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Suriname 

De huidige situatie in Suri
name, met de grootste anti
regeringsdemonstratie uit 
de geschiedenis van het 
land hebben het failliet aan-

in de . wurggreep 
van onvoldragen 

regelgeving 
waar Nederland zijn hulp 
kwijt kan . Bovendien is 
het duidelijk dat een land 
met een goed staatsbestuur 
en een goed regeerbeleid 

getoond van de regering. 
Achter het falen van presi
dent Wijdenbosch en zijn 
regering - de ineenstorting 
van de economie, de ver
laging van de levensstan
daard - gaan evenwel even-

HANS PRADE 
de Nederlandse ontwikke
lingshulp niet nodig heeft. 

was van I 9 8 8 tot I 9 9 8 voorzitter van de Het lijkt derhalve be
langrijk om aandacht te 
schenken aan de factoren 
die een goed staatsbestuur 

Surinaamse Rekenkamer; tevens o.a. oud

ambassadeur van Suriname in Nederland 

eens structurele proble-
men schuil, waarmee de Surinaamse _samenleving 
kampt. In dit artikel wordt in het bijzonder stilge
staan bij de onvoldragen rechtsstatelijke instituties 
die Suriname kent en die - los nog van persoonlijk 
en partijpolitiek falen - goed en deugdelijk bestuur 
in Suriname op korte termijn ernstig bemoeilijken. 

Nederlandse politici zijn vaak teleurgesteld en 
geïrriteerd over het feit dat de ontwikkelingssamen
werking met Suriname niet de gewenste resultaten 
afwerpt. De pers heeft het graag over het Neder
landse geld dat niet goed wordt besteed. Het komt 
vele Nederlanders onbegrijpelijk voor dat er zo'n 
bestuurlijke chaos in het land heerst. 

Vooral nu de relatie tussen de regeringen verre 
van vriendelijk is en de armoede en verloedering in 
ons land steeds meer om zich heen grijpen, vraagt 
men zich in Nederland af waarom de problemen niet 
kunnen worden opgelost in een door de natuur ge
zegend land met een kleine bevolking die relatief 
goed is opgeleid. 

Deze kwestie is actueel omdat de huidige Neder
landse minister voor ontwikkelingssamenwerking 
een goed staatsbestuur en regeerbeleid eist van lan
den die in aanmerking willen komen voor Neder
landse hulp. Onomwonden heeft zij verklaard dat 
Suriname op grond van die criteria van de lijst zou 
moeten worden geschrapt ware het niet dat er een 
speciale overeenkomst met ons land bestaat. 

Een strikte toepassing van deze criteria zal echter 
maken dat er nauwelijks een land is aan te wijzen 

en een goed regeerbeleid, 
als die al tot tevredenheid 

zijn te omschrijven, in de weg staan. Kennelijk is er 
onvoldoende aandacht voor de infrastructuur die 
vereist is voor een goed staatsbestuur. 

Voorwaarden voor een soed staatsbestuur 

Een van de grote problemen van kleine en arme lan
den als Suriname, is, dat zij net als alle grote en meer 
ontwikkelde landen, veelal dezelfde staatsorganen 
en instituties denken te moeten hebben om het land 
goed te kunnen besturen. Dit heeft te maken met 
misplaatste nationale trots en de angst om niet voor 
vol te worden aangezien in het buitenland. 

Afgezien van het feit dat de gewenste instituten 
door de kleine bevolking dan relatief erg duur en dus 
fmancieel niet zijn te dragen, zijn er onvoldoende 
bekwame personen beschikbaar om de gecreëerde 
functies te vervullen. Vooral ook niet als men de
zelfde kwalificaties, uitrusting en toerusting ver
langt als die in de meer ontwikkelde landen gang
baar zijn. 

Een andere belemmerende factor is de afwezig
heid van een bestuurlijke- en beroepstraditie, die 
ertoe leidt dat er een bepaalde moraal ontstaat die 
een effectieve sociale controle onmogelijk maakt. 

In ons land wordt dat intuïtief als een groot pro
bleem ervaren. Onder het publiek en in de pers 
spreekt een ieder over het gebrek aan politieke mo
raal. Elke nieuwe regering, ook de huidige, heeft lip
pendienst bewezen aan wat wordt genoemd 'menta
liteitsombuiging'. Eén van de programmapunten 
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van de huidige regering is de invoering van lessen op 
school om morele stabiliteit, wat dat ook zijn mag, 
te bevorderen. Van de voornemens is weinig terecht 
gekomen. Bovendien waren zij niet geloofwaardig 
omdat zoals een ieder weet de beste opvoedkundige 
methode het goede voorbeeld is en de huidige rege
ring het ook hier laat afweten. 

Wanneer de politieke moraal en de beroeps
ethiek nog gestalte moeten krijgen dan ligt het voor 
de hand om de regelgeving zodanig te maken dat de 
processen zich in de gewenste richting ontwikkelen. 
In ieder geval zou de regelgeving erop gericht moe
ten zijn om conflicten te beheersen en om proble
men op te lossen. 

