
1 
 

Lokale democratie in Suriname 

Een onderzoek naar de effecten van kleinschaligheid op de integriteit 

van districtraadsleden 

 

 

 

 

Masterthesis Bestuurskunde 
 

Door: Erwin Laurens Christian Boschma 

 

 

 

Studentnummer: 2602330 

Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Sociale Wetenschappen 

Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie 

Specialisatie: Kwaliteit van Besturen 

Begeleidende docent: prof. dr. J.G.M. de Bruijn 

Tweede lezer: drs. P.J. de Vries 

 

 

Plaats en datum: Sneek, 28 juni 2018 

 



2 
 

Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterthesis ‘Lokale democratie in Suriname: een onderzoek naar de 

effecten van kleinschaligheid op de integriteit van districtraadsleden.’ Deze thesis is 

geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de (deeltijd) masteropleiding Bestuurs-

kunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Tijdens de studie hebben thema’s zoals goed bestuur, lokaal zelfbestuur en participatie 

altijd mijn aandacht weten te trekken. Met veel plezier heb ik mij dan ook verdiept in 

Suriname en hoe men daar invulling geeft aan deze onderwerpen.  

Op deze plaats wil ik Jeanne de Bruijn bedanken voor de fijne begeleiding en onder-

steuning. Ook wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onder-

zoek. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek nooit kun uitvoeren. In het bijzon-

der wil ik Ine Apapoe bedanken voor het mij wegwijs maken in de bestuurlijke organi-

satie van Suriname. 

Ook van mijn vrienden en familie heb ik wijze raad mogen ontvangen. Bijzondere dank 

ben ik verschuldigd aan Jochem Pennekamp voor zijn uitgebreide feedback en adviezen. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Erwin Boschma 

Sneek, 28 juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inhoudsopgave 

§1.1 Aanleiding onderzoek en afbakening.................................................................... 5 

§1.2 Doelstelling van het onderzoek ............................................................................. 6 

§1.3 Hoofdvraag en (te formuleren) hypothesen .......................................................... 6 

§1.4 Wetenschappelijke relevantie ............................................................................... 7 

§1.5 Maatschappelijke relevantie ................................................................................. 7 

§1.6 Leeswijzer ............................................................................................................. 8 

Hoofdstuk 2: Introductie Suriname en Districtsraden ...................................................... 9 

§2.1 Inleiding ................................................................................................................ 9 

§2.2 Geografie en oorspronkelijke bewoners (10.000 v. Chr. - 1651) ......................... 9 

§2.3 Plantagekolonie (1651-1863) .............................................................................. 10 

§2.4 Ontstaan van een plurale samenleving (1863-1942) ........................................... 11 

§2.5 Op naar autonomie en onafhankelijkheid (1942-1975) ...................................... 13 

§2.6 Militair bewind (1975-1987) .............................................................................. 15 

§2.7 Republiek Suriname (1987-heden) ..................................................................... 16 

§2.8 Districtsraden ...................................................................................................... 18 

§2.9 Tussenconclusie: antwoord op deelvragen I en II .............................................. 22 

Hoofdstuk 3: Literatuuroverzicht ................................................................................... 24 

§3.1 Inleiding .............................................................................................................. 24 

§3.2 Definitie van de belangrijkste begrippen en concepten ...................................... 24 

§3.2.1 Democratie ....................................................................................................... 24 

§3.2.2 Goed bestuur .................................................................................................... 25 

§3.2.3 Integriteit .......................................................................................................... 25 

§3.2.4 Corruptie .......................................................................................................... 26 

§3.2.5 Small Island Developing States (SIDS) ........................................................... 27 

§3.3 Reeds verricht onderzoek naar integriteit in Suriname ....................................... 28 

§3.4 Hypothesen ......................................................................................................... 33 

§3.5 Onderzoeksmodel ............................................................................................... 38 

§3.6 Tussenconclusie: antwoord op deelvragen III en IV .......................................... 40 

Hoofdstuk 4: Methoden en technieken ........................................................................... 42 

§4.1 Inleiding .............................................................................................................. 42 

§4.2 Overeenkomsten en verschillen met eerder onderzoek ...................................... 42 

§4.3 Onderzoeksontwerp ............................................................................................ 43 

§4.4 Methoden van dataverzameling, operationalisatie en analysemethoden ............ 44 

§4.4.1 Methoden van dataverzameling ....................................................................... 44 

§4.4.2 Operationalisatie .............................................................................................. 46 



4 
 

§4.4.3 Analysemethode ............................................................................................... 47 

§4.5 Kwaliteit van het onderzoek ............................................................................... 47 

Hoofdstuk 5: Resultaten ................................................................................................. 50 

§5.1 Inleiding .............................................................................................................. 50 

§5.2 Respondenten en non-respons ............................................................................ 50 

§5.3 Regels, procedures en instructies over integriteit ............................................... 51 

§5.4 Relaties tussen districtraadsleden en burgers ...................................................... 55 

§5.5 Politiek in de Districtsraden ................................................................................ 59 

§5.6 Bijdrage media aan een publiek debat ................................................................ 62 

§5.7 Dominantie centrale overheid ............................................................................. 63 

§5.8 Tussenconclusie: verwerping/niet verwerping van de hypothesen ..................... 65 

Hoofdstuk 6: Conclusie en discussie .............................................................................. 68 

Literatuurlijst .................................................................................................................. 75 

Bijlage I: Enquête ........................................................................................................... 81 

Bijlage II: overzicht interviews ...................................................................................... 86 

Bijlage III: Vragenlijst interviews met districtraadsleden .............................................. 87 

Bijlage IV: Vragenlijst interviews met DC’s ................................................................. 88 

Bijlage V: Topiclijst interviews met experts .................................................................. 89 

Bijlage VI: Regels over integriteit van districtraadsleden .............................................. 90 

 

Vindplaats figuren: 

