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Zijn drugs legaal in Suriname? Over de inwerkingtreding van de Wet 

Constitutioneel Hof 

 

Een ongerijmde uitkomst 

In enkele bijdragen aan nieuwsmedia betoogt mr. D.R. Changoer dat de Wet Constitutioneel 

Hof niet in werking is getreden. Volgens de auteur mag de Surinaamse wetgever de bepaling 

van het tijdstip van de inwerkingtreding van een wet niet aan de President overlaten. Dat zou 

volgens Changoer in strijd zijn met de Wet op de afkondiging van wetten en staatsbesluiten 

(WAWS). En omdat de Wet Constitutioneel Hof dat wel doet, kan de presidentiële resolutie 

waarin het tijdstip van inwerking van de Wet Constitutioneel Hof werd bepaald, deze wet niet 

in werking hebben doen treden. 

Als Changoers standpunt zou worden gevolgd, zou niet alleen de Wet Constitutioneel Hof niet 

in werking zijn getreden, maar zou hetzelfde gelden voor alle wetten van na de WAWS die het 

vaststellen van het tijdstip van hun inwerkingtreding aan de President hebben overgelaten. 

Dan zouden, om er een paar te noemen, onder meer de Wet Telecommunicatievoorzieningen, 

de Wet rechtspositie militairen en de Wet verdovende middelen momenteel onverbindend 

moeten worden geacht. Dientengevolge zouden drugs in Suriname legaal zijn en zou het land 

aan een ongekende rechteloosheid ten prooi zijn gevallen. Dat zou een ongerijmde uitkomst 

zijn. 

Gelukkig klopt Changoers betoog niet. Het Surinaamse recht staat wel degelijk toe dat de 

wetgever de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een wet delegeert aan de 

President. Eerder is dit ook door mr. Ed H.J. van den Boogaard betoogd in een bijdrage aan de 

Suriname Herald. Wat zijn de belangrijkste argumenten? 

Wat zegt de Grondwet? 

Artikel 118 Grondwet zegt: “De wijze van afkondiging van wetten en staatsbesluiten en het 

tijdstip waarop zij aanvangen verbindend te zijn, worden door de wet geregeld.” Het woord 

‘geregeld’ duidt erop dat hierbij delegatie is toegestaan. In de memorie van toelichting bij de 

Grondwet van 1975 werd ook vermeld dat op het punt van de inwerkingtreding delegatie is 

toegestaan. Ook werd in die toelichting meer in het algemeen bij grondwettelijke opdrachten 

tot het treffen van wettelijke regelingen ervan uitgegaan dat het de wetgever in beginsel niet 

verboden is daarbij andere overheidsorganen in te schakelen. Tot slot staat in diverse wetten 

die na 1975 zijn gewijzigd, dat die wetten in werking treden op een door de President te 

bepalen tijdstip. 

Mr. Changoer betwijfelt of genoemde toelichting nog relevantie toekomt nu de Grondwet van 

1975 niet langer geldt. Als latere grondwetten echter geen blijk geven van een principieel 

afwijkende opvatting over een constitutioneel punt, dan blijft de toelichting bij de grondwet 

van 1975 een relevante bron voor de interpretatie van het geldende Surinaamse recht. Deze 

benadering wordt ook door de Surinaamse wetgever gevolgd, bijvoorbeeld in de memorie van 

toelichting bij de Wet Constitutioneel Hof. 
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De verhouding tussen de Grondwet, de WAWS en gewone wetten   

Een door de Grondwet verleende bevoegdheid, zoals een bevoegdheid tot delegatie, kan niet 

worden weggenomen door een lagere wettelijke regeling, want hogere wetten gaan boven 

lagere wetten. Changoer lijkt aan dit aloude beginsel voorbij te gaan. Ook zijn opvatting over 

de verhouding tussen de WAWS en gewone wetten klopt niet.  