Helaas schiet onze regelgeving daarin tekort en 
in menig geval vergroot zij juist de problemen. Dit 
heeft o.a. te maken met het feit dat er niet systema
tisch en gestaag aan wordt gewerkt mede omdat de 
weinige wetgevingsjuristen in het land zich met an
dere zaken, die beter worden gehonoreerd, bezig
houden. Bestuursmaatregelen worden veelal in een 
kleine kring voorbereid omdat kritiek niet op prijs 
wordt gesteld. Daarnaast komt het voor dat van het 
buitenland wordt overgenomen zonder zich vol
doende rekenschap te geven van de Surinaamse er
varing. 

Het gevolg hiervan is dat wij veelal opgezadeld 
worden met regelgevingsproducten die niet werken 
en de ontwikkeling van het land in de weg staan. Om 
de gang van zaken in Suriname een beetje begrijpe
lijk te maken volgen hier illustraties van de wijze 
waarop ons land wordt bestuurd. 

Desrondwet van 1975 en die van 1987 
Het ontwerp voor de grondwet van I 97 5 kwam uit 
Nederland. De haast die men toen had om Suriname 
onafhankelijk te maken zal daar niet vreemd aan zijn. 
In ieder geval kan niet worden gezegd dat er een 
maatschappelijk-politiek debat aan de totstandko
ming ervan voorafis gegaan. Minder dan één week 
voor de onafhankelijkheid, toen de oppositie zich 
uiteindelijk ermee had verzoend dat de onafhanke
lijkheid zou worden doorgedrukt, werd in het parle
ment een compromis m.b.t. de grondwet bereikt. 

De instituten die in de grondwet als een gerust
stelling waren opgenomen, zoals het constitutioneel 
hof en het ambt van vice-president, kregen geen uit
werking. Ook het recht van onderzoek van het par
lement dat in eerdere grondregelingen vàn Suri
name was genoemd bleef zonder inlaoud omdat 
nadere regelgeving uitbleef. Zes maanden na de 

staatsgreep in 1980 werd de grondwet buiten wer
king gesteld. 

Per I januari 198 5 benoemden de militairen een 
nationale assemblee met vertegenwoordigers van de 
door hen relevant geachte groeperingen om binnen 
2 7 maanden 'democratische structuren van duur
zame aard' te ontwerpen. Ofschoon de periode 
werd verlengd, werd geen ontwerp voor een grond
wet afgeleverd. Men had wel uitgangspunten voor 
de nieuwe staatsorde geformuleerd. Die werden 
door de regering aan een redactiecommissie ge
stuurd om binnen twee weken een ontwerp af te le
veren. 

Het ontwerp werd door een zogenaamd Topbe
raad, waarin vertegenwoordigers van de militairen 
en de oude politieke partijen, binnen een paar dagen 
ingrijpend gewijzigd en naar de nationale assemblee 
gestuurd . Uiteindelijk, eind maart 1987, keurde dit 
lichaam het zogenaamde voor-ontwerp goed, waar
na het ter discussie aan het publiek werd aange
boden. Het was de bedoeling dat de benoemde 
nationale assemblee, rekening houdende met de 
nationale discussie, een definitief ontwerp via een 
referendum zou voorleggen. 

Een echte discussie kon evenwel niet worden ge
voerd omdat het voor-ontwerp geen toelichting had 
en de verschillende personen verantwoordelijk voor 
de inhoud onderling sterk van mening verschilden. 
De regering die haast had, wist zich geen raad met de 
situatie en legde het voor-ontwerp, zonder enige 
wijziging, op 30 september 1987, ter beoordeling 
voor aan een volksraadpleging. 

Omdat de aanname van een grondwet en een 
kiesregeling als essentiële voorwaarden voor de te
rugkeer van een democratisch bewind werden 
genoemd en de bevolking zo snel mogelijk verkie
zingen wenste te hebben, was de inhoud van de 
grondwet nauwelijks van betekenis. Deze werd ver
volgens aangenomen. De oude politieke partijen 
hadden trouwens beloofd de grondwet, na een sub
stantiële overwinning bij de daaropvolgende verkie
zingen, te zullen wijzigen. 

Deze belofte werd niet ingelost ondanks het feit 
dat de oude politieke partijen na de verkiezingen van 
25 november 1987 over 40 van de 5 I zetels beschik
ten. 

Staatsareep als constitutionele insreep 
Zo kwamen we met een grondwet te zitten waarin 
was bepaald dat het Nationaal Leger de militaire 
voorhoede van het volk was die ondermeer moest 
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werken aan nationale opbouw en bevrijding van de 
natie. Deze grondwettelijk opgedragen politieke 
taken van het leger werden in december 1990 door 
de wnd. bevelhebber van hetNationaal Leger als mo
tief gebruikt om de zogenaamde 'telefooncoup' te 
plegen. De militairen spraken derhalve niet van een 
staatsgreep, maar van een 'constitutionele ingreep'. 