FIGUUR 1. GEOGRAFISCHE LIGGING SURINAME ............................................................................................ 9 
FIGUUR 2. DE TIEN DISTRICTEN ................................................................................................................... 18 
FIGUUR 3. CPI SCORES SURINAME .............................................................................................................. 29 
FIGUUR 4. ONDERZOEKSMODEL .................................................................................................................. 38 
FIGUUR 5. PATROON MATCHING .................................................................................................................. 47 
FIGUUR 6. INHOUD TRAININGEN DISTRICTRAADSLEDEN .............................................................................. 54 
FIGUUR 7. FREQUENTIE CONTACT TUSSEN DISTRICTRAADSLEDEN EN DE BURGER ...................................... 56 
FIGUUR 8. MOGELIJKE NIET-INTEGERE GEDRAGINGEN BINNEN DE DISTRICTSRADEN ................................. 57 

 

Vindplaats tabellen: 

TABEL 1. ZETELVERDELING DNA PER 2015 (BRON: WWW.DNA.SR)............................................................ 17 
TABEL 2. GERAAMDE INKOMSTEN EN UITGAVEN SURINAME PER 2012 (BRON: WWW.DNA.SR) ................... 18 
TABEL 3. AANTAL ZETELS VAN DE DISTRICTSRADEN EN DC'S PER DISTRICT (BRON: WWW.GOV.SR) .......... 19 
TABEL 4. THEORIEVORMING OVER HET VERBAND TUSSEN KLEINSCHALIGHEID EN DEMOCRATIE ................ 41 
TABEL 5. OPERATIONALISATIE .................................................................................................................... 46 
TABEL 6. RESPONDENTEN ENQUÊTE ............................................................................................................ 50 
TABEL 7. MOTIVATIES RESPONDENTEN OM DISTRICTRAADSLID TE WORDEN .............................................. 52 
TABEL 8. SCREENING KANDIDAAT-DISTRICTRAADSLEDEN .......................................................................... 53 
TABEL 9. ANTWOORDEN RESPONDENTEN OP DIVERSE STELLINGEN OVER DE DISTRICTSRAAD ................... 55 
 

 

file:///C:/Users/Erwin/Desktop/Masterthesis%2027%20juni.docx%23_Toc517912842


5 
 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

§1.1 Aanleiding onderzoek en afbakening 

Al sinds de oudheid wordt aangenomen dat er een verband bestaat tussen de bevol-

kingsgrootte en de wijze waarop een staat wordt bestuurd (Veenendaal, 2013:13-17). 

Bekende wijsgeleerden als Plato, Aristoteles en later ook Montesquieu en Rousseau 

meenden dat kleinschaligheid een positief effect heeft op het bestuur van een staat. 

Vanwege de persoonlijke contacten en korte lijnen tussen burgers en publieke verte-

genwoordigers, zouden gevoelens van sociale cohesie worden versterkt. Ook zou het 

bestuur van een kleine staat eerder democratisch zijn, omdat burgers directer invloed 

kunnen uitoefenen dan in staat met een grote bevolkingsomvang.  

Tegenwoordig is de literatuur over het verband tussen kleinschaligheid en democratie 

verdeeld. Aan de ene kant blijkt uit kwantitatief onderzoek dat Small Island Developing 

States (SIDS) met minder dan anderhalf miljoen inwoners, vaker dan grotere staten, op 

een democratische wijze de volksvertegenwoordigers kiezen (Srebrnik, 2004; Ott, 2000; 

Diamond & Tsalik, 1999; Hadenius, 1992). Aan de andere kant heeft kwalitatief onder-

zoek aangetoond dat de democratie in SIDS vaak wordt gekenmerkt door cliëntelisme 

en patronage, waardoor in kleine staten een verhoogd risico bestaat op integriteitsschen-

dingen (Veenendaal, 2016 en 2013; Baldacchino, 2012; Oostindie & Sutton, 2006; Far-

rugia, 1993; Benedict, 1967).  

Ook Suriname wordt gerekend tot de SIDS. Het landoppervlak is weliswaar vier keer 

groter dan Nederland, maar het land heeft ‘slechts’ 558 duizend inwoners. Suriname is 

gelegen in het Caraïbisch gebied en vertoont alle specifieke kenmerken van een eiland. 

De kustlijn van Suriname is namelijk laaggelegen. Daarnaast is het land sterk op Neder-

land georiënteerd en daarom niet te vergelijken met andere Zuid-Amerikaanse landen 

(zie verder §3.2.5). 

Tot op heden is onduidelijk wat de effecten zijn van een kleine bevolkingsgrootte op het 

functioneren van de Surinaamse democratie. Impliciet lijkt de non-gouvernementele 

organisatie (hierna: ngo) Transparency International (hierna: TI) wel het verband te leg-

gen tussen kleinschaligheid en een verhoogd risico op integriteitsschendingen in Suri-

name (TI, 2018). TI stelt namelijk dat de Surinaamse overheid moeite heeft met een 

effectieve corruptiebestrijding. Toch lijkt een gegronde onderbouwing van deze bewe-

ring te ontbreken en wordt deze zonder enige nuance aan de buitenwereld gepresen-

teerd. Zo is onduidelijk of de beweringen van TI betrekking hebben op de Surinaamse 

centrale overheid of de regionale overheden. Suriname kent namelijk drie bestuurslagen 

met elk een eigen volksvertegenwoordiging. Op centraal niveau is dit De Nationale As-

semblée (hierna: DNA), op districtsniveau bestaan tien Districtsraden en op wijkniveau 

62 Ressortsraden. 

Een opvallend kenmerk van de empirische onderzoeken over het verband tussen klein-

schaligheid en democratie, is dat geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het 

functioneren van de landelijke en lokale democratie. Daarom wordt in deze thesis on-

derzocht of de veronderstelde gevolgen van kleinschaligheid op de democratie ook 

aanwezig zijn op het niveau van de Districtsraden. Gelet op de beweringen van TI wordt 

expliciet aandacht besteed aan de borging van integriteit.  
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§1.2 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is om te toetsen of empirische bevindingen over de 

effecten van kleinschaligheid op de werking van de democratie houdbaar zijn op het 

niveau van de Districtsraden in Suriname. Recentelijk onderzoek naar integriteit in Su-

riname is schaars en in bestaande onderzoeken naar good governance in Suriname gaat 

verreweg de meeste aandacht uit naar de centrale overheid. Daardoor is onduidelijk hoe 

de Districtsraden in de praktijk functioneren en of op dit niveau ook integriteitsschen-

dingen plaatsvinden. Deze thesis wil daarom een stem geven aan een groep die nog niet 

in de openbaarheid is gekomen. 

