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Hof verwart moment inwerkingtreding 

rechterlijk vonnis c.q. verbod 

met moment inwerkingtreding 

terugroeping 

Inleiding 

Op zaterdag 12 april jl. om 4:46 in de vroege ochtend verscheen op Starnieuws een artikel 

afkomstig van het Hof van Justitie (hierna: het Hof). Blijkens het artikel heeft het Hof het 

nodig gevonden om haar vonnis d.d. 20 maart 2020 over de terugroepkwestie uit te leggen. 

Ook in De Ware Tijd van dinsdag 14 april jl. is de uitleg van het Hof gepubliceerd. Nu ik van 

mening ben dat het Hof niet de aangewezen autoriteit is om haar eigen vonnissen uit te 

leggen aan het publiek en ik mij ook niet kan terugvinden in de door het Hof gegeven uitleg 

over dit vonnis, deel ik bij dezen mijn zienswijze hierover met u. 

 

De Grondwet en de Wet Terugroeping volksvertegenwoordigers 2005 (WTV) 

Artikel 68 lid 1 van onze Grondwet bepaalt, voor zover hier van belang, dat het lidmaatschap 

van DNA “eindigt door : a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; c. terugroeping van het 

lid op de wijze bij wet te bepalen ...”. Artikel 4 lid 3 WTV bepaalt: “het eindigen van het 

lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordiger, zoals bepaald in artikel 68 lid 1 sub 

c van de Grondwet is een feit bij de betekening van het deurwaardersexploit zoals bedoeld in 

lid 2 van dit artikel”. 

De beëindigingsgronden van het lidmaatschap van DNA zoals vermeld in de Grondwet zijn 

imperatief, wat betekent dat die dwingend zijn voorgeschreven, en voorts zijn die vanwege 

hun aard voor hun inwerkingtreding niet afhankelijk gesteld van een rechterlijk vonnis. 

 

Is het Hof bevoegd haar eigen vonnissen publiekelijk uit te leggen indien er tussen de 

betrokken partijen nog getwist wordt over de aan de orde zijnde rechtsvragen c.q. 

rechtsgevolgen? 

Ingevolge artikel 139 van onze Grondwet en de artikelen 32 e.v. van de Wet houdende 

vaststelling van een reglement op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse 
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rechterlijke macht (hierna: Wet Rechterlijke Macht), is het Hof de hoogste instantie van de 

rechterlijke macht met rechtspraak belast. 

Noch de Grondwet noch de Wet Rechterlijke Macht kennen het Hof de bevoegdheid toe door 

haar gewezen vonnissen, zeker die in kort geding gewezen, publiekelijk uit te leggen. Voor 

zover ik mij kan herinneren, heb ik in de afgelopen 20 jaren ook niet meegemaakt dat ons 

Hof publiekelijk standpunten over een tussen partijen gewezen vonnis bij wege van 

uitlegging inneemt. 

Daarnaast is het dan ook de vraag hoe zo’n uitleg tot stand komt: zijn de rechters die het 

vonnis hebben uitgesproken betrokken geweest bij het formuleren van de gegeven uitleg; is 

een dergelijke uitleg een standpunt van alle rechters die lid zijn van het Hof, dus ook van de 

rechters die zelf het vonnis gewezen hebben? Is door het Hof in het kader van de gegeven 

uitleg wel acht geslagen op de processtukken en het toepasselijke recht en is er onderzoek 

gedaan naar regelgeving, literatuur en rechtspraak? Los van deze praktische vragen heb ik in  

ieder geval geen wettelijke basis voor dit optreden van het Hof gevonden. 

 

Rechtsstrijd tussen partijen nog volop gaande 

Los van het feit dat er geen wettelijke basis bestaat voor het optreden van het Hof in dezen, 

zijn er tussen de procespartijen betrokken bij het vonnis van het Hof van 20 maart 2020 nog 

bodemprocessen aanhangig bij de kantonrechter in het Eerste Kanton. Deze zaken zijn 

bekend onder de A.R. No’s 153225 en 160118 en in beide moet de kantonrechter nog 

uitspraak doen. Het is vervolgens afhankelijk van de uitspraken niet uitgesloten dat het Hof 

ook in die zaken beslissingen in hoger beroep zal moeten geven. 