Om verdere misverstanden te voorkomen werd 
na de verkiezingen in 199 1 in allerijl de grondwet 
gewijzigd en de taak van het Nationaal Leger op
nieuw geformuleerd. Voorstellen voor een uitge
breidere herziening van de grondwet die uiteraard 
meer tijd vergt, zouden later volgen . Deze kwamen 
echter niet. Onze grondwet bevat derhalve nog 
steeds veel omissies, tegenstrijdigheden, onduide
lijkheden en onwerkbare bepalingen . 

Als gevolg van dit alles, volgde er crisis na crisis . 
Vanafhet aantreden van de huidige regering, in sep
tember 1996, wordt deze haast zonder ophouden 
aangesproken op de wijze waarop zij met de grond
wet omgaat. Vooral de president houdt er eigen op
vattingen op na die niet aansluiten op wat belang
rijke groepen in het land als behoorlijk staatsbestuur 
kwalificeren. De ruzies vergen zoveel tijd en energie 
van de politici dat er nauwelijks tijd overblijft om 
over een behoorlijk staatsbestuur na te denken. 

In 1997 stelde de Rekenkamer vast dat er een con
stitutionele crisis heerst die niet met de bestaande 
rechtsmiddelen kan worden opgelost. De regering 
had met steun van een toevallige meerderheid in het 
parlement, de grondwet voor een belangrijk deel 
buiten werking gesteld. Zij had namelijk de toezen
ding van relevante stukken aan de Rekenkamer ver
boden terwijl de president hoogst persoonlijk, zon
der controle, beschikte over aanzienlijke bedragen 
die niet in de begroting waren opgenomen. 

Het vorige jaar kwamen de zittende magistra
tuur en alle advocatenorganisaties tot de conclusie 
dat de regering zich niet houdt aan wet en recht. Zij 
erkennen de door de President van de Republiek be
noemde President en de Procureur Generaal van het 
Hof van Justitie - het hoogste rechtscollege van het 
land - niet, omdat de wettelijk voorgeschreven pro
cedure was genegeerd. De rechtspleging in het land 
is hierdoor ernstig gestagneerd. De helft van de acht 
nieuwe rechters die recentelijk door de president 
zijn benoemd, worden om dezelfde reden evenmin 
aanvaard door het hof. 

Het parlement dat orde op zaken zou moeten 
stellen kannauwelijks vergaderen omdat de coalitie-

parlementariërs geen quorum kunnen verlenen. De 
parlementsleden van de oppositie weigeren name
lijk medewerking te verlenen. Dit om aan te tonen 
dat de regering niet over een werkbare meerderheid 
in het parlement beschikt. 

Vorig jaar hebben de oppositie in het parlement, 
de meerderheid van alle vakcentrales en de twee 
werkgeversorganisaties het aftreden van de regering 
geëist. Daartoe werd zelfs een massale staking geor
ganiseerd. Men weigert met de regering te spreken 
over een ombuiging van het beleid omdat men haar 
daartoe niet in staat acht. 

Ook binnen de coalitie wordt erkend dat er een 
drastische ombuiging van bestuur en beleid moet 
komen, maar er bestaat geen overeenstemming hoe 
de gewenste veranderingen moeten worden be
werkstelligd. De grondwet laat ons in de steek of
schoon een ieder zich op de grondwet beroept. De 
uiteindelijke situatie is dat er niets gebeurt en dat 
juist daardoor de crisis wordt verergerd. 

Onaerijmdheden in de Grondwet 
De oorzaak van ons onvermogen ligt voor een be
langrijk deel in de nonchalance die wij aan de dag 
leggen bij het vaststellen van de organisatie van het 
staatsbestuur. Bepaalde begrippen zijn zonder ver
der doordenken geïntroduceerd in de hoop dat er 
t.z.t. wel een oplossing zal worden gevonden voor 
eventuele problemen. 

Het probleem begint reeds bij het instituut van 
president. De grondwet bepaalt dat hij door twee
derde deel van het aantal parlementsleden wordt ge
kozen. Volgens artikel 181 van de grondwet kan de 
Verenigde Volksvergadering (dat is de bijeenkomst 
van leden van het nationale parlement en die van de 
districtsraden en ressortraden) over het aftreden 
van de president een besluit bij wet nemen wanneer 
het parlement hierover geen overeenstemming kan 
bereiken. Deze laatste bepaling is erg merkwaardig 
omdat de Verenigde Volksvergadering geen rol heeft 
bij de totstandkoming van wetten. 

In de grondwet van 1 9 8 7 was niet bepaald hoe 
het parlement de president kon laten aftreden, maar 
bij de grondwetswijziging van 199 2 heeft men, zon
der enige uitleg, terloops laten opnemen dat de Na
tionale Assemblee een besluit kan nemen 'tot het 
tussentijds doen aftreden van de president'. 