Daarnaast is geen onderzoek gevonden dat de effecten van kleinschaligheid op de inte-

griteit van lokaal gekozen volksvertegenwoordigers onderzocht. Dit onderzoek beoogt 

inzicht te verschaffen in het functioneren van de Districtsraden en de plaats die integri-

teit inneemt in de wet en in de praktijk. 

§1.3 Hoofdvraag en (te formuleren) hypothesen 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

- In hoeverre wordt de integriteit van districtraadsleden in Suriname gewaarborgd of 

belemmerd door factoren van kleinschaligheid? 

De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van een tweetal voorvragen, theoretische 

deelvragen en te formuleren hypothesen.  

Voorvragen:  

I. Hoe is het regionaal bestuur in Suriname ontstaan? 

II. Wat is de inhoud van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van de 

organisatie, verkiezingen, taken en financiering van de Districtsraden? 

 

Het antwoord op de voorvragen is van belang om de huidige Surinaamse maatschappe-

lijke, bestuurlijke en politieke context goed te kunnen begrijpen waarin de Districtsra-

den opereren. Bovendien kan het functioneren van de Districtsraden pas goed worden 

beoordeeld indien helder is hoe de Districtsraden momenteel bij wet zijn geregeld. 

  

Theoretische deelvragen: 

III. Zijn er in het verleden onderzoeken verricht naar het waarborgen van in-

tegriteit in Suriname, en zo ja, wat zijn de resultaten? 

IV. Wat is het verband tussen kleinschaligheid en het functioneren van de 

democratie op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur? 

 

Beide theoretische deelvragen hebben ten doel om te bepalen welke onzekerheid bestaat 

over de effecten van een kleine bevolkingsgrootte op het functioneren van de democra-

tie. Daarnaast is de theoretische kennis noodzakelijk voor de nadere afbakening van 

deze thesis en de bijdrage van dit onderzoek aan bestaande kennis. 

 

Te formuleren hypothesen: 

De hypothesen worden geformuleerd op basis van de huidige wetenschappelijke litera-

tuur over het verband tussen kleinschaligheid en democratie. In hoofdstuk 3 worden 

deze opgesteld. 
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De dataverzameling is een combinatie van deskresearch, kwantitatief onderzoek en kwa-

litatief onderzoek. Onder alle districtraadsleden is in de periode van 20 april tot 31 mei 

2018 een online enquête uitgezet. Daarnaast zijn (telefonische) interviews gehouden 

met diverse districtraadsleden, Districtscommissarissen en experts op het gebied van 

(regionale) Surinaamse politiek. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksmethoden- en 

technieken nader uiteengezet. 

 

§1.4 Wetenschappelijke relevantie 

In deze paragraaf wordt de wetenschappelijke relevantie van deze thesis besproken. 

Zoals hiervoor vermeld, beweert TI (2018) dat de Surinaamse overheid faalt in het be-

strijden van corruptie. Daarnaast blijkt uit een Corruption Risk Assessment voor Suri-

name (Vaidya, 2017) en een onderzoek van de Inter-American Development Bank 

(IDB) naar goed bestuur in Suriname (Martin, 2001) dat patroon-cliënt relaties wijdver-

spreid zijn in Suriname. Door de onderzoekers worden deze relaties als hoofdoorzaak 

van corruptie aangewezen. Tevens blijkt uit onderzoeken van Veenendaal (2016 en 

2013), Baldacchino (2012), Sutton & Oostindie (2006), Farrugia (1993) en Benedict 

(1967) dat volksvertegenwoordigers en burgers in kleine (eiland)staten elkaar via ver-

schillende, moeilijk te onderscheiden sociale rollen kennen en dat de lijnen tussen bur-

gers en publieke vertegenwoordigers kort zijn. Dit zijn elementen die mogelijkerwijs 

een katalyserend effect hebben op het ontstaan van corruptie.  

Kenmerkend voor deze onderzoeken is dat zij betrekking hebben op het functioneren 

van de landelijke democratie. Daarnaast hebben de empirische onderzoeken van Vaidya 

(2017) en Martin (2001) geen betrekking op de borging van integriteit op lokaal niveau. 

Daarom wordt er in deze thesis voor gekozen om te toetsen in hoeverre empirische be-

vindingen over de effecten van kleinschaligheid op de democratie houdbaar zijn op dis-

trictsniveau in Suriname. Hiermee wordt beoogd om een bijdrage te leveren aan de be-

staande wetenschappelijke kennis, namelijk door inzicht te verschaffen in het functione-

ren van de Districtsraden en onzekerheid over de houdbaarheid van de empirische be-

vindingen op districtsniveau te reduceren. 

