WET van
houdende nadere wijziging van de Wet van 29 september 1987,
houdende regels voor de verkiezing van de leden voor de
volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling),
(S.B. 1987 no. 62), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29).

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het onderhavige
wetsontwerpsn de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (de hoofdbeginselen) van
het wetsontwerp, namelijk het nader wijzigen c.q. aanscherpen van de Kiesregeling.
Met de Kiesregeling zijn eveneens ingediend de Grondwet en het Decreet Politieke
Organisaties, welke wetswijzigingen in verband staan met elkaar.
De Commissie heeft op maandag 03 december 2018 haar eerste connmissievergadering
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de
ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd. Tijdens deze vergadering zijn er enkele
vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet, te weten:
•
•

•
•

•
•
•
•

Welke politieke consequenties heeft de wijziging van de Kiesregeling voor de
politieke partijen?
Zal de geldigheid van dit wetsontwerp voor de komende verkiezingen van 2020 of
voor de verkiezingen van 2025 gelden? Dit vraagpunt dient vanuit zowel een
beleids- als juridisch oogpunt beantwoord te worden.
Wat wordt verstaan onder het begrip "onvolkomenheden", zoals opgenomen in
de considerans?
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de technische administratieve
onvolkomenheden en de politieke aspecten die te maken hebben met het wezen
van de democratie.
Dienen deze ontwerpwetswijzigingen bij gewone meerderheid of bij
gekwalificeerde meerderheid aangenomen te worden?
Dient op grond van de voorgestelde wijzigingsvoorstellen van alle politieke partijen
de Grondwet niet integraal te worden gewijzigd?
De Nationale Assemblée heeft het rapport van de Presidentiéle Commissie
vooralsnog niet ontvangen.
De verkiesbaarheid van de leden op DR - en RR niveau is niet in de Memorie van
Toelichting uitgewerkt. De Commissie wenst nader hierover te worden
gernformeerd.
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De Commissie wenst zich te laten informeren door de Presidentiéle Commissie, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, OKB en CHS. Indien nodig zullen ASFA, VSB en de
vakbeweging worden uitgenodigd.
Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.

Paramaribo, 04 december 2018
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Het 2e lid van de CyR hee ft dit Preadvies niet mede-ondertekend,
vanwege uitlandigheid.
Het 6e lid van de CyR heeft dit Preadvies niet mede-ondertekend.