Aangezien zo'n besluit niet is opgenomen in de 
limitatieve lijst van zaken die met een gekwalifi
ceerde meerderheid moeten worden beslist, wordt 
de conclusie getrokken dat de Nationale Assemblee 
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de president bij gewone meerderheid naar huis kan 
sturen. De Verenigde Volksvergadering komt er dan 
helemaal niet aan te pas omdat een voorstel in het 
parlement dat geen meerderheid van stemmen haalt 
als verworpen moet worden beschouwd. 

De medestanders van de president zijn het niet 
eens met de voorgaande redenering. Zij menen dat 
de president niet kan worden afgezet omdat hij bij 
tweederde meerderheid moet worden gekozen 
door de Nationale Assemblee en ook al omdat daar
voor een wet is vereist. Nu is een wet pas een wet 
wanneer die door de president is bekrachtigd. Nie
mand ziet echter de president een wet tekenen die 
hem zelf naar huis stuurt. 

Een oud-hoogleraar in het staatsrecht maakte de 
zaak nog moeilijker door te verklaren dat nergens 
staat aangegeven hoe het parlement de president 
moet' doen aftreden'. De kwestie staat in de belang
stelling omdat de regeringscoalitie over de kleinst 
mogelijke meerderheid in het parlement beschikt. 
De president peinst er niet over om af te treden nu 
zijn politiek draagvlak steeds kleiner wordt. 

In het geval van de vice-president is het duidelijk 
gebleken dat hij ook binnen de coalitie onvoldoende 
wordt gedragen. De coalitieparlementsleden die 
hem weg willen hebben laten het er echter niet op 
aartkomen omdat er dan een ander probleem voor 
hen ontstaat bij de verkiezing van een nieuwe func
tionaris. 

Een kandidaat kan onder de huidige omstandig
heden immers niet rekenen op een tweederde meer
derheid in het parlement. Een beslissing moet dan 
door de Verenigde Volksvergadering worden geno
men. Dat risico wil niemand van de coalitie nemen 
omdat het vrijwel zeker is dat dan een kandidaat van 
de oppositie zal worden gekozen. 

Vice-President is overbodiB 
In het ontwerp voor de grondwet van 1 9 7 5 was niet 
voorzien in het ambt van vice-president. Op hetlaat
ste moment werd dat gedaan op verzoek van de op
positie. Wellicht dacht men toen aan een etnisch 
evenwicht. De persoon die op dat moment voorzit
ter van de Raad van Advies was werd toen tot vice
president benoemd. 

In de grondwet van 1 9 8 7, nu met een executieve 
president, kreeg de vice-president de functie van de 
voorzitter van de Raad van Ministers, wat betekent 
dat hij de vergaderingen van de Raad van Ministers 
voorzit. Voor het overige heeft de vice-president 
geen wettelijke bevoegdheden; hij treedt alleen op 

wanneer de president hem taken toebedeelt. Om 
wat te doen te hebben laat de vice-president zich 
vaak in met zaken die eigenlijk tot de competentie 
van een minister behoren, hetgeen uiteraard on
nodige spanningen oproept. 

In 1987 deed de partij die de vice-president had 
voortgebracht het voorkomen alsof de vice-presi
dent dezelfde positie innam als vóór 1980 toen er 
een constitutionele president was en de premier de 
hoogste politieke positie bekleedde. Omdat de 
toenmalige vice-president ook voorzitter van de 
grootste partij was, werd geen tegenstand geboden 
warmeer hij andere bewindslieden voor de voeten 
liep. 

De huidige president laat echter nauwelijks 
ruimte voor de vice-president en de ministers en 
meent dat zij slechts een van hem afgeleide bevoegd
heid bezitten. In het begin van de regeerperiode 
kwam het derhalve voor dat de vice-president en mi
nisters tijdens vergaderingen van het parlement niet 
op vragen van parlementsleden ingingen ook al was 
de president zelf niet aanwezig; zij mochten pas 
spreken met toestemming van de president. Nu 
wordt dit standpunt niet meer zo strak volgehou
den . 

Ofschoon in de grondwet staat dat de regering 
verantwoording verschuldigd is aan het parlement, 
meent de president dat een minister niet hoeft af te 
treden als de meerderheid van het parlement dat 
wil. Hij is degene die daarover beslist. Overigens is 
de bepaling dat het parlement het hoogste orgaan 
van de staat is, hoogst ongelukkig omdat zij door 
parlementsleden zo wordt geïnterpreteerd dat zij 
het laatste woord hebben in alle aangelegenheden. 
Zo zijn rechters door hun interpretatie van de wet 
vaak onder vuur van parlementsleden komen te lig
gen . In 1997 dacht de coalitie in het parlement dat 
zij de voorzitter van de Rekenkamer kon instrueren 
en met een motie van wantrouwen kon laten ont
slaan. 