§1.5 Maatschappelijke relevantie 

In deze paragraaf wordt de maatschappelijke relevantie van deze thesis besproken. Al-

gemeen wordt aangenomen dat integriteitsschendingen, zoals corruptie, de ontwikkeling 

van een democratie verhindert (TI, Z.D.). Corruptie schendt namelijk democratische en 

ethische waarden, waardoor democratisch gekozen instellingen aan legitimiteit verlie-

zen. Voor opkomende en nog niet gevestigde democratieën is corruptie extra schadelijk, 

omdat dit de ontwikkeling van verantwoordelijk politiek leiderschap in de weg staat. De 

lokale democratie in Suriname is nog volop in ontwikkeling, aangezien de Districtsra-

den pas sinds 1989 officieel bestaan en in de periode van 2002 tot 2014 is geprobeerd 

om de districten financieel en operationeel te versterken (Ahmadali, 2015). De resulta-

ten van deze thesis zijn daarom van belang voor de Surinaamse maatschappij, omdat de 

Surinaamse burger gebaat is bij een goed werkende lokale democratie. Op basis van de 

resultaten worden aanbevelingen gedaan. 
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§1.6 Leeswijzer 

Dit onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken. Suriname staat centraal en daarom wordt in 

hoofdstuk 2 eerst een beeld van het land en de lokale democratie geschetst. In dit hoofd-

stuk staan de voorvragen I en II centraal. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 enkele be-

langrijke concepten geoperationaliseerd. Tevens wordt in dit hoofdstuk een overzicht 

gegeven van eerder verricht integriteitsonderzoek in Suriname en literatuur over het 

verband tussen kleinschaligheid en de democratie. Op basis van empirische bevindingen 

worden hypothesen geformuleerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een antwoord op 

de theoretische deelvragen III en IV. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de onderzoeksopzet 

uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en beschre-

ven of de hypothesen verworpen moeten worden. Ten slotte wordt in de conclusie een 

antwoord gegeven op de hoofdvraag, worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld 

naar de wetenschappelijke literatuur en worden aanbevelingen gedaan (hoofdstuk 6). 
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Hoofdstuk 2: Introductie Suriname en Districtsraden 

§2.1 Inleiding 

Suriname en de Districtsraden staan in deze thesis centraal. Daarom wordt in dit hoofd-

stuk eerst uiteengezet hoe de Districtsraden, als onderdeel van het regionaal bestuur, 

zijn ontstaan. Om de context goed te kunnen begrijpen waarin de Districtsraden opere-

ren, zal de geschiedenis van het regionaal worden besproken langs de ontwikkeling van 

Suriname. In een notendop zullen de belangrijkste historische ontwikkelingen worden 

besproken die van invloed zijn geweest op hoe Suriname er tegenwoordig uitziet. De 

historische ontwikkelingen zijn opgedeeld in zes perioden die achtereenvolgens worden 

besproken in §2.2 tot §2.7. Telkens zal worden beschreven hoe het regionaal bestuur 

was en is ingericht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uiteenzetting over de 

inhoud van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van de organisatie, verkiezingen, 

taken en financiering van de Districtsraden (§2.8).  

§2.2 Geografie en oorspronkelijke bewoners (10.000 v. Chr. - 1651) 

Suriname is gelegen in het Caraïbisch gebied en grenst aan de landen Frans-Guyana, 

Guyana en Brazilië (zie ook figuur 1). Het landoppervlak is met ruim 163 duizend vier-

kante kilometer vier keer groter dan Nederland. Tegenwoordig heeft het land ongeveer 

558 duizend inwoners (Wereldbank, 2018). De helft van de inwoners woont in de 

hoofdstad Paramaribo. 

 

Figuur 1. Geografische ligging Suriname 

De oorspronkelijke bewoners van Suriname worden aangeduid als ‘Inheemsen’, waartoe 

verschillende volken behoren, zoals de Arowakken, de Caraïben en de Katwena (Bud-

dingh’, 2012:177-179). In het jaar 10.000 v. Chr. bereikten de eerste Inheemsen Suri-

name, maar pas in het jaar 500 vestigden zij zich definitief in het land (Buddingh’, 

2012:17-18). Zowel de Arowakken als de Caraïben waren als gevolg van de uitbreiding 

van hun bevolking genoodzaakt om naar nieuwe landbouwgrond te zoeken en zagen in 

Suriname kans om hun landbouwactiviteiten uit te breiden. 
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Het duurde vervolgens nog tot het jaar 1499 voordat de Spaanse ontdekkingsreiziger 

Alonso de Ojeda het gebied Guiana ontdekte, ook wel de ‘Wilde Kust’ genoemd (Bud-

dingh’, 2012:13). De Wilde Kust is het gebied tussen het huidige Venezuela en de 

Amazone. De ontdekkingsreizigers hadden in eerste instantie weinig interesse getoond 

voor de Wilde Kust, maar dit veranderde nadat de westerse avonturiers van de Inheem-

sen vernamen dat het ‘El Dorado’ (een in goud gehulde vorst, die huizen van goud be-

zat) in Guiana zou zijn. In de 16
e
 eeuw zijn de Spanjaarden daarom op zoek gegaan naar 

het ‘El Dorado’. Ook voeren schepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, 

Frankrijk en Engeland naar Guiana om handel te drijven (Buddingh’, 2012:14). 

§2.3 Plantagekolonie (1651-1863) 

De Engelsen slaagden er in 1651 voor het eerst in om in Suriname een kolonie te vesti-

gen (Buddingh’, 2012:16). De Engelsen hadden eerder al Barbados veroverd, maar 

kwamen op het eiland grond tekort voor de verbouw van suikerriet en wilden de gron-

den van Suriname gebruiken voor plantages. Namens de Republiek was de Kamer 

Zeeland van de West-Indische Compagnie (WIC) actief in Guiana. In 1667 namen de 

Zeeuwen Suriname in. De verovering was een vergelding op Engeland voor verwoes-

tingen die zij eerder aan Zeeuwse kolonies hadden aangebracht. Het fort van de Engel-

sen kreeg de naam ‘Fort Zeelandia’, op de plaats die toen Paramaribo werd genoemd. 

Halverwege het jaar 1667 sloten de Republiek en Engeland de Vrede van Breda, die 

bepaalde dat de beide landen hun veroveringen behielden. De Engelsen verloren Suri-

name en de andere bezettingen aan de Wilde Kust, maar kregen er het latere New York 

voor terug. 

