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STAATSBESLUIT VAN 6 NOVEMBER 1996, HOUDENDE 
VORMGBVING VAN WETTELIJKE REGE:t.INGEN, S'l'AATS
EN BESTUURSBESJ ... UITEN ( BESLUIT VORMGEVING WET
TELIJKE REGELINGEN, STAATS- EN BESTUURSBESLUI
TEN). 

D:e: PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Overwegende, dat - in ve:rband met de behoefte 
aan cluidelijkheid en uniformiteit in wetgevings
techDisch opzicht - het nodig is het vol9end~ in 
overE.enstemming met de <;rondwet, vast te stel1en; 

Hee ft: , na goedkeur.ing door de Raad va~ Minis
ters, de Staatsraad gehoordv bekrachtigd het 
onde~:·staana staatsbesluit : 

Artikel 1 

Een ~et in f6rmele zin is een door de Raad van 
Ministers voorbereid besluit houdende algemenep 
de bt1r9er.s bindende regels, ter ui tvoering van 
een bepaling uit de Grondwet, dan wel ter rege
ling van een aangelegenheid waarvan regeling bij 
wet vereist is, hetwelk, de Staatsraad gehoord, 
doC1r De Nationale Assemblee is goedgekeurd en 
door de President bekrachtigd, danwel een door 
De Nationale Assemblee geinitieerd en goedge
keur~ besluit van overeenkomsti ge strekking en 
inho11d .. 



1996 - 2 - No.54 

Artikel 2 

1. De ondertekening van een wet geschiedt 
ui t sluitend door de . President. 

2. In de slotbepaling van de wet wordt opge-
nomen welke minister of ministers door de Presi
dent met de uitvoering van de betreffende wet 
is/zijn belast. 

.Artikel 3 

' \ / 1. Een staatsbesluit_)).; een besluit houdende 
/v algemeen binoende---regefs, ter ui tvoering van een 

wet dan wel ter regeling van een niet aan de wet 
voorbehouden onderwerp, hetwelk door de President, 
de Staatsraad gehoord , is vastgesteld. 

2 . De aanhef van het staatsbesluit ter uitvoe-
rir.g van een wet ("uitvoeringsbesluit" ) luidt 
als volgt: 

·.r . 
. ' . .... 

i'l • .: .· 

·,OE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Overwegende, dat - ter uitvoering van (de ) arti
kel (en ) • • ••••••• • • van ••••••••••• (volgt de 
citeertitel of het intitule van de betreff~nde 
wet) • • •• • • • • ••.••••• - het nodig is het Yolgende 
vast te stellen; 

H~eft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het 
onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid 
staatsbesluit: 

3. De aanhef van een staatsbesluit , n iet 
dienende ter uitvoering van een wet, doch ter 
regeling van enig niet aan de wet voorbehouden 
onderwerp ( 11 ze!fsta.ndtg staatsbesluit") 11 luidt 
als volgt: 
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DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Overwegende, dat - in verband met • •• •• • •• •• •• 
(volgt een korte formulering van de overweging) 
••• • ••••·• • • - het nodig is het volgende vast te 
stellen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het 
onderstaand door de Raad van Ministers voorbe~eid 
staatsbesluit: 

Artikel 4 

1. De o~dert~kening van een staatsbesluit ge
schiedt u1tslu1tend door de President. 

2. In de slotbepaling van het staatsbesluit 
wordt opgenomen welke minister of ministers 
door de President met de uitvoering van het be
tr.effende staatsbesluit is/zijn belast . 

Artikel 5 

Onde r een bestuursbesluit wordt verstaan een 
door het daartoe bevoegde orgaan genomen over
heidsbesl ui t. 

Artikel 6 

1. Een door de President, ingevolge de door de 
Grondwet aan hem gegeven bevoegdheid als execu
tief Staatshoofd, genomen besluit wordt als 
"Pres:i,dentieel besluit" aangeduid: - ~ 

2 . De ondertekening v an een presidentieel be- 0(vv. 11 i 
sluit geschiedt uitsluitend door de President o / 

~ 
~ 
k~v<AP I 
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3. In een presidentieel besluit kan de Presi
dent aangeven welke minister of ministers met de 
uitvoering van het betreffende besluit is/zijn 
belast. 

Artikel 7 

1 • Een door de President genomen bestuursbe-
sl ui"t, ter uitoefening van een bij een wettelijkEll. 
regeling aan hem toegekende bevoegdheid, wordt 
als "resolutie" aangeduid. ---2o De onder tekening van een resolutie ge-
schiedt uitsluitend door de President. 

