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STAATSBLAD
VANDE
REPUBLIEK SURINAME
STAATSBESLUIT van 12 februari 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 7 van bet Decreet
Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit Registratie Politieke Organisaties).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende , dat - ter uitvoering van artikel 7 sub 7 van het Decreet Politieke
Organisaties (S.B.no.1987 no.61) - het nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers
voorbereid Staatsbesluit:
Artikel 1.
1.

De registratie van politieke organisaties geschiedt in het bij dit staatsbesluit gevoegde
model van het openbaar register, welk gehouden wordt door het Onafhankelijk
Kiesbureau.

2.

De kosten verbonden aan de lid 1 genoemde registratie zijn gesteld op Srd. 100,=
(eenhonderd Surinaamse dollar) en dienen te worden voldaan bij de Centrale Bank van
Suriname.
Artikel 2.

1.

Dit staatsbesluit wordt aangehaald als: "Besluit Registratie Politieke Organisaties".

2.

Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Het treedt in werking op de dag volgende op die van zijn afkondiging.

4.

De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit
staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 12e februari 2010,
-'

R. R. VENETIAAN
Uitgegeven te Paramaribo, de 12e februari 2010.
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.S.H. HASSANKHAN
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STAATSBESLUIT van 12 februari 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 7 van het Decreet Politieke
Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit Registratie Politieke Organisaties).
NOTA V AN TOELICHTING
Krachtens artikel 7 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) dienen politieke
organisaties geregistreerd te staan bij het Onafhankelijk Kiesbureau.
Uit hoofde van deze verantwoordelijkheid wordt door het Onafhankelijk Kiesbureau een voor dat doel
openbaar register bijgehouden.
Voor het bijhouden van het openbaar register is het noodzakelijk bepalingen ter zake het model en de
kosten voor het registreren van politieke organisaties ingevolge artikel 7 lid 7 van het decreet, bij
staatsbesluit, vast te stellen.
Hiermede wordt door het Onafhankelijk Kiesbureau een richtige en correcte wijze van registratie
beoogd, waarmede ook de bepalingen in artikel 7 van het decreet op een juiste wijze worden
nageleefd.
De administratieve kosten zijn gesteld op Srd 100,= (eenhonderd Surinaamse dollars.
Het openbaar register bestaat uit de volgende kolommen:

Registratienummer:

Naam politieke
organisatie:
Korte aanduiding

elke politieke organisatie
wordt bij de registratie
voorzien van een
registratienummer.
de juiste naam van de
politieke organisatie
afkorting van de naam
van de politieke
organisatie

Adres:

district, straat en
huisnummer waar de
politieke organisatie is
gevestigd.

Besluit politieke
organisatie ter registratie

het bewijs dat in de
organisatiestructuren van
de politieke organisatie
het besluit is genomen om
de politieke organisatie
ter registratie aan te
bieden.

Goedgekeurde ordeningsdocumenten:

De statuten, de
reglementen of andere
documenten, waaruit de
ordening van de politieke
organisatie kan blijken
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Het besluit van de
President van de Repuliek
Suriname, inhoudende de
goedkeuring van de
statuten
Hier wordt aangegeven of
alle stukken volledig, of
niet volledig of helemaal
niet zijn overgelegd.

Paramaribo, 12 februari 2010
R.R. VENTIAAN
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