Suriname werd een plantagekolonie. De activiteiten van de Engelsen, die al koffie, ka-

toen en hout verbouwden, zijn voortgezet. Op de plantages werkten voornamelijk tot 

slaaf gemaakten die onder zware omstandigheden dwangarbeid moesten verrichten. De 

slavernij werd overigens verdedigd door de kooplieden, planters en predikanten (Bud-

dingh’, 2012:80). De kolonisatie kwam echter moeilijk op gang als gevolg van invallen 

van Engeland, oorlogen met Inheemsen, het vertrek van Engelse planters en weinig ko-

lonisten die bereid waren om naar Suriname te komen (Buddingh’, 2012:25-27). Door 

de problemen wilden de Zeeuwen de kolonie van de hand doen en in 1683 is Suriname 

overgedragen aan de WIC.  

Vlak voor de overdracht is in 1682 met een octrooi de basis gelegd voor de bestuurlijke 

organisatie van Suriname. Zo was er een Opperbestuur (de Nederlandse Kroon) en een 

Koloniaal Bestuur (Mitrasing & Mitrasing, 1992:14). Het Koloniaal Bestuur bestond uit 

een gouverneur die door de WIC, na goedkeuring van de Nederlandse Staten-Generaal, 

werd gekozen. De gouverneur moest ‘zaken van enig belang’ voorleggen aan het Hof 

van Politie, dat bestond uit tien leden die werden benoemd door de gouverneur. Ook de 

kolonisten konden leden voordragen. Volgens Schalkwijk (2010:18) waren tegen de 18
e
 

eeuw de meeste Caraïbische samenlevingen uitgegroeid tot ‘elitesamenlevingen’ met 

een meerderheid van zwarte arbeiders en een minderheid van blanken. Onder de blanke 

minderheid was er een netwerk van elitegroepen die de hele kolonie domineerden. 

Vooral de blanke kolonisten waren invloedrijk en maakten de dienst uit in Suriname. In 

feite bestuurde Suriname zichzelf (Schalkwijk, 2010:85). Schalkwijk (2010:300) stelt 

dat het de Nederlandse staat nog twee eeuwen heeft gekost om de controle over te ne-

men van de lokale elites. 
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Het Koloniaal Bestuur is altijd een bron van conflicten geweest vanwege jaloezie, cor-

ruptie, persoonlijke conflicten en belangenverstrengeling (Buddingh, 2012:38). De WIC 

ging uiteindelijk failliet en in 1792 is de WIC genationaliseerd, zodat Suriname een ko-

lonie van Nederland zou worden. 

Vanaf 1700 werd op grote schaal suiker verbouwd en zijn duizenden Afrikaanse tot 

slaaf gemaakten naar Suriname gehaald (Buddingh’, 2012:88). Honderden plantages 

zijn tot bloei gekomen en daardoor ontstonden allerlei zelfstandige plantagesamenlevin-

gen (Mitrasing & Mitrasing, 1992:14). De Surinaamse samenleving veranderde flink. 

Tot dan toe bestond de bevolking al uit blanke kolonisten, Joodse planters, slaven en 

Inheemsen. In de loop der jaren kwamen daar dus duizenden Afrikanen bij. De (Portu-

gese en Spaanse) Joden hadden zich in de 17
e
 eeuw al gevestigd in Suriname, omdat zij 

hier hun geloof vrij konden uitoefenen (Buddingh’, 2012:59). Het aantal in slavernij 

gebrachte mensen dat in Suriname was geboren, die ‘Creolen’ worden genoemd, was 

klein. Door de slechte werkomstandigheden en excessen waar de eigenaren zich regel-

matig schuldig aan maakten, probeerden de slaven te vluchten, welk fenomeen met 

‘marronage’ wordt aangeduid (Buddingh’, 2012:119). In de loop van de tijd lukte het 

steeds meer tot slaaf gemaakten om te vluchten en ontstonden in het oerwoud Marron-

samenlevingen, met diverse stammen en een eigen cultuur (Buddingh’, 2012:164). 

De geschiedenis van het regionaal bestuur in Suriname begint in 1816. In dat jaar is het 

land namelijk verdeeld in acht bestuurlijke gebieden, die divisien werden genoemd 

(Mitrasing & Mitrasing 1992:15-16). Vermoedelijk vond het Koloniaal Bestuur het 

wenselijk om zijn gezagspositie te versterken, aangezien het aantal plantages flink was 

toegenomen sinds komst van de eerste kolonisten in de 17
e
 eeuw. De divisies werden 

bestuurd door een zogenaamde ‘Heemraad’ die de verbinding vormde tussen het Kolo-

niaal Bestuur en de plantage-eigenaren. De term ‘district’ is in 1836 geïntroduceerd toen 

voor het eerst grond is uitgegeven. Naast de acht divisies werden een Opper-district 

Nickery en een Neder-district Nickery toegevoegd aan de bestuurlijke organisatie. 

Een volgende ontwikkeling die van groot belang is geweest voor Suriname, is de af-

schaffing van de slavernij in 1863. Vanaf de tweede helft van de 18
e
 eeuw is, onder 

aanvoering van Engeland, de antislavernijbeweging opgekomen (Buddingh’, 2012:183). 

Al in 1772 verklaarde een Engelse rechter dat er geen wettelijke basis was voor slaver-

nij en in 1808 schafte het Engelse parlement de slavernij af in alle Engelse kolonies. De 

antislavernijbeweging sloeg geleidelijk over op Suriname doordat Engeland de kolonie 

in 1799 en 1804 heroverde en het Engelse bestuur zich heeft ingezet voor lotsverbete-

ring van de tot slaaf gemaakten. Zo werden personen vervolgd die hen mishandelden en 

werd slavenhandel verboden. Deze maatregel is later in 1814, toen Suriname weer in 

Nederlandse handen kwam, overgenomen. Het duurde echter nog tot 1863 voordat de 

33 duizend tot slaaf gemaakten in Suriname vrij werden verklaard, ook omdat Frankrijk 

in 1848 de in slavernij gebrachte mensen had vrijverklaard en Nederland emancipatie 

als enige oplossing zag om Suriname als kolonie te behouden (Buddingh’, 2012:199). 

