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Wet Constitutioneel Hof schaadt rechtsbelangen burgers 
 

 

 

Geschreven door mr. D.R. Changoer (info@advocaatchangoer.nl) en gepubliceerd op 

Starnieuws.com, januari 2020. Mr. Changoer plaatst vraagtekens bij de wijze en het moment 

waarop de voordracht tot benoeming van de leden van het Constitutioneel Hof heeft 

plaatsgevonden en brengt principiële bezwaren tegen de Wet Constitutioneel Hof naar voren. De 

wetgever heeft met deze wet beoogd om de interpretatie van grondrechten en een ieder 

verbindende bepalingen zoveel mogelijk aan het hof op te dragen. Er is sprake van een 

verschuiving in taakstelling van rechter naar hof. Hoewel wet en toelichting niet steeds met elkaar 

overeenstemmen zou als uitgangspunt dienen te gelden dat de wet zoveel mogelijk in 

overeenstemming met doel en strekking wordt toegepast. De rechter dient de wet toe te passen en 

zou in voorkomende gevallen aan beslissingen en daarmee interpretaties en oordelen van het hof 

gebonden raken. Een gebondenheid van de rechter aan oordelen van het hof is echter in strijd met 

de Grondwet, en ook onverenigbaar met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Een gebondenheid van de rechter kan niet worden aanvaard. Burgers moeten zich tot een 

onafhankelijke, onpartijdige, rechterlijke instantie kunnen wenden. Het hof is niet een dergelijke 

instantie, maar de rechter wel.  

 

 

 

 

 

1. Voordracht tot benoeming leden Hof 

De Wet Constitutioneel Hof is al enige tijd geleden afgekondigd1 en uit berichten op 

Starnieuws.com valt op te maken dat de Nationale Assemblée in een huishoudelijke 

vergadering inmiddels de voordracht voor invulling van het Constitutioneel Hof heeft 

goedgekeurd.2 Uit mediaberichten blijkt niet dat de kandidaten gesprekken met een 

                                                        
1 Wet van 4 oktober 2019, SB 2019, 118 (Wet Constitutioneel Hof).   
2 Nita Ramcharan, ‘Column: Oppositie holt achter de feiten aan’, geplaatst 24 december 2019, 

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56174. En ook: 
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commissie van de Nationale Assemblée moesten voeren. Een commissie samengesteld 

uit bij voorkeur Assembléeleden van zowel coalitie als oppositie had naar mijn mening de 

kandidaten eerst aan de tand dienen te voelen. De voordracht zou niet een kwestie van 

alleen een stemming in de Nationale Assemblée moeten zijn.  

 

De gevolgde procedure in de Nationale Assemblée geeft verder aanleiding tot discussie, 

aangezien de voordracht plaatsvond op een moment dat de wet nog niet in werking is 

getreden. Uit de toelichting op de wet blijkt dat die eerst inwerking moet treden, 

alvorens de voordracht van de Nationale Assemblée en de benoeming van de voorzitter 

en overige leden van het hof door de president van de Republiek Suriname kan 

plaatsvinden.3 Het is aan de Nationale Assemblée om te bepalen of de procedure tot 

voordracht opnieuw dient te geschieden. Een nieuwe stemming over de voordracht zal 

waarschijnlijk niet tot een verrassende uitkomst leiden, aangezien Assembléeleden langs 

partijlijnen hun keuze zullen bepalen. Het behoeft geen betoog dat het niet bewandelen 

van de in de toelichting beschreven procedure het gezag van het hof geen goed zal doen.  