Een ander onopgelost probleem vormt de staats
raad. Aanvankelijk was hij bedoeld als een controle
rend orgaan dat zelfs besluiten van de Raad van Mi
nisters kon schorsen. De bedenkers hadden het idee 
van een lichaam waarin belangrijke personen als 
vertegenwoordigers van politieke partijen, de vak
beweging, de werkgeversorganisaties en het leger 
zitting hebben. Bij de grondwetswijziging van 199 2 
werd de positie van de de staatsraad terug gebracht 
tot die van adviesorgaan van de president. 
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Van de 1 s leden van kregen de vakbeweging en de 
werkgeversorganisaties elk 2 leden toebedeeld en de 
in het parlement vertegenwoordigde politieke par
tijen de overige 1 1 . Als men niet op de grootte der 
fracties zou letten, zou elke partij net 1 zetel in de 
staatsraad kunnen krijgen. Tot overmaat van ramp 
meent de president dat hij de vrijheid heeft om per
sonen van groeperingen buiten het parlement, als 
een soort correctie op het systeem, moet kunnen 
benoemen. Het was trouwens een groot probleem 
om te weten welke twee personen de vakbeweging 
moesten vertegenwoordigen, omdat de s vakcen
trales die er in het land zijn, niet alle met elkaar sa
menwerken. De president heeft daarom zelf een 
keuze gemaakt uit de voorstellen die hij van de ver
schillende vakcentrales heeft ontvangen. Het uitein
delijke resultaat is dat niet alle zetels van de staats
raad bezet zijn, niet alle partijen in het parlement er 
zijn vertegenwoordigd en de staatsraad toch geen 
adviesorgaan van de president is, maar een politiek 
orgaan. 

Bij het publiek geniet deze kwestie weinig aan
dacht vanwege het feit dat de staatsraad toch geen 
betekenis heeft, omdat de regering een eventueel 
advies nauwelijks serieus neemt. 

Reaionale verteaenwoordiaina alleen op papier 
De grondwet voorziet in regionaal en lokaal bestuur. 
Daartoe worden via een personen meerderheids
stelsel ressortraadsleden gekozen. Aan de hand van 
het aantal veroverde ressortraadszetels worden de 
distrctsraadszetels evenredig verdeeld. 

Volgens de grondwet zijn de regionale vertegen
woordigingen het hoogste politiek-bestuurlijke or
gaan in hun district of ressort. Zij dienen in het 
openbaar te vergaderen. In de praktijk wordt er nau
welijks vergaderd. Vooral in het binnenland kunnen 
de ressortraden helemaal niet bijeenkomen van
wege de grote afstanden, gebrek aan transport, de 
slechte verbindingen en het gebrek aan accommoda
tie. In de administratie is veelal niet te achterhalen of 
een gekozen regionale vertegenwoordiger nog wel 
in zijn gebied woont, naar het buitenland is vertrok
ken of in leven is. Het gaat hier om meer dan Soo 
personen. 

Een goede administratie is van belang omdat een 
ressortraadslid of districtsraadslid zijn zetel verliest 
als hij niet meer in zijn ressort of district woont. In 
het geval van ressortraadsleden moeten er verkie
zingen voor een nieuw lid worden gehouden wan
neer hij is verhuisd of is overleden. Vanwege het per-

sonen meerderheidsstelsel zijn er immers geen 
schaduwkandidaten. 

De consequentie hiervan is dat er voortdurend 
verkiezingen zouden moeten worden gehouden. Dit 
is evenwel nog nooit gebeurd, hetgeen een zegen is 
voor de schatkist. Een verlies voor de democratie is 
het ook niet omdat, zoals eerder vermeld, de orga
nen toch niet vergaderen en de bevolking dat niet als 
een gemis voelt. 

Ondanks de frustratie is het slechts een enkele 
keer voorgekomen dat iemand voor de eer bedankt, 
omdat het lidmaatschap van de niet functionerende 
raden mogelijkheden biedt om er zelf beter van te 
worden. 

Volgens de wet op de regionale vertegenwoordi
gingen ontvangen de leden van deze organen een 
vast bedrag voor representatie en voorts een schade
loosstelling per bijgewoonde vergadering. De 
Rekenkamer heeft in 1996 vastgesteld dat de volks
vertegenwoordigers hadden gedeclareerd voor ver
gaderingen die nimmer waren gehouden. Zij stelde 
de regering op de hoogte van de geconstateerde 
massale fraude die kon worden gehonoreerd omdat 
de controlerende ambtenaren waren geïnstrueerd 
om niet te controleren. 

De betreffende minister ging niet in op het ge
melde bedrog en stelde dat de ontvangen vergoe
ding niet in een juiste verhouding staat tot de door 
de volksvertegenwoordigers geleverde inspanning. 
Ze had het voornemen de vergoedingen niet meer 
afhankelijk te laten zijn van het aantal bijgewoonde 
vergaderingen. 

In de wet is opgenomen dat elk district een eigen 
districtsbestuur heeft. Dit bestuur moet bestaan uit 
de districtscommissaris als voorzitter en vertegen
woordigers van de ministeries. Er zijn 1 6 ministeries 
in het land. 