Changoer schrijft dat de WAWS niets zegt over de mogelijkheid om de President het tijdstip 

van inwerkingtreding van wetten te laten bepalen. De WAWS zegt: “Een wet treedt in werking 

op de dertigste dag na haar afkondiging, tenzij zij anders bepaalt”. En omdat de WAWS, die 

ter uitvoering van artikel 118 Grondwet algemene regels over de inwerkingtreding van wetten 

geeft, geen gebruik maakt van de grondwettelijke delegatiemogelijkheid, mag volgens hem 

het tijdstip van inwerkingtreding van een wet alleen in een wet zelf worden bepaald en niet, 

via delegatie, in een presidentiële resolutie. Nu de Wet Constitutioneel Hof van dit lichtend 

WAWS-pad afwijkt, is deze wet volgens hem niet in werking getreden.  

Deze zienswijze, die blijkens de Wet verdovende middelen en vele andere wetten niet aansluit 

bij een gangbare Surinaamse wetgevingspraktijk, moet van de hand worden gewezen. 

Wet Constitutioneel Hof wijkt niet af van de WAWS 

In de eerste plaats wijkt de Wet Constitutioneel Hof niet af van de WAWS. De WAWS-bepaling 

die artikel 118 Grondwet uitwerkt, moet immers in de context en tegen de achtergrond van 

die grondwettelijke bepaling worden begrepen. Omdat die grondwettelijke bepaling, zoals 

Changoer in zijn laatste bijdrage niet meer lijkt te betwisten, delegatie toestaat, en een lagere 

wet zoals de WAWS die delegatiebevoegdheid niet kan wegnemen, dient de conclusie te zijn 

dat de woorden “tenzij zij anders bepaalt” in de WAWS geen verbod op delegatie inhouden.   

Afwijking van de WAWS leidt niet zomaar tot onverbindendheid van een wet 

Gesteld nu dat een wet op het punt van inwerkingtreding wél zou afwijken van de WAWS, dan 

zou louter op grond daarvan nog niet kunnen worden aangenomen dat die wet onverbindend 

moet worden geacht. Een andersluidende opvatting gaat uit van een hiërarchische verhouding 

tussen organieke wetten en gewone wetten waarvoor in het Surinaamse recht geen grondslag 

aanwezig is.  

Weliswaar is het doorgaans wenselijk en verstandig dat de wetgever aansluit bij de organieke 

wetten die hij zelf heeft ingevoerd, maar als een wet van een organieke wet afwijkt, kan louter 

op grond daarvan niet worden geconcludeerd dat die wet onverbindend is. Een organieke wet 

is hiërarchisch gezien immers een wet in formele zin met dezelfde rechtskracht als een 

gewone wet. De Grondwet verplicht de wetgever alleen om de bepalingen van de Grondwet 

in acht te nemen.  

Geen overtuigende redenering 

Een terugkerend aspect in het betoog van Changoer is de strekking van artikel 118 Grondwet. 

Nu artikel 118 Grondwet door de grondwetgever niet nader is toegelicht en de toelichting bij 

de WAWS zeer beknopt en niet heel helder is, valt daarover met zekerheid niet veel meer te 
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zeggen dan dat de grondwetgever heeft beoogd dat de wetgever algemene regels over de 

(afkondiging en) inwerkingtreding van wetten vaststelt.  

In zijn bijdragen stelt Changoer dat noch in de considerans noch in de toelichting bij de WAWS 

wordt vermeld dat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een wet ook aan 

de President mag worden overgelaten. Daaruit leidt hij af dat de wetgever niet heeft beoogd 

een andere regelgever mede bevoegd te maken om dat tijdstip vast te stellen. Die redenering, 

waarin op grond van het ontbreken van de vermelding van een mogelijkheid geconcludeerd 

wordt dat die mogelijkheid niet bestaat, is geen overtuigende redenering. De considerans van 

de WAWS wijst artikel 118 Grondwet als grondslag van de WAWS aan. Dat grondwetsartikel 

bevat een delegatiebevoegdheid welke door de WAWS, een lagere wet, niet weggenomen kan 

worden. 

