften, welke bij De Nationale Assemblee inkomen. 

 
TERZIJDE LEGGEN VAN VERZOEKSCHRIFTEN 

 
Artikel 103 

 
Alle, namens anderen, of ongetekende verzoekschriften worden door de 

Voorzitter terzijde gelegd. De Voorzitter geeft daarvan telkens kennis aan De Nationale 
Assemblee. 

 
Artikel 104 

 
Bij twijfel over de echtheid der ondertekening kan daaromtrent en onderzoek 

worden gedaan. 
 

VERSLAGEN OMTRENT VERZOEKSCHRIFTEN 
 

Artikel 105 
 

De Commissie verdeelt onderling de haar opgedragen werkzaamheden. Ze 
benoemt een voorzitter. Zij kan geen besluit nemen zo niet twee leden bijeen zijn. Zij 
brengt over de in haar handen gestelde stukken geen verslag uit, dan nadat gedurende een 
voorafgaande openbare vergadering een lijst, houdende aanduiding der verzoekschriften, 
waarover het verslag lopen zal, en van de daarop voor te stellen conclusie ter inzage van 
de leden in de vergaderzaal is neergelegd en nadat vóór de vergadering aan De Nationale 
Assemblee is medegedeeld, dat daarin verslagen zullen worden uitgebracht. Ook op de 
dag van het uitbrengen van het verslag moeten afschriften dier lijst in de vergaderzaal 
voorhanden zijn. 
Van het ogenblik dat de lijst voor de eerste maal is neergelegd tot de dag waarop het 
verslag wordt uitgebracht, worden de verzoekschriften met het verslag der Commissie ter 
Griffie neergelegd ter inzage van de leden. 
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BEHANDELING DER VERSLAGEN 

 
Artikel 106 

 
Indien niemand der leden zich tegen de conclusie van het verslag verzet, verklaart de 
Voorzitter dat zij is aangenomen. 

In het tegenovergestelde geval opent hij de beraadslaging daarover en beslist De 
Nationale Assemblee. 

 
VERZOEKSCHRIFTEN BIJ DE SLUITING ENER  

ZITTINGSPERIODE NIET AFGEDAAN 
 

Artikel 107 
 

Bij de sluiting ener zittingsperiode wordt een lijst opgemaakt van de 
verzoekschriften waarover geen verslag is uitgebracht, met aanwijzing van de dag, 
waarop zij zijn ingekomen. Deze verzoekschriften, alsmede die, welke na de sluiting 
ingekomen worden bij de aanvang der volgende zittingsperiode door De Nationale 
Assemblee in handen der alsdan nieuw benoemde Commissie voor de Verzoekschriften 
gesteld. 

 
HOOFDSTUK IX 

ANDERE VASTE COMMISSIES 
 

DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE BELANGEN 
 

Artikel 108 
 

Er kan een Vaste Commissie voor Buitenlandse Belangen worden ingesteld. De 
leden dier Commissie worden bij de aanvang van elke zittingsperiode gekozen door De 
Nationale Assemblee. 

De Commissie strekt tot het bevorderen van een geregelde gedachtenwisseling 
over zaken betreffende buitenlandse belangen tussen de Regering en De Nationale 
Assemblee. 

Zij vraagt van de Regering de inlichtingen die zij gewenst acht en overlegt met 
deze over al datgene waaromtrent de Regering haar wenst te horen. 

Alle zaken waaromtrent de Commissie door de Regering geen geheimhouding is 
opgelegd, worden door haar aan De Nationale Assemblee medegedeeld, voor zover die 
mededeling niet rechtstreeks vanwege de Regering geschiedt. 

Behalve op de door haar zelve te bepalen tijdstippen komt de Commissie bijeen, 
zo dikwijls de Regering haar wens daartoe te kennen geeft. 

Indien de Voorzitter van De Nationale Assemblee de bijeenkomsten der 
Commissie bijwoont, is hij van rechtswege Voorzitter der Commissie. 

 
DE VASTE COMMISSIE VOOR DE STAATSUITGAVEN 
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Artikel 109 

 
Er is een Vaste Commissie voor de Staatsuitgaven, bestaande uit vijf leden, die bij 

de aanvang van elke zitting worden gekozen door De Nationale Assemblee. 
De Commissie strekt tot voorlichting van De Nationale Assemblee omtrent de 

besteding van de op de begrotingen der staatsuitgaven toegestane gelden. Zij is bevoegd 
ter zake met de Regering in mondeling en schriftelijk overleg te treden en al de 
inlichtingen en stukken te vragen, die zij ter vervulling van haar taak nodig acht. 
Minstens eenmaal in de drie maanden doet de Commissie van haar verrichtingen 
schriftelijk verslag aan De Nationale Assemblee. 