Aangezien de ministeries in Paramaribo de 
grootste moeite hebben om geschikt personeel te 
vinden is het een onmogelijke opgave om in alle 1 o 
districten een geschikte ambtenaar te vinden om na
mens zijn ministerie in het districts bestuur zitting te 
nemen. Afgezién daarvan is geen enkele minister be
reid om zich de mogelijkheid te laten ontnemen om 
de weldoener van een district te zijn. In onze poli
tieke cultuur is het immers nog altijd zo dat men ook 
voor zaken waarop men rechtens aanspraak maakt, 
iemand om een gunst moet vragen om die te krijgen. 

Ofschoon er tot nu toe geen districtsbesturen 
functioneren schijnt men nu'wel van plan te zijn om 
in enkele districten, een districtsbestuur te installe-
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ren. Er is evenwel nog steeds niet wettelijk bepaald 
hoe een districtsbestuur wordt samengesteld en 
welke bevoegdheden het heeft. 

Teruaroeprecht en riferendurn 
In de grondwet van 1 9 8 7 is als nieuwigheid geïntro
duceerd het recht om gekozen leden van het natio
nale parlement terug te roepen. Dit zou de demo
cratie versterken. Men heeft evenwel nagelaten te 
bepalen aan wie het terugroeprecht is verleend. Aan 
de kiezer of aan de partij die verantwoordelijk is ge
weest voor de kandidaatstelling. Hierover is kenne
lijk onvoldoende nagedacht. 

Het terugroeprecht voor de kiezer is immers 
niet goed mogelijk zonder een verkiezing uit te 
schrijven. En dan alleen in een personen meerder
heidsstelsel. In Suriname heeft men echter een even
redige vertegenwoordiging. 

Reeds van meet af aan hebben parlementsleden 
hun partij verlaten om een eigen fractie te vormen. 
De benadeelde partij eiste dan op grond van het te
rugroeprecht dat de parlementsleden zouden aftre
den. Zover is het echter nooit gekomen omdat het 
terugroeprecht nergens is uitgewerkt en betrokke
nen zich op het standpunt stelden dat zij weliswaar 
door de partij kandidaat waren gesteld, maar dat zij 
door de kiezers zijn gekozen. Toegeven aan het ver
zoek van de partij zou juist ondemocratisch zijn. 

Het ironische is nu dat juist de partij die had ge
klaagd over de ontrouw van haar parlementsleden, in 
1996 de huidige regeringscoalitie alleen kon vormen 
door een massale overloop van parlementsleden. 

Een andere veel geroemde garantie voor het demo
cratisch gehalte van onze grondwet is de volksraad
pleging. Een referendum kan echter pas worden ge
houden wanneer tweederde deel van het parlement 
dat wenst. Voor het overige is in de grondwet niet 
bepaald wanneer en waarom een referendum moet 
worden gehouden en wat de rechtsgevolgen daarvan 
zijn. Toch beweren enkele geleerde personen dat al
leen door een referendum de president kan worden 
afgezet. 

Geen administratieve rechter 
In de grondwet is de mogelijkheid van administra
tieve rechters opgenomen. Deze zijn evenwel niet 
benoemd. Wel is in enkele wetten de mog~lijkheid 
opgenomen om de staat aan te spreken bij de civiele 
rechter. Bijvoorbeeld wanneer een aanvraag voor 
een Inijnbouwrecht is afgewezen. 

Van de genoemde mogelijkheid is zover mij be
kend geen gebruik gemaakt waarschijnlijk omdat ze 
onvoldoende bekend is en door de trage gang van 
zaken bij de rechtsbedeling. Wat wel in de belang
stelling staat is de gunning van openbare aanbeste
dingen, de toewijzing van rechten op domeingrond 
of het verlenen van vergunningen. Ofschoon hier
mede grote bedragen zijn gemoeid hebben klagers 
geen toegang tot de gewone rechter omdat deze zich 
steevast onbevoegd verklaart. Dit verschijnsel van 
bevoordeling is al jaren bekend, maar momenteel 
worden alle records gebroken. De oppositie in het 
parlement, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de 
pers en zelfs de kerken spreken er schande van dat 
bepaalde personen openlijk worden bevoordeeld 
met leveranties of vergunningen, met uitsluiting van 
anderen. 

Het meest bekende geval is de gunning in 1997 
van de bouw van twee bruggen over de Suriname- en 
de Coppenamerivier zonder een openbare inschrij
ving en zonder dat het publiek en direct belangheb
benden ooit in de gelegenheid waren gesteld om 
zich uit te spreken over de ontwerpen en de locatie 
van de bruggen. Aanvankelijk werd bekend gemaakt 
dat het ging om Nfl. 13 2 Iniljoen. Nu blijkt dat be
drag aanzienlijk te zijn verhoogd en het einde is nog 
niet in zicht. 