Vangnet  

Ook zonder organieke wet met algemene bepalingen over de inwerkingtreding van wetten, 
kan de wetgever op grond van zijn wetgevende bevoegdheid wetten in werking doen treden. 
Voorbeelden uit het verleden zijn de Wet Loonbelasting en de Wet Ontslagvergunning, die in 
resp. 1982 en 1983 in werking traden. Zo’n organieke wet is daarvoor dus geen noodzakelijke 
voorwaarde. Dat geldt ook indien een grondwettelijke bepaling zo’n organieke wet verlangt. 
Zo zouden, ook als de WAWS niet was ingevoerd, inwerkingtredingsbepalingen in gewone 
wetten niet in strijd zijn met artikel 118 Grondwet.  
 
Wetssystematisch gezien is de meest overtuigende opvatting over de strekking van de WAWS, 
dat deze wet in een algemene regel over het tijdstip van inwerkingtreding van wetten voorziet, 
opdat in het geval dat een wet geen inwerkingtredingsbepaling bevat, niettemin duidelijkheid 
bestaat over de vraag wanneer die wet in werking treedt of is getreden. De WAWS fungeert 
dus als vangnet. Dat is van belang voor de rechtszekerheid en voor de uitvoering van wetten. 
De Wet Constitutioneel Hof bevat echter een inwerkingtredingsbepaling en heeft dit vangnet 
van de WAWS niet nodig.  
 
 
Mr. T.G. van der Zwaag (*),  
Amsterdam, 30 juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) De auteur is verbonden aan de Spong Law Academy.  
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Noten 
 
Let op: hieronder wordt verwezen naar de Surinaamse Grondwet en naar Surinaamse wetten, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De onderstrepingen bevatten weblinks. 
 
In enkele bijdragen aan nieuwsmedia betoogt mr. D.R. Changoer (…) 
 
Zie zijn artikelen: Valt het doek voor het Constitutioneel Hof? Wet Constitutioneel Hof niet in 
werking getreden (Suriname Herald, 10 juli 2020) en Nogmaals: Wet Constitutioneel Hof niet 
in werking getreden (Suriname Herald, 28 juli 2020). Eerder betoogde mr. Changoer op andere 
gronden dat de Wet Constitutioneel Hof niet in werking is getreden: Resolutie leidt niet tot 
inwerkingtreding Wet Constitutioneel Hof (StarNieuws, 21 april 2020). 
 
Volgens de auteur mag de Surinaamse wetgever de bepaling van het tijdstip van de 
inwerkingtreding van een wet niet aan de President overlaten.  
 
Dat is althans zijn opvatting in zijn laatste twee bijdragen in de Suriname Herald, van 10 en 28 
juli 2020. In zijn bijdrage aan StarNieuws van 21 april 2020 was Changoer nog van oordeel dat 
de Wet Constitutioneel Hof niet in werking is getreden omdat de presidentiële resolutie over 
de inwerkingtreding van die wet te laat zou zijn gepubliceerd: “Om de Wet Constitutioneel 
Hof in werking te laten treden, moest de resolutie van 13 januari 2020 tijdig in het Staatsblad 
worden afgekondigd.”  
In zijn bijdrage aan StarNieuws neemt mr. Changoer ook het standpunt in dat de presidentiële 
resolutie de Wet Constitutioneel Hof niet in werking kan hebben doen treden omdat in die 
resolutie een aanwijzing van de Surinaamse Aanwijzingen voor de Regelgevingstechniek niet 
zou zijn gevolgd. Die aanwijzingen hebben echter een zeer beperkt toepassingsbereik, waaruit 
kan worden afgeleid dat die aanwijzingen een interne regeling vormen. Om die reden kan aan 
het niet naleven van die aanwijzingen in een presidentiële inwerkingtredingsresolutie niet het 
rechtsgevolg worden verbonden dat de wet waarop die resolutie betrekking heeft niet in 
werking is getreden.  
 