 

 

2. Een verschuiving in bevoegdheid van rechter naar Hof waarneembaar 

Wat brengt de wet in de kern met zich mee? Op dit moment kan een rechter in een aan 

hem voorgelegde zaak een bepaling uit een wet voor dat geval ongeoorloofd achten, 

indien die bepaling strijdig is met één van de grondrechten uit hoofdstuk V van de 

Grondwet (art. 137 Grondwet). Een andere mogelijkheid voor de rechter is om in de 

voorgelegde zaak geen toepassing aan een bepaling uit een wet te geven, indien sprake 

is van onverenigbaarheid met een ieder verbindende bepalingen uit een volkenrechtelijke 

overeenkomst (art. 106 Grondwet). Deze grondwettelijke bevoegdheden voor de rechter 

blijven ongewijzigd. Niet alleen de rechter, maar ook het hof kan straks zich uitspreken 

over grondrechten uit de Grondwet en een ieder verbindende bepalingen uit een 

volkenrechtelijke overeenkomst. Het hof krijgt de bevoegdheid zich over een wet of 

                                                        
Starnieuws.com, ‘Alleen coalitie-voordrachten Constitutioneel Hof goedgekeurd’, geplaatst 23 

december 2019, http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56172. De 

president van de Republiek Suriname is akkoord met de voordracht. Zie: Starnieuws.com, 

‘Breaking: President accepteert NDP-voordrachten CHof’, geplaatst 10 januari 2020, 

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/56463. 
3 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 34. 
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gedeelte daarvan te buigen.4 Daarbij betrekt hij de gehele Grondwet, dus mede de 

grondrechten uit hoofdstuk V van de Grondwet, en de voor burgers5 verbindende 

bepalingen uit volkenrechtelijke overeenkomsten. Deze toekenning van bevoegdheid aan 

het hof heeft voor burgers verstrekkende gevolgen. Het hof kan net als de rechter 

oordelen over bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, om 

enkele voorbeelden te noemen en hun strijdigheid met grondrechten en 

onverenigbaarheid met een ieder verbindende bepalingen. Het Hof en de rechter gaan 

oordelen over grondrechten en een ieder verbindende bepalingen en daarmee zullen 

twee instanties er, in gewoon Nederlands, wat over vinden, zodat zich de vraag opdringt 

hoe hun onderlinge bevoegdheid in de wet is geregeld.6  

 

Indien de blik alleen op de wet is gericht, valt op dat aan het hof door de rechter 

prejudiciële vragen kan worden voorgelegd en niet andersom. Indien de rechter in een 

zaak geroepen is om te oordelen over de onverenigbaarheid van de toepassing van een 

bepaling uit een wet met een ieder verbindende bepalingen uit een volkenrechtelijke 

overeenkomst, dan wel met grondrechten genoemd in hoofdstuk V van de Grondwet, dan 

kan hij een prejudiciële vraag aan het hof voorleggen (art. 31). Een primaat voor het hof 

komt naar mijn mening voorts naar voren in gevallen dat zowel het hof als de rechter 

een toetsingsverzoek over dezelfde wet of gedeelte daarvan hebben lopen. De rechter 

dient de behandeling van de aan hem voorgelegde zaak uit eigen beweging te schorsen, 

totdat het hof een beslissing heeft gegeven (art. 32). Het maakt kennelijk niet uit bij 

welke instantie de kwestie als eerste is opgeworpen. De rechter zal steeds in zulke 

gevallen op het hof moeten wachten en niet andersom.7 Er ligt naar mijn mening een 

voorkeur voor het hof en niet voor de rechter om in kwesties van strijdigheid en 

onverenigbaarheid tussen enerzijds de wet en anderzijds grondrechten en een ieder 

verbindende bepalingen te beslissen. Waarom een voorkeur voor het hof?  

 

                                                        
4 De bevoegdheid van het hof om de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen aan 

grondrechten te beoordelen (art. 13) blijft buiten beschouwing.  
5 Art. 12 lid 1 bevat het woord ‘burgers’ en niet ‘een ieder’. 
6 H.K. Fernandes Mendes, Toetsingsrecht in Suriname, Surinaams Juristenblad, 1994, no. 1 

(maart), p. 18. Hij geeft aan dat een ongewenste spanning en concurrentie kan ontstaan tussen 

twee hoven.  
7 Een ontsnappingsclausule is voor de rechter wel opgenomen. Indien daartoe gegronde redenen 

bestaan kan de rechter een schorsing van de behandeling van de zaak opheffen (art. 32 lid 2).   
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3. Achtergrond van introductie Hof 