In handen der Commissie worden gesteld alle bij De Nationale Assemblee van 
regeringswege ingezonden stukken, die rechtstreeks betrekking hebben op de taak der 
Commissie gelijk in het tweede lid omschreven. De Commissie brengt omtrent die 
bescheiden verslag uit binnen twee maanden na de dag waarop zij in haar handen zijn 
gesteld. Indien de Commissie binnen deze termijn niet gereed kan zijn, vraagt zij 
verlenging van de termijn. Hierover wordt door De Nationale Assemblee of, is deze tot 
nadere bijeenroeping gescheiden, door de Voorzitter beslist. 

Op de in het vorig lid bedoelde verslagen der Commissie en hun behandeling zijn 
het tweede en derde lid van artikel 72 van toepassing. 

Indien de Voorzitter van De Nationale Asseblee de bijeenkomsten der Commissie 
bijwoont is hij van rechtswege Voorzitter der Commissie. 

 
Artikel 110 

 
Onverminderd de Commissies als bedoeld in de artikelen 28, 108 en 109 kan De 

Nationale Assemblee in bijzondere, het landsbelang direct rakende zaken een commissie 
instellen. 

Het bepaalde in de artikelen 108 en 109 is alsdan van overeenkomstige 
toepassing. 

 
HOOFDSTUK X 

OVEREENKOMSTEN MET ANDERE MOGENDHEDEN OF MET 
VOLKENRECHTELIJKE ORGANISATIES 

 
Artikel 111 

 
Zodra een overeenkomst als bedoeld in artikel 103 van de Grondwet aan DE 

Nationale Assemblee wordt medegedeeld tekent de Griffier op de begeleidende brief de 
dag van ontvangst aan alsmede de uiterste dag waarop de wens, dat de overeenkomst aan 
de uitdrukkelijke goedkeuring van De Nationale Assemblee zal worden onderworpen, te 
kennen kan worden gegeven. Hij draagt zorg dat de begeleidende brief met de geplaatste 
aantekening onverwijld aan de leden gedrukt wordt rondgedeeld. 

Als eerste dag van de in artikel 104 van de Grondwet genoemde termijn van dertig 
dagen, geldt de dag na die van de ontvangst van de mededeling van de overeenkomst. 
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De wens tot uitdrukkelijke goedkeuring van zodanige overeenkomsten geschiedt 
door of namens De Nationale Assemblee. 

 
UITSPREKEN VAN DE WENS DOOR DE NATIONALE ASSEMBLEE 

 
Artikel 112 

 
Indien De Nationale Assemblee besluit de bedoelde wens te kennen te geven, doet 

de Voorzitter hiervan onverwijld mededeling aan de President. 
Een voorstel tot het te kennen geven van deze wens wordt gedaan in een vergadering van 
De Nationale Assemblee, hetzij door de Voorzitter, hetzij door een lid; in het laatste 
geval komt het alleen in behandeling, indien het door ten minste twee andere leden wordt 
ondersteund. 
 

BEHANDELING OVEREENKOMST 
 

Artikel 113 
 

Indien op grond van de voorgaande artikelen de wens te kennen gegeven is tot 
uitdrukkelijke goedkeuring van de overeenkomst en nadat hiervan mededeling is gedaan 
aan de President, bepaalt de Voorzitter de dag waarop de overeenkomst aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van De Nationale Assemblee zal worden onderworpen. 

 
HOOFDSTUK XI 

STAATSRAAD VAN VEILIGHEIDSRAAD 
 

Artikel 114 
 

De Nationale Assemblee richt zich voor alle zaken de Staatsraad of 
Veiligheidsraad rakende tot de President als Voorzitter van deze organen. 

De President kan door De Nationale Assemblee worden uitgenodigd voor het 
geven van inlichtingen. 

 
Artikel 115 

 
De Nationale Assemblee zendt door haar goedgekeurde besluiten aan de 

Staatsraad bij brief aan de President. De Griffier houdt van deze verzending nauwkeurig 
aantekening. 

 
DE SCHORSING VAN EEN BESLUIT EX ARTIKEL 173  

VAN DE GRONDWET 
 

Artikel 116 
 

Indien na de schorsing als bedoeld in artikel 173 lid 2 van de Grondwet, door de 
betreffende Districtsraad het geschil aan De Nationale Assemblee voor het nemen van 
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een bindend besluit is voorgelegd, wordt van dit besluit benevens de Staatsraad, ook 
kennis gegeven aan de Regering en de Districtsraad, die partij was in het geschil. 