Ook is er onlangs een zaak in kort geding bij de kantonrechter in het Eerste Kanton ingediend 

door verschillende parlementariërs, bekend onder A.R. No.: 201076, waarin zij standpunten 

innemen op grond van het vonnis van het Hof van 20 maart 2020 over onder andere de 

grondwettelijkheid van de onlangs afgekondigde zogenoemde Valutawet. 

De door het Hof thans publiekelijk ingenomen standpunten gaan ook over rechtsvragen die 

partijen in die zaken nog verdeeld houden en kunnen, nu het Hof de hoogste rechtsprekende 

instantie in ons land is, van invloed zijn op de rechters die nog over die zaken moeten 

beslissen. Gesteld moet worden dat het Hof met de door haar in de gepubliceerde uitleg 

ingenomen standpunten direct de rechters die nog in voormelde zaken moeten beslissen, 

beïnvloedt. Het Hof ondermijnt met de door haar gegeven uitleg over haar vonnis d.d. 

20 maart 2020 naar mijn mening dan ook de waarborg van onbevangen en objectieve 
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rechtspraak zoals verankerd in onze Grondwet en in mensenrechtenverdragen. Het optreden 

van het Hof verdient in mijn ogen rechtsstatelijk beschouwd dan ook geen schoonheidsprijs. 

 

Hof verwart moment inwerkingtreding rechterlijk vonnis c.q. verbod met moment 

inwerkingtreding terugroeping 

In haar uitleg neemt het Hof het standpunt in alsof zou een terugroeping pas gevolgen hebben 

vanaf het moment waarop een rechter eventueel over de geldigheid van de terugroeping in 

kwestie heeft beslist. Dit standpunt van het Hof staat haaks op wat de Grondwet en de WTV 

over de inwerkingtreding van de terugroeping zelf duidelijk en helder stellen. 

Geen van de bepalingen in deze wetten schrijven namelijk voor dat pas wanneer een rechter 

een betwiste terugroeping rechtsgeldig heeft bevonden, de terugroeping in werking treedt. De 

Grondwet stelt dat het lidmaatschap van het teruggeroepen DNA-lid eindigt door de 

terugroeping zelf. En de WTV stelt dat de terugroeping een feit is bij de betekening van het 

deurwaardersexploit inhoudende de terugroeping aan de teruggeroepene. Indien de wetgever 

had gewild dat de terugroeping pas in werking treedt bij een rechterlijk vonnis over de 

rechtsgeldigheid van de terugroeping dan had de wetgever dat zo geregeld. Het Hof geeft een 

uitleg over de inwerkingtreding van de terugroeping die geen grondslag vindt in de 

toepasselijke grondwettelijke en wettelijke bepalingen. In de zaak die geleid heeft tot het 

vonnis van het Hof ging het niet zozeer om de rechtsvraag of de terugroeping wel of niet een 

rechtsfeit is, want daar is de wet duidelijk over, maar dat betrokkenen zich middels rechterlijk 

bevel aan de wet c.q. de terugroeping dienen te houden. 

Het gevorderde en door het Hof uitgesproken verbod is dus slechts bedoeld om de 

terugroeping te doen naleven omdat de teruggeroepenen en ook de voorzitter van DNA zich 

niet bij de terugroeping wensen neer te leggen. Het uitgesproken rechterlijk vonnis c.q. 

verbod zelf heeft dus met andere woorden geen betrekking op de terugroeping en de 

inwerkingtreding ervan. Want die zijn duidelijk in de wet geregeld. 

 

Standpunt Hof dat teruggeroepenen ondanks terugroeping hoedanigheid van DNA-lid 

behouden is rechtens onjuist 

Dit standpunt dat het Hof in haar gegeven uitleg thans inneemt, is in strijd met haar eigen 

vonnis en ook in strijd met artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet en artikel 4 lid 3 WTV. 

Terwijl deze bepalingen expliciet stellen dat het lidmaatschap tot een eind komt bij de 

terugroeping, betoogt het Hof:  
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“Dit impliceert geenszins dat zij die hoedanigheid niet bezitten”. Dus terwijl de wet stelt dat 

het lidmaatschap eindigt met de terugroeping neemt het Hof thans in de door haar gegeven 

uitleg van haar vonnis een daarvan geheel afwijkend standpunt in. 