Tijdens de plenaire openbare behandeling van het ontwerp in de Nationale Assemblée8 is 

vanuit de fractie die de regering steunt, door met name één Assembléelid9 het woord 

gevoerd. Het Assembléelid geeft over de interpretatie van de grondwet en de toepassing 

daarvan aan dat die is overgelaten aan het goedvinden van de degenen die daar hun 

eigen interpretatie aan geven vanuit het instituut, vanuit de functie of de 

verantwoordelijkheid die hij of zij heeft.10 Op een ander moment spreekt het 

Assembléelid van toevallige functionarissen aan wie de interpretatie van de grondwet is 

overgelaten en dat er een goede en duidelijke interpretatie op de grondwet moet 

komen.11 Het Lid is de mening toegedaan dat er een goede balans moet komen tussen 

de verschillende instanties en colleges, zodat die balans kan zorgen voor een gezonde 

rechtstaat.12 Wat betreft die balans geeft het betrokken Assembléelid aan dat met de 

komst van het hof een belangrijke stap in die richting wordt gezet.13 Het Assembléelid 

laat op diverse momenten de woorden checks and balances vallen. Hij geeft daarbij aan 

dat de wetgevende en de uitvoerende macht in een goede checks and balances met 

elkaar staan, maar dat voor de rechterlijke macht een zorg bestaat. Checks and balances 

moeten ook bij de rechterlijke macht komen.14 In het kader van de opmerkingen over 

checks and balances zegt de spreker, zie de vonnissen naar de burger, zie de vonnissen 

                                                        
8 De openbare vergadering van de ontwerpwet in de Nationale Assemblée vond op 30 augustus 

2019 plaats, met zes videobestanden van de vergadering aan te treffen op de YouTube kanaal van 

de Nationale Assemblée, zie https://www.youtube.com/user/dnasuriname/videos. De bespreking in 

deze publicatie is beperkt tot deze openbare vergadering. De ontwerpwet is voor zover na te gaan 

aan de orde geweest op de openbare vergadering van 14 juli 2016, zie deel 3, 

https://www.youtube.com/watch?v=IbWXIezMRDQ; en ook de openbare vergadering van 18 juli 

2016, zie deel 4, https://www.youtube.com/watch?v=vmGgVOIPLME.  
9 Het gaat om het Assembléelid M.W.J. Bouva. 
10 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 10.20 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
11 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 37.14 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
12 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 42.08 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
13 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 43.01 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
14 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 43.39 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
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naar bedrijven, zie de vonnissen naar personen en hij noemt ook een boek met 

betrekking tot onze rechterlijke macht is een puinhoop.15 Hetzelfde Assembléelid wijst na 

een vraag vanuit de Nationale Assemblée op het ontbreken van een toelichting op de 

Grondwet en vervolgt door aan te geven dat individuen, functionarissen, instanties de 

interpretatie naar vrije wil en naar vrije keuze doen, met nadeel aan individuen, 

bedrijven en organisaties in deze samenleving.16 Na aanname van de ontwerpwet in de 

Nationale Assemblée brengt het Assembléelid nog naar voren dat wederom een goede 

checks and balances voor de regering, voor de rechterlijke macht is bereikt. Hij roept op 

dat we met z’n allen denken, praten en werken aan ook checks and balances bij de 

rechterlijke macht, zodat de rechtstaat in zijn geheel in balans en in goede verhouding 

staat.17 Al deze opmerkingen duiden naar mijn mening op een ontevredenheid over 

oordelen van de rechter. Tegen deze achtergrond dient een voorkeur voor het hof te 

worden begrepen.  

 

 

4. Gevolgen van beslissingen Hof 

Een verzoek tot toetsing van een wet of gedeelte daarvan kan door een gerechtigde aan 

het hof worden voorgelegd.18 Indien het hof oordeelt dat een bepaling uit een wet strijdig 

is met de Grondwet of een ieder verbindende bepaling uit een volkenrechtelijke 

overeenkomst, dan wordt de desbetreffende wettelijke bepaling geacht onverbindend te 

zijn (art. 28). In de toelichting op de wet wordt over de werking van een beslissing 

aangegeven dat die ‘geen ex tunc werking’ heeft. De beslissing werkt ‘ex nunc’, zo staat 

dat in de toelichting (zie ook art. 33).19 Aangenomen moet worden dat de beslissing van 

het hof voor burgers op de toekomst is gericht. Een burger moet zich niet langer laten 

leiden door de desbetreffende bepaling uit de wet.  