 
PROCEDURE BESLECHTING VAN HET GESCHIL 

 
Artikel 117 

 
De Nationale Assemblee kan, alvorens het in het vorige artikel genoemde bindend 

besluit te nemen, de in het geschil betrokken partijen, desgevraagd of uit eigener 
beweging in de gelegenheid stellen hun standpunten nader toe te lichten. 

De dag en het uur van behandeling van het geschil wordt partijen door de 
Voorzitter schriftelijk medegedeeld. 

Op de dag voor deze zitting bepaald stelt de Voorzitter van De Nationale 
Assemblee de verschenen partijen of partij in de gelegenheid hun standpunten nader toe 
te lichten. 

De Nationale Assemblee neemt hieraan geen deel tenzij voor het stellen van 
vragen om nader inzicht te krijgen; deze vragen worden schriftelijk aan de Voorzitter ter 
hand gesteld. De vragen worden aan de partijen of de partij die het regardeert ter 
beantwoording voorgelegd. 

 
Artikel 118 

 
Nadat de standpunten naar het oordeel van de Voorzitter van De Nationale 

Assemblee voldoende zijn toegelicht sluit deze de zitting en bepaalt tevens de dag 
waarop De Nationale Assemblee bijeen zal komen voor het geven van een oordeel. De 
Nationale kan daartoe van partijen alle relevante stukken opvragen. 

 
Artikel 119 

 
De besluitvorming over het oordeel vindt plaats in een vergadering achter 

gesloten deuren. Nadat dit besluit is genomen wordt terstond in een daarop gevolgde 
openbare vergadering door de Voorzitter kennis gegeven van het genomen besluit. 

 
HOOFDSTUK XII 

DE VERENIGDE VOLKSVERGADERING 
 

Artikel 120 
 

De Nationale Assemblee is bevoegd bij 2/3 meerderheud van stemmen te 
besluiten dat een Verenigde Volksvergadering zal worden bijeengeroepen: 
a. in de gevallen voorzien bij de wet; 
b. indien De Nationale Assemblee zulks nodig acht. 

 
WIJZE VAN OPROEPING 
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Artikel 121 

 
De Verenigde Volksvergadering, bestaande uit De Nationale Assemblee, de 

Districtsraden en de Ressortraden, wordt door de Voorzitter van het eerstgenoemde 
orgaan bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van dit Reglement van 
Orde. 

De leden van de Verenigde Volksvergadering worden tijdig geconvoceerd door 
tussenkomst van hun eigen vertegenwoordigend orgaan. 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee doet daartoe de convocaties voor de 
Verenigde Volksvergadering, vermeldende de dag en het uur alsmede de agenda, 
toekomen aan de vertegenwoordigende orgaan en wel ten minste één week voor de dag 
van vergadering. 
Tevens wordt de genoemde convocatie in één of meer nieuwsbladen gepubliceerd, 
waarbij is vermeld dat zij betreft een Verenigde Volksvergadering. 
 

WIJZE VAN VERGADERING 
 

Artikel 122 
 

De Verenigde Volksvergadering vergadert in het openbaar. 
Op haar zijn van overeenkomstige toepassing de navolgende artikelen: 7, 8, 9, 29, 

31, 32, 37, 38 leden 1 en 2, 40, 41 t/m 47, 49 lid 1, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 71, 
88, 89, 90 lid 1, 91 en 93. 

 
HOOFDSTUK XIII 

DE CONTROLE EX ARTIKEL 54 LID 2 SUB B EN C  
JUNCTO ARTIKEL 55 LID 2 VAN DE GRONDWET 

 
Artikel 123 

 
De lagere staatsorganen zijn onderworpen aan de controle van De Nationale 

Assemblee. 
De Nationale Assemblee kan daartoe elk lager staatsorgaan oproepen de 

verlangde inlichtingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, te verstrekken. 
 

Artikel 124 
 

De Nationale Assemblee kan een vaste commissie uit haar midden belasten met 
de taken als vermeld in artikel 123. 

In zodanig geval geeft de commissie om de drie maanden schriftelijk verslag van 
haar bevindingen. 

 
DOORZENDING BEVINDINGEN AAN DE REGERING 
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Artikel 125 
 

Door De Nationale Assemblee bevonden zaken worden, na een beschouwing in de 
Assemblee zelve, door de Voorzitter aangeboden aan de President. 

De Regering voert de bevindingen onverwijld uit en corrigeert de door De 
Nationale Assemblee bevonden tekortkomingen. 