§2.4 Ontstaan van een plurale samenleving (1863-1942) 

Vanwege de vrijverklaring van 33 duizend tot slaaf gemaakten vreesde het Opperbe-

stuur en het Koloniaal Bestuur ongeregeldheden. Om die vrees in te dammen is in 1863 

het bestuursstelsel aangepast (Mitrasing & Mitrasing 1992:24-25). Suriname werd een 

sterk gecentraliseerde staat met drie hiërarchische bestuurslagen.  
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Er was een Opperbestuur, Koloniaal Bestuur en een Districtsbestuur (Mitrasing & 

Mitrasing, 1992:34). Het Koloniaal Bestuur zetelde in Paramaribo. De term divisie ver-

dween, want het ‘bewoonde gedeelte’ van Suriname werd verdeeld in vijftien districten. 

Het binnenland werd niet tot het bewoonde gedeelte gerekend en daarom heeft zich in 

het binnenland een traditioneel gezag ontwikkeld (Mitrasing & Mitrasing, 1992:51-53). 

Aan het hoofd van ieder Districtsbestuur stond een Districtscommissaris (hierna: DC), 

die de directe vertegenwoordiger was van de gouverneur (Mitrasing & Mitrasing, 

1992:30). De DC was rechter, hulpofficier van justitie, ambtenaar van de politie, had 

bevoegdheden ten aanzien van het leger en voerde bestuurlijke taken uit. Het ambt van 

DC is lange tijd enkel toegankelijk geweest voor blanke kolonisten en rijke Joden.  

Bovendien vreesde men dat er een arbeiderstekort zou ontstaan op de plantages. Daar-

om werden de 33 duizend vrijverklaarden eerst onder ‘staatstoezicht’ gesteld (Mitrasing 

& Mitrasing, 1992:18). Het toezicht hield in dat de vrijverklaarden nog tien jaar moes-

ten werken op de plantages als arbeiders en pas daarna vrij burger zouden zijn. Daar-

naast zijn in de jaren 1870 tot 1939 ongeveer 34 duizend Brits-Indiërs, later aangeduid 

als Hindoestanen, en 33 duizend Javanen op contractbasis gemigreerd naar Suriname 

(Buddingh’, 2012:226). Driekwart van de migranten vestigde zich later in Suriname. 

Het gevolg van de migratiestromen is dat de Surinaamse samenleving een gemêleerd 

gezelschap was. Buddingh’ (2012:239) spreekt ook wel van een plurale maatschappij 

om de sterke etnische verzuiling aan te duiden. Iedere groep onderscheidt zich namelijk 

door een eigen ras, religie en cultuur. Etniciteit wordt ook wel aangeduid als een kracht 

die mensen bij de behartiging van hun belangen op basis van etnisch-culturele verwant-

schap naar elkaar toedrijft (Sedney, 1997:9). De kleine groep blanke kolonisten vormde 

de bovenlaag van de maatschappij, de Joden de hogere middenklasse en de meeste Cre-

olen, Hindoestanen en Javanen behoorden tot de lagere klasse. Daarnaast bestond de 

samenleving uit andere groepen, zoals Chinezen, Libanezen en de Inheemsen. De ver-

schillende rassen hebben zich, in tegenstelling tot Spaanse kolonies waar de katholieke 

kerk voor verbinding zorgde, nooit vermengd en etnische verzuiling speelt ook vandaag 

de dag nog een grote rol in Suriname (Buddingh’, 2012:299; St-Hilaire, 2010). 

Na de afschaffing van de slavernij is Suriname door Nederland steeds meer als een 

‘economisch probleem’ beschouwd (Buddingh’, 2012:258). In de jaren voorafgaande 

aan de vrijverklaring vertoonde de Surinaamse begroting jaarlijks tekorten, die door 

Nederland telkens werden opgevuld. De tekorten waren het gevolg van een dreigend 

arbeiderstekort, concurrentie uit het buitenland en de opkomst van de Europese bietsui-

ker (Buddingh’, 2012:217). De aanhoudende financiële tekorten waren voor Nederland 

aanleiding om Suriname in 1865 meer autonomie te geven. Zo werd de vaststelling van 

de begroting een Surinaamse aangelegenheid en werd de Koloniale Staten (later: Staten 

en tegenwoordig DNA) een volksvertegenwoordigend lichaam, al was slechts een paar 

honderd kolonisten kiesgerechtigd vanwege het censuskiesrecht (Buddingh’, 2012:218). 

De uitvoerende macht bleef in handen van de gouverneur. Van de beoogde autonomie 

kwam in de praktijk weinig terecht, omdat Nederland nog steeds de begroting vaststelde 

wegens structurele tekorten (Buddingh’ 2012:233-234). Bovendien werden hoge be-

stuurlijke functies vervuld door uitgezonden Nederlandse ambtenaren. Nederland vond 

dat de lokale bevolking niet onafhankelijk genoeg was om hoge functies te bekleden 

vanwege hun persoonlijke relaties in de kleinschalige samenleving. 
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Ook kwam weinig terecht van de beoogde decentralisatie. In de praktijk was alle macht 

namelijk geconcentreerd in de gouverneur. Volgens Mitrasing en Mitrasing (1992:34-

35) vormde de gouverneur de feitelijke bron van de binnenlandse politiek, het bestuur, 

de politie en het leger in het land. Het Districtsbestuur werd weinig ruimte gelaten voor 

eigen initiatief. Volgens dezelfde auteurs zijn de districten ‘bestuurlijk steeds stiefkin-

derlijk behandeld ten opzichte van de stad die het grootste deel van alle aandacht van 

het Koloniaal Bestuur genoot als centrum van de leiding, ontwikkeling en vooruitgang’ 

(Mitrasing & Mitrasing, 1992:36). Als gevolg van de centrale structuur, aanhoudende 

budgetproblemen en diverse DC’s die hun macht misbruikten, heeft het Districtsbestuur 

lange tijd inefficiënt en niet democratisch gewerkt. 