3. In de resolutie wordt door de President 
aangegeven welke minister of ministe~s ~et ~~ 
ujvoering van de betreffende resolutie 1s/z1Jn 
belast .. 

Artikel 8 

1. Een besluit door ~~n of meer ministers 
genomen, ter uitvoering van de aan hem of hen 
opgedrag~n departementale taak en door hem of 
hen ondertekend, wordt als "ministerHHe be
schikking ("beschikkinc/'van de betrokken Minis
ter(s)) aangeduid. 

2. Een besluit genomen door enig a~der bij of 
kr chtens de wet aangewezen bestuurso~gaan, ter 
i~voering van de hem daarbij opgedragen taak, 

~ordt als een "beschikking0 van <lat orgaan aan-
geduid. 
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De aahhef van het ·dictum van een bestuursbesluit 
luidt a1s-- -v-oigt: 

a. bij een resolutie . BESLUIT:; . 
b. bij een mini s terHHe beschikking . HEE FT . 

(HEBBEN} BESLOTEN: ; 
c. bij een b2schikking van een ander orgaan . . 

HEEFT GOEDGEVONDEN; 

Artikel 10 

1. Dit sta.atsbesluit kan als: "Besluit Vormge-
geving Wettelijke Regelingen, Staats- en Bestuurs
besluiten" worden aangehaald. 

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

3. Bij de inwerkingtreding van dit staatsbe-
sluit komt het "Besluit Vormgeving Staats- en 
Bestuursbesluiten" (S.B.1989 no.36) te vervallen . 
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4. De Minister van Binnenlandse ZakeD is belast 
met de uitvoering van dit staatsbesluit. 

Gegeven te Paramaribo, de 6e november 1996. 

De Vice-President, 
Voorzitter van de Raad 
van Ministers, 

P . S.R.RADHAKISHUN. 

J.A.WIJDENBOSCH. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

S.W.KERTOIDJOJO. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 6e november 1996 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

S .. W. KERTOJOJO,JO . 
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STAATSBESLUIT VAN 6 NOVEMBER 1996, HOUDENDE VORM
GEVING VAN WETTELIJKE REGELINGEN , STAATS- EN BE
STUURSBESLUITEN (BESLUIT VORMGEVING WETTELIJKE RE
GELINGEN, STAATS- EN BESTUURSBESLUITEN). 

NOTA VAN TOELICHTING 

In het "Besluit Staats- en Bestuursbesluiten" 
(S.B.1989 no.36) werden regelen vastgesteld voor 
de vormgeving van staats- en bestuursbesluiten. 
Daarmee· werden het Staatsbesluit, de Resolutie en 
de Beschikking gedef inieerd en werden vormvereis
ten voor hun aanhef, het dictum en de ondertekening 
gegeven 

In voornoemd besluit is onvoldoende rekening ge
houden met de grondwettelijke positie van de Pre
sident van de Republiek als Staatshoofd met execu
tieve bevoegdheden waarover hij verantwoording 
verschuldigd is aan De Nationale Assemblee. 
Dit in tegenstelling tot de vo6r 1987 bestaande 
constellatie met een onschendbaar Staatshoofd, 
wiens handelingen en besluiten gedekt moesten wor
den door het contraseign van een of meer ministers , 
dte daarmee de verantwoordelijkheid van des 
Staatshoofds handelen op zich namen. 

De voorzieningen in dit staatsbesluit hebben de 
strekking de ondertekening van wettelijke rege
lingen, staats- en bestuursbesluiten in overeen
stemming te brengen met de positie van het 
Staatshoofd ingevolge de Grondwet voor de Repu
bl iek Suriname. 
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In di t licht moet de introductie=-worden . ge~ien van 
het Presidentieel Besluit als een bestuursbesluit 
van de President, handeletid als Staatshoofd. Het 
Presidentieel Besluit is gerelateerd aan de 
Grondwet, terwijl de Resolutie behouden blijft 
voor bestuursbesluiten die de President neemt in
gevolge wettelijke regelingen van. lagere orde dan 
de Grondwet. 

Tenslotte wordt in bet besluit een voorziening 
getroffen , waarbij de President aangeeft welke 
minister - lid van bet hoogste uitvoerend orgaan 
van de Regering, zijnde de Raad van Ministers-
m1~t de uitvoering van de wettelijke regeling, c.qe 
het bestuurspesluit van de President is belast. 

Paramaribo, 6 november 1996. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

S.W.KERTOIDJOJO. 
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