 

Indien de wettelijke bepaling die onverbindend door het hof is geacht, bij haar 

toepassing in het verleden nadeel aan een burger heeft berokkend, kan deze burger zich 

                                                        
15 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 44.50 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
16 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 48.15 van opname 

1.57.48 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=xH2s0J6i1w8. 
17 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 3.25 – 3.60 van opname 

4.50 minuten, zie https://www.youtube.com/watch?v=HcmPITDaMIA. 
18 Zie voor verzoekgerechtigden art. 12 lid 4.  
19 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 24. 
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tot de rechter wenden.20 Hij kan bij de rechter schadevergoeding eisen. In de procedure 

kan aan de orde komen of er schade is geleden en zo ja, tot welk bedrag. Vraag is in 

hoeverre de beslissing van het hof over het onverbindend achten van de wettelijke 

bepaling aan de orde kan komen. Is, met andere woorden, een rechter aan een 

beslissing met betrekking tot het onverbindend achten van de wettelijke bepaling 

gebonden? Hierna krijgt deze kwestie nog aandacht, maar eerst de lopende zaken. 

 

Wat zijn de gevolgen van een beslissing in een bij de rechter lopende zaak? In de 

gevallen dat het hof is benaderd door de rechter, na prejudiciële vraag of na schorsing 

van de behandeling, neemt de laatste bij de verdere beoordeling ‘het onverbindend 

achten van de wet of een gedeelte daarvan in acht’ (art. 33). De taalkundige betekenis 

van het in acht nemen is het zich aan houden. De rechter dient bij de voortzetting van de 

behandeling van de zaak zich te houden aan de beslissing over het onverbindend achten 

van de desbetreffende bepaling uit de wet.21  

 

Waar moet de rechter zich precies aan houden? Is het enkel de beslissing of meer? Naar 

mijn mening zal niet alleen de beslissing zijn bedoeld, maar ook de daarbij behorende 

interpretaties en uitlopende oordelen om tot de beslissing van het onverbindend achten 

van een bepaling uit een wet te komen. Voor dit standpunt pleiten de uitgesproken 

gedachten die in de Nationale Assemblée zijn te horen vanuit de fractie die de regering 

steunt. Aan de wet ligt de bedoeling ten grondslag dat het hof de interpretatie van 

grondrechten en een ieder verbindende bepalingen moet doen. De regeringsfractie vormt 

een meerderheid in de Nationale Assemblée en als uitgangspunt heeft te gelden dat de 

wil van de wetgever moet worden gerespecteerd. De wetgever is de Nationale Assemblée 

en de regering tezamen. Opvallend is dat de schriftelijke toelichting, maar ook hetgeen 

tijdens de behandeling van de ontwerpwet door de regering is opgemerkt, niet strookt 

met de opmerkingen van de regeringsfractie in de Nationale Assemblée. Ter illustratie 

enkele woorden van de regering. Zij geeft aan dat de werkzaamheden van het hof niet 

                                                        
20 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 21. 
21 Ten aanzien van een vraag of een rechter verplicht is om een beslissing van een niet rechterlijk 

orgaan in acht te nemen, volstaat de regering met een verwijzing naar de Grondwet waarbij de 

grondwetgever in artikel 144 het Constitutioneel Hof de bevoegdheid geeft om een wet of gedeelte 

daarvan en bestuursbesluiten onverbindend te achten. Zie Nationale Assemblée, vergadering 30 

augustus 2019, video omstreeks 3.19 van opname 14.29 minuten, 

https://www.youtube.com/watch?v=IBJ0yw31K7g. 
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van rechtsprekende aard is en dat het zich als onafhankelijk staatsrechtelijk 

toetsingsorgaan als zodanig met wetgeving noch met rechtspraak inlaat.22 De regering 

vervolgt in de toelichting door aan te geven dat de taken op juridisch verantwoorde en 

praktisch uitvoerbare wijze op elkaar zijn afgestemd, zonder dat aan de 

onafhankelijkheid van het hof en de rechter afbreuk wordt gedaan.23 Zij spreekt over een 

verhouding tussen hof en rechter die complementair en geen conflictueus karakter 

draagt en ook dat de eerstgenoemde zich niet met rechtspraak inlaat en niet op de stoel 

van de rechter kan gaan zitten, zo valt te lezen.24  

 