 
HOOFDSTUK XIV 

DISTRICTSRADEN 
 

Artikel 126 
 

De Nationale Assemblee neemt kennis van alle districtsverordeningen en 
besluiten van de Districtsraad alsmede de daartegen door andere organen of personen 
ingebrachte bezwaren. 

 
Artikel 127 

 
De Nationale Assemblee vernietigt de districtsverordening, indien deze in strijd is 

met de Grondwet, het regeerprogramma of de geldende wetten. 
 

BEHANDELING DISTRICTSVERORDENINGEN 
 

Artikel 128 
 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee brengt de ingediende 
districtsverordening op de agenda binnen vier weken na derzelver indiening, 
onverminderd het recht van de commissie als vermeld in artikel 28 sub c of enig ander 
lid, de behandeling zo spoedig mogelijk te verzoeken. 

 
DATUM INDIENING EN BEGIN TERMIJN ZES WEKEN 

 
Artikel 129 

 
De Griffier houdt nauwkeurige aantekening van de indiening van de 

districtsverordeningen. Het bepaalde in artikel 111 lid 1 is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
MEDEDELINGEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE  

AAN DE DISTRICTSRADEN 
 

Artikel 130 
 

De Nationale ssemblee informeert de districtsraden over genomen besluiten of 
ingenomen standpunten die hun district regarderen. 
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De Voorzitter van De Nationale Assemblee doet zulks bij brief met afschriften 
aan de Regering en de Staatsraad. 

 
DE VOLKSRAADPLEGING 

 
Artikel 131 

 
De Nationale Assemblee is bevoegd bij 2/3 meerderheid van stemmen te besluiten 

tot het houden van een Volksraadpleging. Bij dit besluit wordt mede vastgesteld wat de 
inhoud van deze volksraadpleging zal zijn alsmede de vorm en verdere procedures die 
daarbij in acht zullen dienen te worden genomen. 

De Voorzitter zendt het genomen besluit ter uitvoering door de Regering aan de 
President. 

 
HOOFDSTUK XV 

VOORDRACHTEN REKENKAMER 
 

Artikel 132 
 

De Nationale Assemblee draagt aan de President voor de benoeming van de 
voorzitter, de ondervoorzittter, de leden en de plaatsvervangende leden van de 
Rekenkamer. 

De Voorzitter van De Nationale Assemblee geeft de voordrachten door aan de 
President. 

 
HOOFDSTUK XVI 

DRUKKEN VAN STUKKEN 
 

Artikel 133 
 

Alle stukken, van regeringswege bij De Nationale Assemblee ingekomen of aan 
haar medegedeeld en die uit hun aard aan de leden behoren te worden rondgezonden, 
worden gedrukt. 

Van andere stukken beveelt De Nationale Assemblee het drukken, zodra zij dit 
nodig oordeelt. 

Wanneer zij het drukken voor de leden alleen beveelt, hetzij met of zonder 
geheimhouding, wordt dit boven aan het stuk vermeld en worden de zodanige, onder 
verzegelde omslag aan de leden alleen rondgezonden. 

De Griffier zorgt voor de stipte nakoming van deze bepaling. 
 

HOOFDSTUK XVII 
HERVATTING VAN BIJ DE SLUITING ENER ZITTINGSPERIODE 

ONAFGEDANE WERKZAAMHEDEN 
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Artikel 134 
 

Alle werkzaamheden van De Nationale Assemblee of van door haar of de 
Voorzitter benoemde commissies, de behandeling van voorstellen van de President 
daaronder begrepen, die bij de sluiting ener zittingsperiode onafgedaan zijn gebleven, 
worden in de volgende zittingsperiode hervat, tenzij De Nationale Assemblee alsdan 
anders beslist. 

 
BEPALING BETREFFENDE TOEHOORDERS 

 
Artikel 135 

 
Alle tekenen van goed- of afkeuring zijn aan de toehoorders verboden. De 

Voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke 
stilte. Hij kan bij overtreding de toehoorders of ook degene die de orde stoort of gestoord 
heeft doen vertrekken. 

De mannelijke toehoorders kunnen alleen met ongedekt hoofd de vergadering 
bijwonen. 

 
HERZIENING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE 

 
Artikel 136 

 
Op voorstellen tot herziening van het Reglement van Orde zijn de artikelen 83 en 

84 van toepassing. 
 

Artikel 137 
 

Dit Reglement van Orde treedt in werking op dinsdag, 8 mei 1990 en wordt 
bekendgemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname. 
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