De tegenstrijdigheid tussen deze door het Hof publiekelijk gegeven uitleg en haar eigen 

vonnis d.d. 20 maart 2020 blijkt uit het feit dat het Hof in haar vonnis zelf het volgende 

overweegt: “Gelet op het voorgaande komt het Hof tot de slotsom dat de terugroeping van 

Sapoen en Chitan rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en ingevolge het bepaalde in artikel 4 

lid 3 WTV is bij de betekening van de exploiten de dato 22 december 2015 met nummers 675 

en 676, de terugroeping een feit.”. 

Dus eerst stelt het Hof in haar vonnis d.d. 20 maart 2020 dat de terugroeping d.d. 

22 december 2015 een feit is (en volgens de Grondwet eindigt het lidmaatschap bij de 

terugroeping) en nu stelt zij in de media dat betrokkenen de hoedanigheid van DNA-lid nog 

bezitten. Dus het Hof zegt met deze uitleg tevens dat ook wanneer een lid van DNA 

bijvoorbeeld is komen te overlijden of benoemd is tot minister (overlijden en benoeming tot 

minister behoren namelijk ook tot de wijzen waarop het lidmaatschap van DNA eindigt) de 

overledene c.q. de minister de hoedanigheid van DNA-lid blijft behouden zolang niet in de 

opengevallen plaats c.q. plaatsen is voorzien. Deze uitleg van het Hof druist in tegen de 

duidelijke wil van de Grondwetgever en is derhalve rechtens onjuist. 

 

Consequenties terugroeping 

De gevolgen van de terugroeping in kwestie zijn immens. Twee personen hebben zich bijna 

vijf jaren lang als parlementariër kunnen gedragen en wetten helpen aannemen, terwijl zij die 

bevoegdheid grondwettelijk niet bezaten. 

De thans door het Hof gegeven uitleg: “Dit impliceert geenszins dat zij de hoedanigheid niet 

bezitten”, zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof zou het Hof  de gevolgen van haar 

vonnis, waarbij de terugroeping d.d. 22 december 2015 rechtsgeldig is bevonden, niet hebben 

overzien of niet in stand wenst te houden. Terecht dient dan ook de vraag gesteld te worden 

of dit de taak c.q. verantwoordelijkheid van het Hof, als rechtsprekende instantie, is. 

 

Scheiding der machten, democratie en rechtsstaat 

Suriname is een parlementaire democratische rechtsstaat. Onze staatsinrichting is gebaseerd 

op de leer van Montesquieu over de scheiding der machten. Ik heb eerder betoogd dat de 

huidige regering bezig is een (parlementaire) dictatuur in ons land gevestigd te krijgen. Het 

parlement is sinds deze regering aan de macht is onder het DNA-voorzitterschap van Simons 
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gewoon een verlengstuk van de regering en geen op zichzelf staande macht zoals door 

Montesquieu bedoeld. De uitleg die het Hof zich thans geroepen voelt te geven aan haar 

eigen vonnis en wel in het voordeel van de regering en het parlement is voor mij een 

zorgwekkend teken aan de wand. Ik stel vast dat de rechtsprekende macht op deze wijze de 

wetgevende macht (regering en DNA) met de gegeven uitleg te hulp tracht te schieten om zo 

de door hen veroorzaakte staatsrechtelijke impasse gezuiverd te krijgen. 

Dit is echter niet de wijze waarop in de leer van de scheiding der machten inhoud gegeven 

zou moeten worden aan het daarvan deel uitmakende systeem van ‘checks and balances’. 

Met deze nadere publieke uitleg door het Hof die afwijkt van haar vonnis c.q. van het 

toepasselijke recht kan de rechtspraak niet functioneren als sluitstuk van de democratische 

rechtsstaat met alle gevolgen van dien. 

 

Als wij ervan overtuigd zijn dat wij die waarachtige democratie zijn zoals die in artikel 52 

lid 3 van onze Grondwet is vastgelegd, hebben wij geen andere keuze dan het instrument van 

terugroeping haar werk te laten doen, zoals grondwettelijk bedoeld. 

Had het Hof het kort geding behandeld zoals het behoort te gebeuren in een democratische 

rechtsstaat, dus reeds in 2017 kort nadat het laatste processtuk was ingediend het vonnis had 

gewezen, dan hadden wij deze situatie waarin wij nu zijn beland niet gehad. 

 

Paramaribo, 17 april 2020 

Mr. G.R. Sewcharan, advocaat bij het Hof van Justitie 