[Aanvulling d.d. 3-8-2020: Om dezelfde reden kan aan het niet naleven van deze aanwijzingen 
evenmin het rechtsgevolg worden verbonden dat de resolutie niet in werking is getreden. Wel 
kan op grond van artikel 1 van de Algemene bepalingen der wetgeving worden betoogd dat 
die resolutie niet eerder dan op 16 januari 2020 in werking is getreden.] 
 
Dat zou volgens Changoer in strijd zijn met de Wet op de afkondiging van wetten en 
staatsbesluiten (WAWS).  
 
De WAWS is de Wet van 5 januari 1988, ingevolge artikel 118 van de Grondwet, houdende 
regels ter afkondiging van wetten en staatsbesluiten, S.B. 1988, 1. 
 
En omdat de Wet Constitutioneel Hof dat wel doet (…) 
 
Zie artikel 38, derde lid, van de Wet Constitutioneel Hof, waarin is bepaald dat deze wet in 
werking treedt op een door de President te bepalen tijdstip. 
 

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/10/valt-het-doek-voor-het-constitutioneel-hof-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/10/valt-het-doek-voor-het-constitutioneel-hof-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/28/nogmaals-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/28/nogmaals-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/58220
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/58220
https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/58220
http://www.dna.sr/media/270973/SB_2019___118.pdf
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(…) kan de presidentiële resolutie waarin het tijdstip van inwerking van de Wet 
Constitutioneel Hof werd bepaald, deze wet niet in werking hebben doen treden. 
 
Resolutie van 13 januari 2020 Kab. Pres. no. 19/RP, S.B. 2020, No. 12, houdende vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 2019, ter uitvoering van artikel 
144 lid 4 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Constitutioneel Hof) (S.B. 2019 
no. 118). 
 
Dan zouden, om er een paar te noemen, onder meer de Wet 
Telecommunicatievoorzieningen, de Wet rechtspositie militairen en de Wet verdovende 
middelen momenteel onverbindend moeten worden geacht. 
 
Zie: 
- artikel 131 Wet van 11 november 2004, S.B. 2004 No. 151 (Wet 
Telecommunicatievoorzieningen); 
- artikel 63 Wet van 17 mei 1996, S.B. 1996 No. 28 (Wet rechtspositie militairen);  
- artikel 17 Wet van 12 februari 1998, S.B. 1998 No. 14 (Wet verdovende middelen).  
 
Zie verder bijvoorbeeld: 
- artikel IV Wet van 30 maart 2015, S.B. 2015 No. 44 (Herziening Wetboek van Strafrecht); 
- artikel 37 Wet van 8 april 2005, S.B. 2005 No. 32 (Postwet 2005); 
- artikel 15 Wet van 8 juli 2003, S.B. 2003 No. 58 (Wet Goederenverkeer);  
- artikel 22 Wet van 20 augustus 2004, S.B. 2004 No. 121 (Standaardenwet); 
- artikel 35 ontwerp Raamwet Volksgezondheid. 
 
Eerder is dit ook door mr. Ed H.J. van den Boogaard betoogd in een bijdrage aan de 
Suriname Herald. 
 
Zie diens artikel Wet Constitutioneel Hof wel in werking getreden (Suriname Herald, 19 juli 
2020). 
 
Het woord ‘geregeld’ duidt erop dat hierbij delegatie is toegestaan. 
 
Zie bij nummer 1 van het artikel van mr. Van den Boogaard. 
 
In de memorie van toelichting bij de Grondwet van 1975 werd ook vermeld dat op het punt 
van de inwerkingtreding delegatie is toegestaan. 
 