Uit de opmerkingen van de regering blijkt naar mijn mening in elk geval niet de 

ontevredenheid die bij de fractie leeft die haar in de Nationale Assemblée steunt. De 

opstelling van de regering lijkt een minder uitgesproken houding te zijn en soms zelfs 

inconsistent. Wat verder nog van betekenis kan zijn, is dat er wordt gesproken over 

rechtseenheid.25 De gedachte van rechtseenheid staat in relatie tot de mogelijkheid van 

de rechter om prejudiciële vragen aan het hof te stellen. In het belang van de 

rechtseenheid kan, in eerder ontwerp moest, de rechter in voorkomende gevallen 

prejudiciële vragen stellen. Het beeld blijft vooral vertroebelt indien op de woorden van 

de regering wordt afgegaan, want juist bij die bevoegdheid van de rechter tot het stellen 

van vragen merkt zij op dat het hof en de rechter afzonderlijke bevoegdheden hebben en 

niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. Zij merkt op dat de rechter 

autonoom is in de uitoefening van de bevoegdheden die betrekking hebben op de 

artikelen 106 en 137 van de Grondwet.26  

 

De gedachte dat wet en toelichting, niet met elkaar overeenstemmen en daarmee de wet 

of een gedeelte daarvan niet toegepast kan worden, dient afgewezen te worden. De wet 

is in de Nationale Assemblée aangenomen en uitgangspunt dient te zijn deze in 

overeenstemming met doel en strekking, ook blijkende uit de plenaire openbare 

behandeling in de Nationale Assemblée, toe te passen. De Nationale Assemblée is het 

                                                        
22 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 17.   
23 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 18. Zie ook: 

onafhankelijkheid van beide organen (begrijp: Constitutioneel Hof en Hof van Justitie), p. 33.   
24 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 23. Zie ook: niet op de stoel 

van de rechter zitten, p. 33. 
25 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 33.   
26 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks vanaf 39.50 van opname 

52.08 minuten, https://www.youtube.com/watch?v=Yt5ye0TfsZw. 
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hoogste orgaan van Staat en een wetgevingsproduct dient in beginsel toegepast te 

worden. Het betekent dat op basis van de wet een rechter oordelen en interpretaties van 

het hof in beginsel heeft te respecteren. Hierna volgt een korte beschouwing in nationaal 

en internationaal perspectief, waaruit naar mijn mening blijkt dat het uitgangspunt van 

gebondenheid van de rechter aan beslissingen van het hof in strijd is met de Grondwet 

en onverenigbaar met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

 

5. In nationaal perspectief 

In nationale context is artikel 54, tweede lid, van de Grondwet relevant en luidt:  

 

Voor de organisatie en het functioneren van staatsorganen worden de volgende 

basisprincipes in acht genomen:  

a. beslissingen van hogere staatsorganen zijn bindend voor de lagere organen. Deze 

bepaling geldt niet ten aanzien van de Rechtsprekende Organen;  

(…) 

 

De hier aangehaalde passage duidt op een bijzondere positie van rechtsprekende 

organen. Verdedigbaar is dat indien de rechtsprekende organen niet gebonden kunnen 

raken aan beslissingen van hogere staatsorganen, die rechtsprekende organen zich niet 

aan beslissingen van gelijkwaardige staatsorganen hoeven te houden. Een gebondenheid 

van de rechter aan beslissingen van het hof kan naar mijn mening vanuit het perspectief 

van de Grondwet niet worden beredeneerd.27  

 

 

6. In internationaal perspectief 

Op grond van de artikelen 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (AVRM) maken burgers voor het effectueren van hun rechten aanspraak op 

toegang tot een rechterlijke instantie. Het recht op een eerlijk proces is in artikel 8 van 

het AVRM aan te treffen. Een ieder maakt bij een beschuldiging van strafrechtelijke aard 

of bij vaststelling van zijn rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke, 

arbeidsrechtelijke, fiscale of enige andere aard, aanspraak op behandeling van zijn zaak 

