PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

Aan:
De Voorzitter van De
Nationale Assemblee,
Mw. Drs. Jennifer Simons
Ons kenmerk: .çQL3Cç)ftdS
Paramaribo, 22 maart 2019
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Onderwerp: aanbieding Nota van Wijziging
Ontwelpwet nadere wijziging Kiesregeling

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen
de Nota van Wijziging van de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de
bijbehorende Memorie van Toelichting.

De President van

epubliek Suriname
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DE NATIONALE ASSEMBLEE
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WET van
houdende nadere wijziging van de
Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29).

NOTA VAN WIJZIGING
Artikel 14, artikel 129 en lid 7 van artikel 131 van de Ontwerpwijzigingswet Kiesregeling en
de bijbehorende Memorie van Toelichting worden ingetrokken. De Ontwerpwijzigingswet
Kiesregeling komt als volgt te luiden:
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29), nader te wijzigen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de
onderstaande wet:
ARTIKEL I
In de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29),
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. In artikel 1 lid 6a onder 2 wordt de zinsnede "vijfenzestig jaar" vervangen door:
zeventig jaar.
B. Artikel 7 komt te luiden als volgt:
POLITIEKE ORGANISATIES
Artikel 7
Voor de toepassing van deze wet wordt als politieke organisatie beschouwd een
politieke organisatie welke voldoet aan de in het Decreet Politieke Organisaties
gestelde vereisten en niet van deelneming aan verkiezingen is uitgesloten op grond
van het bepaalde in artikel 8 van het eerder genoemde Decreet.
C. In artikel 29 lid 4 wordt na de eerste volzin twee nieuwe volzirmen toegevoegd:
De benoeming geschiedt voor zes jaren. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.
D. In artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(1) Artikel 31 lid 3 komt te vervallen.
(2) Na lid 4 worden er twee nieuwe leden toegevoegd, luidende als volgt:
5. Aan de registratie als bedoeld in lid 4 is een waarborgsom verbonden. Bij
staatsbesluit wordt de hoogte van de waarborgsom vastgesteld.
6. De betaalde waarborgsom als bedoeld in lid 5 wordt gerestitueerd binnen dertig
dagen:
a. nadat de uitslag van de verkiezingen bindend is verklaard, en
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b. indien de politieke organisatie tenminste één zetel in één van de
volksvertegenwoordigende organen heeft behaald.
E. Artikel 35 lid 2 komt te vervallen.
F. Artikel 39 lid 1 komt te luiden als volgt:
1. Elke lijst wordt ondertekend door het dagelijks bestuur, de meerderheid van dat
bestuur inclusief de voorzitter, of een ander statutair bevoegd orgaan van de
politieke organisatie.
G. Artikel 55 lid 1 komt te luiden als volgt:
1. Elke lijst wordt ondertekend door het dagelijks bestuur, de meerderheid van
dat bestuur inclusief de voorzitter, of een ander statutair bevoegd orgaan van
de politieke organisatie.
H. In artikel 71 lid lkomt te luiden als volgt:
1. Elke lijst wordt ondertekend door het dagelijks bestuur, de meerderheid van
dat bestuur inclusief de voorzitter, of een ander statutair bevoegd orgaan van
de politieke organisatie.
I. In artikel 90 lid 1 wordt een tweede volzin toegevoegd luidende als volgt:
Bij staatsbesluit kurmen nadere regels vastgesteld worden over de wijze van
distributie van de oproepingskaarten.
J. Artikel 122 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd luidende als volgt:
5. Het proces-verbaal, als bedoeld in lid 1, wordt terstond aangeplakt in het
stemlokaal van het stembureau, in ieder geval op een zodanige wijze dat het voor een
ieder zichtbaar en leesbaar is.
J. In artikel 131 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(1) In lid 2 wordt de zinsnede "artikel r vervangen door: artikel 9.
ARTIKEL II
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De Minister van Binnenlandse Zalcen is belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeve

Paramaribo, de

IRÉ D. BOUTERSE
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WET van
houdende nadere wijziging van de
Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29).