Het bestuursstelsel van 1863 is in de 19
e
 en 20

e
 eeuw nauwelijks veranderd, enkele wij-

zigingen in de bevoegdheden van de DC en de indeling van de districten daargelaten. In 

1961 is voorgesteld om Districtsraden met een adviserende functie aan het bestuur toe te 

voegen, maar dit wetsvoorstel is nooit in behandeling genomen (Houwerzijl, 1993:13). 

Wel kwamen sinds de Tweede Wereldoorlog steeds meer Surinamers met bestuurlijke 

ervaring in aanmerking voor het ambt van DC (Mitrasing & Mitrasing, 1992:39). Ver-

der is het Districtsbestuur sinds 1955 geplaatst onder de centrale overheid (Mitrasing & 

Mitrasing, 1992:41). Tegenwoordig valt het Districtsbestuur rechtstreeks onder het Mi-

nisterie van Regionale Ontwikkeling (hierna: RO). 

Geleidelijk kwam, voornamelijk als gevolg van buitenlandse concurrentie, een einde 

aan de Surinaamse plantage economie. De grootschalige landbouw maakte plaats voor 

kleine landbouw. De goudwinning zorgde daarnaast voor veel werkgelegenheid en sinds 

de ontdekking van bauxiet in 1898 vestigden ook buitenlandse bedrijven zich in Suri-

name (Buddingh’, 2012:271-277). 

§2.5 Op naar autonomie en onafhankelijkheid (1942-1975) 

Een volgende belangrijke politieke ontwikkeling vindt plaats tijdens de Tweede We-

reldoorlog. Het Koninkrijk der Nederlanden bestond op dat moment uit Nederland, Ne-

derlands-Indië, Suriname en de zes Caraïbische eilanden die werden aangeduid als de 

Antillen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook de Nederlandse regering onder in En-

geland, maar ondertussen veroverde Japan Nederlands-Indië. In reactie daarop houdt 

Koningin Wilhelmina op 7 december 1942 vanuit Londen een radiotoespraak (Borman, 

2012:3). Nederland wilde Indië behouden en daarom beloofde Koningin Wilhelmina de 

vier delen intern zelfbestuur. In de naoorlogse periode kwam er een mondiale golf van 

keuze voor zelfbestuur. Dit was mede ingegeven door de VN resolutie 1514 van 14 de-

cember 1960 waarin is bepaald dat alle landen en volken het recht hebben om voor zelf-

bestuur te kiezen of onderdeel van het moederland te blijven. Na de bevrijding bleek 

echter dat Nederlands-Indië direct voor zelfbestuur ging en uiteindelijk is Indonesië in 

1949 officieel onafhankelijk geworden. Tegelijkertijd onderhandelde Nederland met 

Suriname en de Antillen over de voortzetting van het Koninkrijk. Suriname en de Antil-

len vonden de constructie van Wilhelmina namelijk een goed idee. Bovendien heerste in 

Suriname, in tegenstelling tot Nederlands-Indië, geen anti-Nederlands sentiment (Bud-

dingh’, 2012:279). 

Met het interne zelfbestuur in het vooruitzicht, zijn vanaf 1946 de eerste politieke partij-

en opgericht in Suriname (Buddingh, 2012:285). Vanwege het toen bestaande census-

kiesrecht was er weinig reden geweest om politieke partijen op te richten.  
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Kenmerkend is dat de politieke mobilisatie zich volledig voltrok langs etnische lijnen. 

De grootste politieke partijen waren de Nationale Partij Suriname (voor de protestantse 

Creolen), de Progressieve Surinaamse Volkspartij (voor de rooms-katholieke Creolen), 

de Verenigde Hindoestaanse Partij en de Kaum Tani Persatuan Indonesia voor de Java-

nen (Sedney, 1999:23). De bevolkingsgroepen die niet groot genoeg waren voor een 

eigen politieke partij, zoals de Chinezen, Libanezen en afstammelingen van Nederland-

se kolonisten, sloten zich aan bij deze grote partijen. In een later stadium zijn weliswaar 

diverse ideologische, nationalistische en sectorspecifieke politieke partijen opgericht, 

maar zij hebben de etnische grenzen nooit kunnen doorbreken (Sedney, 1999:24). 

De eerste politieke partijen namen allemaal een standpunt in over het algemeen kies-

recht voor de Staten en zelfstandige behartiging van binnenlandse aangelegenheden 

(Sedney, 1999:20-21). Alle partijen waren voorstanders van autonomie. Over het kies-

recht verschilden de partijen echter. De Nederlandse wetgever heeft de knoop doorge-

hakt en besloot om het algemeen kiesrecht in 1949 in Suriname in te voeren. Het kies-

stelsel was daarentegen een Surinaamse aangelegenheid (Buddingh’, 2012:287; Sedney, 

1999:22). Door toedoen van de Creolen, die inmiddels in de stedelijke gebieden woon-

den en een sterke positie hadden in de Staten, kwam er een kiesstelsel dat was gebaseerd 

op de districtsgrenzen, maar de grenzen daarvan werden zo getrokken dat de Hindoesta-

nen en Javanen nooit een absolute meerderheid konden halen. In politiek opzicht zijn de 

Hindoestanen en Javanen daarom jarenlang achtergesteld gebleven. In 1949 accepteer-

den zij deze achterstelling nog, omdat het voor hen als een overwinning voelde om mee 

te beslissen in het landelijke bestuur, maar naarmate de tijd vorderde, bundelden de 

Hindoestanen en Javanen hun krachten om het kiesstelsel te veranderen. Het kiesstelsel 

zou pas in 1963 en 1966 veranderen toen een evenredigheidsstelsel met samengetrokken 

kieskringen werd ingevoerd (Sedney, 1999:144-146). 