Zie de verwijzing in nummer 1 van het artikel van mr. Van den Boogaard. Op p. 31-32 van de 
memorie van toelichting bij de Grondwet van 1975 blijkt deze mogelijkheid van delegatie uit 
deze zin: “De wet kan echter een andere datum aanwijzen (die niet mag liggen vóór die van 
haar afkondiging), of bepalen dat de inwerkingtreding nader zal worden geregeld bij 
staatsbesluit.” Een staatsbesluit is weliswaar niet hetzelfde als een presidentiële resolutie (zie 
de artikelen 3 en 7 Besluit vormgeving wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten (6 
november 1996 S.B. 1996 No. 54), maar wordt wel door de President vastgesteld (althans 
volgens genoemd artikel 3 Besluit vormgeving; artikel 117 Grondwet bepaalt overigens dat de 

http://dna.sr/media/281619/SB_2020___12.pdf
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/wet-telecommunicatievoorzieningen/
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/wet-telecommunicatievoorzieningen/
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/wet-rechtspositie-militairen/
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/wet-verdovende-middelen/
http://dna.sr/media/138146/S.B._2015_no._44_wet_van_30_mrt_15_wijz._wetboek_van_strafrecht.pdf
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/postwet-2005/
http://dna.sr/media/20536/wet_goederenverkeer.pdf
http://dna.sr/media/20524/standaardenwet.pdf
http://www.dna.sr/media/285927/20_525__Leden_J._Simons_e.a.__Aanb._Initiatiefvoorstel_Raamwet_Volksgezondheid.pdf
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/19/wet-constitutioneel-hof-wel-in-werking-getreden/
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regering staatbesluiten vaststelt). Uit de geciteerde zin blijkt in ieder geval dat wettelijke 
delegatie op dit punt niet principieel werd uitgesloten.  
 
Ook werd in die toelichting meer in het algemeen bij grondwettelijke opdrachten tot het 
treffen van wettelijke regelingen ervan uitgegaan dat het de wetgever in beginsel niet 
verboden is daarbij andere overheidsorganen in te schakelen.  
  
Dit volgt uit deze passage op p. 14 van de toelichting bij de Grondwet van 1975: “Opgemerkt 
wordt, dat in de Grondwet ten aanzien van velerlei onderwerpen en aangelegenheden de 
wetgever wordt opgedragen regelingen te treffen. De vraag kan rijzen, of het de wetgever is 
toegestaan het treffen van dergelijke regelingen mede aan andere overheidsorganen op te 
dragen of over te laten en in welke mate dit overdragen of overlaten is geoorloofd. Het 
uitgangspunt bij het zoeken van een oplossing dient te zijn, dat het de wetgever in beginsel 
niet is verboden andere overheidsorganen bij het uitvoeren van zijn taak in te schakelen. 
In welke gevallen en in welke mate dit inschakelen van andere [overheidsorganen] hem is 
toegestaan zal in elk afzonderlijk geval moeten worden nagegaan. Factoren als de formulering 
en de geschiedenis van de betreffende grondwetsbepaling, de aard van het te regelen 
onderwerp of de actuele omstandigheden zullen bij het nemen van een beslissing de doorslag 
geven.” 
 
Tot slot staat in diverse wetten die na 1975 zijn gewijzigd, dat die wetten in werking 
treden op een door de President te bepalen tijdstip. 
 
Dit betreft vaak wetten daterend van vóór de onafhankelijkheid die voor het nieuwe Suriname 
zijn gewijzigd, zie artikel 92 van de Personeelswet, artikel 38 Arbeidswet en artikel 42 van de 
Ongevallenregeling.    
 
Als latere grondwetten echter geen blijk geven van een principieel afwijkende opvatting 
over een constitutioneel punt, dan blijft de toelichting bij de grondwet van 1975 een 
relevante bron voor de interpretatie van het geldende Surinaamse recht. Deze benadering 
wordt ook door de Surinaamse wetgever gevolgd, bijvoorbeeld in de memorie van 
toelichting bij de Wet Constitutioneel Hof. 
 