Artikel 14, artikel 129 en lid 7 van artikel 131 van de Ontwerpwijzigingswet Kiesregeling en
de bijbehorende Memorie van Toelichting worden ingetrokken. De Memorie van Toelichting
van de Ontwerpwijzigingswet Kiesregeling komt als volgt te luiden:
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
De Kiesregeling welke dateert uit de jaren tachtig is geévalueerd door de Presidentiéle
Commissie Evaluatie Kiesstelsel. Deze evaluatie bestond onder andere uit consultaties met
politieke organisaties en maatschappelijke organisaties. Het resultaat heeft ertoe geleid dat
deze regeling gewijzigd moet worden.
Artikelsgewijs
ARTIKEL I
Artikel 1 lid 6a onder 2
De plaatsvervangende leden en leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal
Hoofdstembureau zijn benoembaar tot de leeftijd van zeventig jaar. De levensverwachting in
Suriname is volgens statistieken gestegen, wanrdoor de leeftijd van vijfenzestig jaar
achterhaald is.
Artikel 7
De bedoeling van de wijziging van artikel 7 van de Kiesregeling, is gericht op het feit, dat
politieke organisaties zich niet langer in combinatie verband mogen inschrijven voor
deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname voor de
volksvertegenwoordigende lichamen. Dit betekent dat, elke politieke organisatie zich
zelfstandig en dus alleen moet inschrij ven voor deelname aan de algemene, vrije en geheime
verkiezingen in Suriname. Als politieke organisatie wordt aangemerkt een organisatie die
slechts bestaat uit één organisatie.
Bij een combinatie van politieke organisaties is het moeilijk voor de kiezer een keuze te
maken op grond van de beginselen van de combinatie of de ideologie van de combinatie. De
belangrijkste vraag die bij de kiezer onbeantwoord blij ft bij een combinatie, is welke
normatieve uitgangspunten ten grondslag liggen aan het toekomstige politiek handelen van de
politieke combinatie.
Bij de uitoefening van haar bevoegdheden moeten politieke organisaties volgens artikel 53
lid 3 onder d van de Grondwet het navolgende onder meer in acht nemen dat de kiezer in
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staat gesteld moet worden kennis te kunnen nemen van het beginselprogramma en het
verkiezingsprogramma van de politieke organisatie. De bedoeling van de grondwetgever is
onder meer dat politieke organisaties zich ten behoeve van de kiezer — het volk — moeten
onderscheiden van elkaar waardoor de kiezer in staat wordt gesteld op grond van wat de
organisatie eigen is, de beginselen en de ideologie van een organisatie, een verantwoorde
keuze te kunnen maken.
Artikel 29 lid 4
De zittingsperiode voor het Centraal Hoofdstembureau was eerder niet geregeld. Dit zorgde
voor onduidelijkheden in de uitvoering.
Artikel 31 lid 5 en lid 6
Een waarborgsom wordt als voorwaarde gesteld aan de politieke organisaties die deel willen
nemen aan de verkiezingen. De waarborgsom zal gerestitueerd worden aan de politieke
organisaties, birmen een termijn van dertig dagen nadat het Onathankelijk Kiesbureau de
uitslag voor de verkiezingen bindend heeft vastgesteld, indien de politieke organisatie
tenminste één zetel in één van de volksvertegenwoordigende organen heeft behaald. De
waarborgsom zal bij staatsbesluit verder geregeld worden.
Artikel 39 lid 1 jo artikel 55 lid 1 jo artikel 71 lid 1
In de praktijk is gebleken dat bij de registratie onduidelijk was wat verstaan moest worden
onder dagelijks bestuur. Met deze wij ziging wordt de onduidelijkheid weggenomen.
Artikel 122 lid 5
Dit lid bevordert transparantie bij de vaststelling van de verkiezingsuitslagen.
Artikel 131
Lid 2
In dit lid was er een misslag die met deze wijziging is hersteld.

Gegevj te Paramaribo, de

SIRÉ D. BOUTERSE
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