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GOU~ERNEMENTSBLAD 
VAN 

S.URINAME 

PU B LIe A TIE van 25 April 1955 Kabinet No. VII/562, 
waarbij wordt afgekondigd de algemene maatregel van Rijks
bestuur van 29 Maart 1955 (Staatsblad No. 133) met bijbe
horende nota van toelichting, houdende het in overeenstemrping 
brengen van de Landsregeling van Suriname met de nfeuwe 
rechtsorde. 

IN NAAM DER KONINGIN! 

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot 
afkondiging van onderstaande algemene maatregel van Rijks
bestuur met bijhorende nota van toelichting : 

WIJ JULIANA, EIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER

LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 


Op de voordracht van Onze Minister van Overzeese Rijks

delen a.i. van 22 Maart 1955, Directie Suriname en Neder

landse Antillen, No. 124071/-; 


Ovciwegende, dat ingevolge artikel 59, lid 4 vanhet Statuut 

voor het KoniIlkrijk der N ederlanden de Landsregeling van 

Suriname in overeenstemming moet worden gebracht met de 

nieuwe rechtsorde; 


. Gelet op artikel 59, lid 4 van het Statuut; 

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies 

van 25 Maart 1955, No.1); ; 


Gezien het nader rapport van Onze Minister van Overzeese 

Rijksdelen van 29 Maart 1955, Directie Suriname en Neder

landse Antillen, No. 125047/10641; 


De bepalingen van het Statuut in acht genomen zijnde; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

de tekst van de Staatsrege1ing van Suriname vast te stellen, 

zoals deze bij dit besluit is gevoegd. 
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Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede 
na de datum van uitgifte van bet Gouvernementsblad van SUfl- . 
name, waarin het wordt geplaatst. 

Onze Minister van Overzeese Rijksdelen is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat, met de nota van toelicbting, in 
het Staatsblad en in het Gouvernementsblad van Suriname zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State van het Koninkrijk. 

Soestdijk, 29 Maart 1955. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Rijksdelen, 
W. J. A. KERNKAMP. 

Uitgegeven de zevende April 1955. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernementsblad be
vQlen. 

Gedaan te Paramaribo, de 25'ste April 1955. 
J. 'KDAASESZ. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 28ste April 195'5. 
De IMinister· van Binnenlandse Zaken, 

. . 

JOH.A!'N H. FEJRRJiER. 



3. Het lidmaatschap vervalt: 

1°. door het opgeven der vestiging in Suriname of een af


wezigheid uit Suriname van langeI'. dan acht maanden, tenzij 
bij landsverordening een andere termijn wordt bepaald; . 

20. door het verlies van het volle genat der burgerlijke 
rechten; 

3 0 
• door het ontstaan van omstandigheden, die ingevolge 

artikel 47 verkiesbaarheid 'uitsluiten. 

TWEEDE AFDELING 

Hun zitting en vergaderingen 

Artikel54 .. 
De zitting der Staten wordt door of namens de Gouverneur 

geopend en gesloten. De gewone zitting vangt jaarlijks aan op 
de tweede Dinsdag der maand Mei. 

Artikel55 

1. De voorzitter en de ondervoorzitter der Staten worden 
door de Gouverneur benoemd voor de· peri ode ener zitting uit 
een voor ieder afzonderlijk door de Staten in te dienen voor
dracht van twee led en . 

. 2. Zolang zodanige benoeming nog niet heeft plaatsge
vonden, treedt als voorzitter op de voor de voorafgaande periode 
benoemde voorzitter of ondervoorzitter, indien deze deel uit
maakt van de nit1uwe Staten, dan weI, bij ontstentenis van zo
danige persoon, het lid der nieuwe Staten, dat onder de leden, 
die het langstzittmg hebben gehadin het College, het oudste 
lid is in jaren. Als ook zodanige persoon mocht ontbreken; 
treedt het. oudste lid in jaren als voorzitter op. 

Artikel56 

1. De Staten benoemen, schorsen en ontslaan hun griffier. 
Deze is geen lid van de Staten.' .' .. 

2. Zijn positie en bezoldiging worden bij landsverordening 
geregeld, evenals zijn aanspraken op verlof en verlofsbezoldi
ging, wachtgeld en pensioen. 

Artikel57 

De Staten· onderzoeken de geloofsbrieven der nieuw inge
komen leden en beslissen de geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelf oprijzen. 



1.: .... 

3. Echter mogen personen, die niet schrijven kunnen, ver~ 

zoekschriften indienen door tussenkomst van zodanigeambte

naren, als hiertoe bij landsverordening zijn bevoegd verklaard. 


Artikel 10 

De uitoefening van het recht van vereniging en vergadering 


kan, in het belang der open bare orde, -zedelijkheid of gezond

heid, aan regeling en beperking bij landsverordening onder

worpen worden. 


TWEEDE HOOFDSTUK 

De Gouverneur aIs vertegenwoordiger van bet boofd 
der Regering van Suriname 

Artikel 11 

De Koning is hoofd van de Regering van Suriname; hij wordt 


als zodanig vertegenwoordigd door de Gouvemeuf. De Minis~ 


ters zijn verantwoordelijk aan, de Staten. 


Artikel 12 

De Gouverneur heeft de uitvoerende macht. 


Artikel 13 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 56 benoemt, schorst 


en ontslaat de Gouverneur de landsdienaren, tenzij hUn be:. 

. noeming, schorsing of ontslag bij deze Staatsregeling aan de 
Koning is toegekend. 

2.Hij voorziet, als de belangen van de dienst dit vereisen, 

in <i.e tij~:lelijke waa.rneming van betrekkingen, door de Koning 

te begeven. 


3. Regelen betreffende de rechtstoestand van de landsdie
fen worden bij landsverordening gesteld. 

Artikel 14 

De Gouverneur heeft het bestuur van's Lands geldmiddelen 


en domeinen. 

Artikel 15 


1. De Gouverneur stelt de bezoldigingen der lands-dienaren 

vast, tenzij in deze Staatsregeling anders is bepaald. 


2. De aanspraken op verloven en verlofsbezoldigingen, 

wachtgelden en pensioenen worden bij landsverordening ge

regeld. 


Artikel 16 
1. De Gouverneur kan, na ingewonnen bericht van de rech


ter door wie het vonnis is gewezen, aan aIle veroordeelden gratie 