Zo verwijst ook de Surinaamse wetgever zelf (in de toelichting bij de Wet Constitutioneel Hof 
op p. 16) naar de toelichting bij de Grondwet van 1975 ten behoeve van zijn uiteenzetting van 
het Surinaamse staatsrecht op het punt van het Constitutioneel Hof:  

 
“Aan de invoering van beperkte constitutionele toetsing in de Grondwet van 1975 door een 
speciaal daartoe in het leven geroepen Hoog College van Staat (Constitutioneel Hof) naast de 
beperkte toetsing door de rechter (artt. 100 lid 1 en 102 lid 1 resp. artt. 118 en 133), lag de 
gedachte ten grondslag, dat (…)”.  
“Maar eveneens heeft een rol gespeeld de gedachte, (…)”  
“(Zie de bij de Grondwet van 1975 behorende Memorie van Toelichting, p. 13).” 
“Ofschoon door de omstandigheden, waaronder de Grondwet van 1987 tot stand is gekomen, 
een bijbehorende Memorie van Toelichting ontbreekt, kan gevoeglijk worden aangenomen, 
dat beide gedachten ten grondslag hebben gelegen aan het openen van de mogelijkheid van 

http://dna.sr/media/15979/Personeelswet.pdf
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/arbeidswet/
http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/ongevallenregeling/
http://www.dna.sr/media/270973/SB_2019___118.pdf
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zowel toetsing door het Hof als van toetsing door de rechter, daar van principieel afwijkende 
opvattingen daaromtrent ten opzichte van de Grondwet van 1975 niet is gebleken (…).”  
“Bij de organieke uitwerking van het toetsingsrecht, neergelegd in het nieuwe artikel 144 van 
de gewijzigde Grondwet (S. B. 1992 no. 38), is dan ook met beide gedachten rekening 
gehouden, zoals hieronder nog wordt uiteengezet.” 
 
Ook zijn opvatting over de verhouding tussen de WAWS en gewone wetten klopt niet. 
 
Met gewone wetten worden hier wetten of wettelijke bepalingen bedoeld die geen uitvoering 
geven aan een door de Grondwet verlangde wettelijke regeling (zoals organieke wetten als de 
WAWS wél doen). Voor wat betreft het in artikel 118 Grondwet genoemde onderwerp van de 
inwerkingtreding van wetten, kan de Wet Constitutioneel Hof als een gewone wet worden 
aangemerkt. 
 
Omdat die grondwettelijke bepaling, zoals Changoer in zijn laatste bijdrage niet meer lijkt 
te betwisten, delegatie toestaat (…) 
 
In zijn bijdrage ‘Valt het doek voor het Constitutioneel Hof? Wet Constitutioneel 
Hof niet in werking getreden’ stelt Changoer op p. 4 en 8: “De slotsom is dat een bevoegdheid 
voor de President om het tijdstip van inwerkingtreding van een wet vast te stellen, niet uit de 
Grondwet zal kunnen worden afgeleid.” In zijn bijdrage ‘Nogmaals: Wet Constitutioneel Hof 
niet in werking getreden’ schrijft hij in de zevende alinea: “De vraag is niet of artikel 118 van 
de Grondwet delegatie toelaat, maar of de wetgever van die delegatiemogelijkheid gebruik 
heeft gemaakt.” 
 
Een organieke wet is hiërarchisch gezien immers een wet in formele zin met dezelfde 
rechtskracht als een gewone wet. 
 
Zie artikel 1 van het Besluit vormgeving wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten (6 
november 1996 S.B. 1996 no. 54), waarin beide onder het begrip ‘wet in formele zin’ worden 
gebracht: “Een wet in formele zin is een door de Raad van Ministers voorbereid besluit 
houdende algemene, de burgers bindende regels, ter uitvoering van een bepaling uit de 
Grondwet, dan wel ter regeling van een aangelegenheid waarvan regeling bij wet vereist is, 
(…).” .  
 
[Aanvulling d.d. 3-8-2020: In de theorie die ervan uitgaat dat de Wet Constitutioneel Hof en de 
WAWS met elkaar in strijd zijn omdat de eerste van de laatste afwijkt, rijst de vraag welke van 
deze wetten van gelijke rang voorrang heeft. De rechtsbeginselen ‘de latere wet gaat voor de 
eerdere wet’ en ‘de speciale wet gaat voor de algemene wet’ brengen mee dat ook in deze 
theorie de Wet Constitutioneel Hof voorrang zou hebben.] 
 