Het parlement blijkt niet in staat te zijn corrige
rend op te treden omdat de coalitieparlementsleden 
hun trouw aan de regering belangrijker vinden dat 
hun controlerende taak. Er bestaat in Suriname geen 
wet op de openbaarheid van bestuur en de gang naar 
een administratieve rechter om de gevolgde proce
dure aan te vechten is onmogelijk zodat de burger in 
machteloze woede moet toekijken. 

Het vorig jaar veroorzaakte een rechter algehele 
verontwaardiging door zich niet bevoegd te verkla
ren in een strafzaak tegen een minister. De minister 
had in een restaurant toen hij met zijn gezin uit eten 
was een parlementslid met een vuurwapen be
dreigd . Nadat het politieke toppers niet was gelukt 
om het betreffende parlementslid de klacht te laten 
intrekken, kwam zij voor de rechter. 

Tot ontsteltenis van menigeen redeneerde de 
rechter dat ingevolge artikel 1 40 van de grondwet 
een minister wegens misdrijven in die betrekking 
gepleegd voor het Hof van Justitie terecht moet 
staan, nadat betrokkene door het parlement in staat 
van beschuldiging was gesteld . Afgezien van het feit 
dat de organieke wet die deze kwestie moet regelen 
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niet bestaat, vond de rechter, die niet ongunstig be
kend staat, derhalve dat hij niet over de zaak mocht 
oordelen. 

Het vonnis bracht een krant ertoe om te conclu
deren dat elke ambtsdrager onaantastbaar is en zelfs 
straffeloos een moord kan plegen. Het Openbaar 
Ministerie schijnt het hiermee eens te zijn, omdat 
het mij niet bekend is dat er hoger beroep is aangete
kend. 

Het kiesstelsel 

Een voortdurende bron van twisten die nooit wor
den opgelost vormt de organisatie van de verkiezin
gen. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
de wet op politieke organisaties die in 1 9 8 7 tot stand 
kwam om te voorkomen dat politieke organisaties 
als verkiezingsmachines functioneren van enkele 
partijbonzen en geldverstrekkers. 

Alle politieke organisaties dienen zich te laten re
gistreren bij het Onafhankelijk Kiesbureau dat on
derzoekt of zij een rechtspersoon zijn en voldoen 
aan de criteria die in de wet zijn genoemd. Enkele 
zijn: periodieke bestuursverkiezingen, verkiezing 
van kandidaten voor vertegenwoordigende organen 
en publicatie van de inkomstenbronnen. Een doel
treffende controle op de genoemde criteria bestaat 
echter niet. Een enkele partij heeft wel eens een pu
blicatie gepleegd van haar financiële positie, maar 
die bestond tot grote hilariteit uit drie posten zon
der specificatie: Inkomsten, Uitgaven en het Ver
schil. 

Om daadwerkelijk aan een verkiezing te kunnen 
deelnemen, moet een partij bij haar registratie bij 
het Onafhankelijk Kiesbureau een ledenlijst aan het 
Centraal Hoofdstembureau overleggen. De leden
lijst is nodig omdat een aan de verkiezing deelne
mende partij een ledental van tenminste 1 procent 
van het aantal kiesgerechtigden in het land moet 
hebben. Het Centraal Hoofdstemi:Jureau beweert 
dat zij deze ledenlijst inderdaad verifieert en het 
heeft bij de afgelopen verkiezingen een aantal par
tijen geweigerd omdat zij niet aan de 1 procent eis 
zouden voldoen. Tegen deze beslissing werd onmid
dellijk beroep aangetekend bij de President van de 
Republiek. Het Centraal Hoofdstembureau werd in 
het ongelijk gesteld en de partijen werden uiteinde
lijk geaccepteerd. 

Het is zonder meer duidelijk dat de 1 procent eis 
niet kan worden geverifieerd . Elke partij kan de 
namen van kiezerslijsten overschrijven om aan het 
gewenste aantalleden te komen zonder dat de per-

sonen die als lid zijn opgegeven dat weten. Het is 
voorts publiek geheim dat de meeste partijen er 
geen adequate ledenregistratie op na houden. Dat 
kwam in de afgelopen jaren pijnlijk aan het licht toen 
bij twee grote politieke partijen interne problemen 
niet konden worden opgelost mede omdat niet kon 
worden vastgesteld wie lid is. Er bestond geen le
denlijst, terwijl er ook geen partijlidmaatschaps
kaarten waren uitgereikt, zodat men zijn lidmaat
schap niet kon aantonen. 

Om lokale betrokkenheid bij het staatsbestuur te 
garanderen en om te voorkomen dat de bewoners 
van Paramaribo en omstreken een onevenredig 
grote invloed in de nationale volksvertegenwoordi
ging hebben, is bepaald dat personen die kandidaat 
worden gesteld tenminste 2 jaar voor de kandidaat
stelling in het betreffende district moeten hebben 
gewoond. Deze regeling die redelijk lijkt, blijkt niet 
te voldoen. Het is immers bekend dat de personen 
die het beste in staat zijn hun district te vertegen
woordigen, juist buiten het district en voornamelijk 
in Paramaribo zijn gaan wonen omdat het eigen dis
trict te weinig mogelijkheden voor hun ontwikke
ling en hun capaciteiten biedt. 