                                                        
27 Een uitputtende bespreking is hier niet nagestreefd. Art. 144 van de Grondwet heeft de 

rechtsgevolgen overgelaten aan de wet. Een binding van de rechter aan een beslissing van het hof 

is derhalve niet uit art. 144 van de Grondwet af te leiden. 
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met deugdelijke waarborgen door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige 

rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld. Artikel 25 van het AVRM gaat over het recht 

op rechterlijke bescherming en houdt in dat een ieder aanspraak maakt op eenvoudige 

en onmiddellijke toegang tot een rechterlijke instantie, zodra fundamentele rechten als 

genoemd in het AVRM, de nationale grondwet en wetten, worden geschonden. Op basis 

van deze verdragsrechtelijke artikelen kan worden aangevoerd dat burgers bij een 

mogelijke schending van (verdragsrechtelijke) rechten zich tot een rechterlijke instantie 

moeten kunnen wenden en dat deze in volle omgang over de rechtsstrijd een uitspraak 

dient te geven. Heel simpel gezegd de interpretatie van de verdragsrechtelijke 

aanspraken uit het AVRM is aan een rechterlijke instantie opgedragen.  

 

Is het hof als een rechterlijke instantie aan te merken? In dit verband zou eerst naar de 

wet gekeken moeten worden, maar uit praktisch oogpunt valt te wijzen op hetgeen de 

regering over het hof in de toelichting als ook tijdens de behandeling van het ontwerp in 

de Nationale Assemblée heeft verklaard. Volgens de regering is het hof geen 

rechtsprekend college,28 heeft het geen rechtsprekende bevoegdheid,29 behoort het niet 

tot de rechtsprekende macht30 en laat het zich niet met rechtspraak in.31 Afgaande op 

deze woorden van de regering, zou het hof geen rechterlijke instantie zijn. 

   

Indien vervolgens de wet wordt geraadpleegd, valt op dat de leden van het hof niet voor 

het leven worden benoemd, maar voor bepaalde tijd, voor vijf jaar. Een andere relevante 

omstandigheid is de schorsingsbevoegdheid van de president van de Republiek 

Suriname. Hij kan een lid van het hof voor bepaalde tijd schorsen, na het hof gehoord te 

hebben, bijvoorbeeld wegens handelen of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de 

goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het in betrokkene te stellen vertrouwen 

(art. 8 lid 2). Daargelaten dat deze grond vaag is, valt te wijzen op het feit dat de 

schorsingsbevoegdheid in duur niet is beperkt, dat het hof slechts gehoord moet worden 

                                                        
28 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 6.15 van opname 52.08 

minuten, https://www.youtube.com/watch?v=Yt5ye0TfsZw. 
29 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 7.13 van opname 52.08 

minuten, https://www.youtube.com/watch?v=Yt5ye0TfsZw. 
30 Nationale Assemblée, vergadering 30 augustus 2019, video omstreeks 11.49 van opname 52.08 

minuten, https://www.youtube.com/watch?v=Yt5ye0TfsZw. 
31 Wet Constitutioneel Hof, SB 2019, 118, memorie van toelichting, p. 17 en 23.   
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en de Nationale Assemblée in het geheel geen bemoeienis heeft. Een beslissende stem is 

aan de president van de Republiek Suriname toegekend.  

 

Vermeldenswaard is hier de wijze waarop de selectie en voordracht van de kandidaat-

leden voor het hof in de Nationale Assemblée zijn verlopen en de uitdrukkelijke 

bewoordingen waarmee de rechter is besproken. Uit de plenaire openbare behandeling in 

de Nationale Assemblée blijft op het netvlies de ontevredenheid over uitspraken van 

rechters en de behoefte om een ander orgaan in het leven te roepen.  

 

Al deze omstandigheden maken dat burgers die niet tevreden zijn over een beslissing 

van het hof, zich tot de rechter zullen wenden. Met een beroep op de artikelen 8 en 25 

AVRM zullen burgers de bestreden beslissing aanvechten en naar voren brengen dat het 

hof geen onafhankelijke, onpartijdige, rechterlijke instantie is.  