De Grondwet verplicht de wetgever alleen om de bepalingen van de Grondwet in acht te 
nemen. 
 
Zie artikel 69 van de Grondwet. 
 

https://www.srherald.com/wp-content/uploads/2020/07/42b233ef-3fbe-a94c-2617-69cb4097da6c.pdf
https://www.srherald.com/wp-content/uploads/2020/07/42b233ef-3fbe-a94c-2617-69cb4097da6c.pdf
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/28/nogmaals-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/28/nogmaals-wet-constitutioneel-hof-niet-in-werking-getreden/
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Nu artikel 118 Grondwet door de grondwetgever niet nader is toegelicht en de toelichting 
bij de WAWS zeer beknopt en niet heel helder is, valt daarover met zekerheid niet veel meer 
te zeggen dan dat de grondwetgever heeft beoogd dat de wetgever algemene regels over 
de (afkondiging en) inwerkingtreding van wetten vaststelt. 
 
Changoer suggereert dat de zin “Een besluit van een dergelijke importantie kan slechts door 
de wetgever worden genomen” in de toelichting bij de WAWS erop duidt dat het tijdstip van 
inwerkingtreding van een wet slechts bij wet mag worden bepaald. Die lezing overtuigt niet, 
want de zin staat direct na een weergave van alle onderwerpen van artikel 118 waarvoor de 
wetgever een regeling zal moeten treffen. Daardoor is niet duidelijk waarop “een besluit van 
een dergelijke importantie” exact terugslaat. De zin kan ook terugslaan op de vormgeving van 
de door het grondwetsartikel verlangde regelingen, welke vormgeving in de WAWS onder 
meer haar beslag heeft gekregen in de bepaling “Een wet treedt in werking op de dertigste 
dag na haar afkondiging, tenzij zij anders bepaalt”. Tegen Changoers lezing pleit verder het 
wetssystematische argument, dat de WAWS geen grondwettelijke delegatiebevoegdheid kan 
wegnemen. 
 
[Aanvulling d.d. 3-8-2020: Opmerking verdient nog dat de noodzaak om voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van een wet voorbereidende werkzaamheden voor die inwerkingtreding te 
treffen, voor de wetgever bij bepaalde wetten een goede en legitieme reden kan zijn om de 
vaststelling van de exacte datum van inwerkingtreding te delegeren aan bijvoorbeeld de 
president. Suriname zou bepaald niet gebaat zijn bij de rigide regel dat de wetgever de datum 
van inwerkingtreding altijd zelf zou moeten vaststellen.]  
 
[Aanvulling d.d. 3-8-2020: 
Zo zouden, ook als de WAWS niet was ingevoerd, inwerkingtredingsbepalingen in gewone 
wetten niet in strijd zijn met artikel 118 Grondwet. 
Men zou ook kunnen zeggen dat inwerkingtredingsbepalingen in gewone wetten voldoen aan 
artikel 118 Grondwet, ongeacht of op grond van dat artikel tevens een organieke wet met 
algemene bepalingen over de inwerkingtreding van wetten is ingevoerd.] 
 
De WAWS fungeert dus als vangnet.  
 
Dit is een wetssystematische interpretatie van de Surinaamse wetgeving op dit punt.  
Vanuit rechtsvergelijkend perspectief kan worden gewezen op de inwerkingtredingsbepaling 
in artikel 7 van de Nederlandse Bekendmakingswet, welke bepaling in deze organieke wet is 
opgenomen ter uitvoering van artikel 88 van de Nederlandse Grondwet. Over de bepaling in 
artikel 7 stelt de toelichting bij aanwijzing 4.14 van de Nederlandse Aanwijzingen voor de 
regelgeving expliciet dat deze slechts is bedoeld als vangnet voor het geval een bepaling over 
de inwerkingtreding achterwege is gelaten. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005730&hoofdstuk=4&paragraaf=4.4&aanwijzing=4.14&z=2018-01-01&g=2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005730&hoofdstuk=4&paragraaf=4.4&aanwijzing=4.14&z=2018-01-01&g=2018-01-01