Het kiesstelsel berust op een evenredige verte
genwoordiging per district. De verdeling van de s 1 

zetels per district is echter niet evenredig en vooral 
in het nadeel de bewoners van Paramaribo. 

Paramaribo dat meer dan de helft (57 procent = 
119.ooo kiesgerechtigden in 199.1) van het aantal 
kiesgerechtigden heeft, beschikt namelijk over 
slechts eénderde van het aantal beschikbare zetels. 
Dat komtneer op het ongeveer 7. ooo kiesgerechtig
den per parlementszetel. In het district Coronie 
mogen daarentegen ongeveer 1700 personen de 2 

afgevaardigden aanwijzen. Wanneer een nationale 
evenredigheid zou worden ingevoerd is het evident 
dat de kans groot is dat de stem van enkele districten 
niet zal worden gehoord in de nationale volksverte
genwoordiging. 

Het is niet waarschijnlijk dat het kiesstelsel zal 
worden gewijzigd omdat daarvoor een tweederde 
meerderheid in het parlement is vereist terwijl ook 
de Verenigde Volksvergadering daarover moet beslis
sen. 

TiJaer zonder tanden 

Een merkwaardige instelling is het Onafhankelijk 
Kiesbureau wier bevoegdheden veel minder zijn dan 
haar naam doet vermoeden : Zij registreert politieke 
organisaties en dient erop toe te zien dat de voorbe-
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reidingen van de verkiezingen en de verkiezingen 
zelf goed verlopen. Ze stelt de regering op de hoogte 
van haar bevindingen, maar heeft verder geen in
vloed op de gang zaken . Nadat de verkiezingsuitsla
gen zijn vastgesteld en bekend gemaakt door het 
Centraal Hoofdstembureau moet volgens de Kies
regeling het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van 
de verkiezingen 'voor de samenleving bindend vast
stellen'. In de wet is niet opgenomen wat er moet 
gebeuren wanneer het Onafhankelijk Kiesbureau 
die vaststelling niet pleegt. 

Na de verkiezingen van I 987 hadhet Onafhanke
lijk Kiesbureau vastgesteld dat de verkiezingsuitsla
gen van 3 van de I o kiesdistricten niet bindend voor 
de samenleving mochten worden beschouwd en 
geen rechtsgevolgen mochten hebben. Het ging om 
1 o van de sI zetels. Toch besloot de Nationale As
semblee de betreffende personen, zij het voorwaar
delijk, toe te laten. In de wet is een voorwaardelijke 
toelating echter onbekend. 

Na de verkiezingen van I 99 I bleek dat in enkele 
ressorten was nagelaten om de kiezers te laten stem
men voor ressortraadsleden. Het Onafhankelijk 
Kiesbureau kon derhalve geen uitspraak doen over 
de uitslag van de verkiezing van ressortraadsleden. 
Hetgeen trouwens al was vastgesteld door het Cen
traal Hoofdstembureau dat de gekozenen moet aan
wijzen. De Regering stelde toen bij staatsbesluit vast 
dat er een naverkiezing in de betreffende ressorten 
moest worden gehouden. 

Ofschoon het Onafhankelijk Kiesbureau een tij
ger zonder tanden is, wordt het toch voorgesteld als 
een garantie voor de eerlijkheid van de verkiezin
gen. Het heeft echter geen uitvoerende bevoegdhe
den die van werkelijk belang zijn. 

Nieuwe verkiezinaen 
Het komt te vaak voor dat politici, wanneer zij een
maal aan de regeermacht zijn gekomen, zaken die zij 
hebben bestreden, niet meer willen veranderen 
omdat zij denken dat die nu in hun voordeel zullen 
werken. Het is echter te hopen dat de impasse 
waarin het land thans verkeert de politieke wil zal 
bevorderen om de noodzakelijke ingrijpende veran
deringen in de organisatie van bet staatsbestuur tot 
stand te brengen. 

Het wachten is dan op het resultaat van nieuwe 
verkiezingen, want bet is niet te verwachten dat de 
huidige regering voldoende gezag beeft om een na
tionale discussie over een doelmatig staatsbestuur te 
organiseren. 

Direct na de verkiezingen en liefst als urgent on
derdeel van het regeerakkoord zal de hervorming 
van het staatsbestel aan de orde moeten worden ge
steld. Politieke partijen hebben dan voldoende tijd 
om zich intern te beraden en zich te richten op de 
gewenste nieuwe situatie zonder directe druk van de 
komende verkiezingen. Eenvoud, .doorzichtigheid 
en controleerbaarheid dienen daarbij de sleutel
woorden te zijn. 
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