 

Indien het hof als een niet-rechterlijke instantie heeft te gelden, dan zou het door zijn 

beslissingen de rechter binden en invloed op jurisprudentie krijgen. Een deel van het 

werk van de rechter is overgedragen aan het hof, dat geeft een beslissing en vervolgens 

dient de rechter die beslissing in een concrete zaak toe te passen. Een onderscheid dat 

door de regering en de Nationale Assemblée is gemaakt dat het hof door toetsing in 

abstracto niet op het terrein komt van de rechter, die in concreto toetst, is niet juist. De 

oordelen en interpretaties van het hof zouden op basis van het systeem van de wet 

doorslaggevende betekenis toekomen en daar gaat het om (art. 33). Dat is onwenselijk, 

nu het geen rechterlijke instantie is. 

 

 

7. Slot 

In deze publicatie is geen politiek bedreven. In de Nationale Assemblée mogen 

Assembléeleden zich uiteraard door politieke motieven laten leiden. Wetten die in de 

Nationale Assemblée worden aangenomen betreffen een wetgevingsproduct van 

afwegingen die politieke keuzes inhouden. Verwacht mag echter worden dat voor een 

wet keuzes expliciet worden gemaakt, geen evident tegenstrijdige bedoelingen bevat en 

in de rechtsorde hanteerbaar is. Voor een land als Suriname met een culturele, etnische 

en religieuze verscheidenheid, is het waardevol om juridische kwesties een zo juridisch 

zuiver mogelijke benadering te geven. Een dergelijke benadering biedt een waarborg 

voor een gestage groei van het vertrouwen van de samenleving in haar instituten en 

geeft een basis voor verwezenlijking van een zo eerlijk mogelijke behandeling van 
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burgers. Ongetwijfeld speelt bij de goedkeuring van de wet, de 8-decemberprocessen op 

de achtergrond een rol.32 Betwijfeld moet worden dat het hof invloed op de 8-

decemberprocessen kan uitoefenen. Vanuit het perspectief van de verdachten zou het 

hof moeten beslissen dat de Amnestiewet verbindend is. De gevolgtrekking voor de 

verdachten moet vervolgens zijn dat de Amnestiewet niet in strijd is met grondrechten 

en verdragsrechtelijke mensenrechten, waardoor de rechtsgevolgen die de Amnestiewet 

teweegbrengt inhoudende straffeloosheid, in de strafprocedures kan worden ingebracht. 

Zelfs indien het hof tot een voor de verdachten gunstige beslissing komt, moet gewezen 

worden op de redactie van artikel 33 van de wet. In de wettekst wordt de gebondenheid 

van de rechter alleen bereikt in gevallen dat er een beslissing is over het ‘onverbindend 

achten van de wet of een gedeelte daarvan’. Uit de redactie van artikel 33 blijkt niet dat 

er sprake is van een gebondenheid indien, in ons voorbeeld de Amnestiewet, verbindend 

is geacht. Wat nog aan de orde kan zijn, is dat de rechter op grond van artikel 32 tot 

schorsing van de behandeling van de strafzaken moet overgaan, omdat een 

verzoekgerechtigde bij het hof om toetsing van in ons voorbeeld de Amnestiewet 

verlangt. Het is maar de vraag hoe lang zo een schorsing van de behandeling zal duren, 

nu de rechter de bevoegdheid heeft om de behandeling van de zaken te hervatten. In 

wezen is de wet in niemands belang, zo zou de conclusie moeten luiden. De wet die in 

deze publicatie onderwerp van bespreking is geweest, is een juridisch onvolmaakt 

product, dat bovendien schade aan de rechtstaat en zijn burgers toebrengt en de 

inwerkingtreding daarvan zou achterwege moeten blijven. 

 

                                                        
32 Voor de situatie in 2016 zie H.K. Fernandes Mendes, Het constitutioneel hof: een nieuw avontuur 

in een ontwikkelend staatsbestel, Surinaams Juristenblad, 2016, no. 2 (oktober), p. 6 en 7. 