De autonomie werd in 1954 met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gere-

geld. Het Statuut refereert naar de toespraak van Wilhelmina en lost de belofte van de 

Koningin in. De preambule van het Statuut maakt melding van de hoofdelementen van 

deze constitutionele regeling (Borman, 2012:23-24). Nederland, Suriname en de Antil-

len hebben het Statuut uit vrije wil aanvaard, wat uiting geeft aan het zelfbeschikkings-

recht. Daarnaast is een nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk tot stand gekomen waarin 

de landen de eigen belangen zelfstandig behartigen en op voet van gelijkwaardigheid de 

gemeenschappelijke belangen verzorgen. 

Lange tijd was de gevestigde politieke orde van Suriname tevreden met het Statuut. Tot 

1973 was er geen politieke meerderheid voor onafhankelijkheid. De politieke macht-

hebbers zorgden bovendien voor enige stabiliteit. De kiezers waren etnisch loyaal aan 

hun partijen, terwijl de partijleiders de etnische tegenstellingen op regeringsniveau niet 

op de spits dreven (Sedney, 1999:31-39). De wijze waarop kiezers werden gemobili-

seerd veranderde wel. Volgens Buddingh’ (2012:290-295) en Sedney (1999:42) was de 

politiek namelijk gebaseerd op patronage, in de volksmond ook wel aangeduid als ‘re-

gelen’. De kiezers werd een baan of een gunst in het vooruitzicht gesteld indien zij op 

de politieke partij zouden stemmen. Als gevolg van patronage begon het overheidsappa-

raat langzaamaan te groeien. 
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Slechts door een klein aantal Surinamers die in Nederland hadden gestudeerd, werd 

gepleit voor onafhankelijkheid (Sedney, 1999:87). Het waren voornamelijk Creoolse 

geschoolden die halverwege de jaren ‘50 op zoek waren naar een eigen identiteit (Bud-

dingh’, 2012:292). Zo werd in 1959 de Nationalistische Beweging Suriname (NBS) 

opgericht die Creoolse ideeën in de politiek wenste te vertalen. Volgens Buddingh’ 

(2012:293-294) heeft de NBS het nationalisme in Suriname aangewakkerd. Suriname 

kreeg een eigen vlag (zie voorblad) en een volkslied. Daarnaast werd in 1961 de Partij 

Nationalistische Republiek (PNR) opgericht die streefde om de onafhankelijkheid in 

1963, honderd jaar na de afschaffing van de slavernij, uit te kunnen roepen. Dat is niet 

gelukt, maar als gevolg van nieuwe verkiezingen in 1973 in Suriname én Nederland, 

waaide er een andere politieke wind. In Nederland vormden de PvdA, D66 en PPR de 

regering. In het regeringsprogramma was opgenomen dat Suriname onafhankelijk moest 

worden (Sedney, 1999:100). In Suriname vormden de NPS, PSV, KTPI en de PNR de 

regering en zij waren eensgezind over onafhankelijkheid. Toenmalig premier Arron 

verklaarde namens de Surinaamse regering dat het land voor het eind van 1975 onaf-

hankelijk moest zijn en zo geschiedde (Buddingh’, 2012:297). Suriname is op 25 no-

vember 1975 onafhankelijk geworden. Met de onafhankelijkheid werd Suriname drie en 

een half miljard gulden ontwikkelingshulp in het vooruitzicht gesteld. Een week voor de 

onafhankelijkheid is een nieuwe Surinaamse Grondwet door de Staten aangenomen, met 

de toezegging dat vervroegde verkiezingen gehouden zouden worden. 

§2.6 Militair bewind (1975-1987) 

Volgens Buddingh’ (2012:306) maakte de hoop op een nieuw begin snel plaats voor 

gevoelens van teleurstelling. De vervroegde verkiezingen zijn namelijk nooit gehouden. 

Naar de mening van Sedney (1999:105) heeft deze geschonden belofte de basis gelegd 

voor de staatsgreep die later in 1980 zou plaatsvinden. Zo zou de valse belofte de ge-

loofwaardigheid van premier Arron hebben gekost, zijn de raciale verhoudingen ver-

scherpt en is de politieke stabiliteit in gevaar gebracht. Daarnaast had de Nederlandse 

ontwikkelingshulp niet voor meer werkgelegenheid gezorgd en verkeerde de politiek in 

een impasse (Sedney, 1999:109). 

Tegen deze achtergrond hebben zestien sergeanten, onder aanvoering van de toen 34-

jarige Desi Bouterse, op 25 februari 1980 een staatsgreep gepleegd (Buddingh’, 

2012:327). De directe aanleiding voor de staatsgreep waren conflicten in het leger. In 

1979 hadden de militairen een vakbond opgericht, maar deze werd niet erkend door de 

regering, die in januari 1980 drie leden liet arresteren. Met de staatsgreep voorkwamen 

de zestien sergeanten dat de rechtbank op 25 februari 1980 vonnis kon wijzen tegen de 

drie leden. Door het aanhoudende gevoel van teleurstelling na de onafhankelijkheid 

werden de sergeanten moreel gesteund door de bevolking (Buddingh’, 2012:328).  

Als gevolg van de coup stond Suriname onder een militair bewind, dat tot 1987 zou 

duren. In de eerste maanden na de staatsgreep werd de toen bestaande staatsrechtelijke 

structuur voortgezet en aangevuld met een burgerregering, die nauw moest overleggen 

met de militaire machthebbers (Buddingh’, 2012:330-331). Uiteindelijk ervoeren de 

militairen de bestaande staatsrechtelijke structuren toch als te knellend en werd de 

Grondwet op 13 augustus 1980 buiten werking gesteld (Buddingh’, 2012:330). Con-

creet betekende dit dat politieke partijen werden verboden, de premier de functie van 

president ging uitoefenen en de wetgevende macht kwam in handen van de president, 

een raad van ministers en het Militair Gezag. 
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Aanvankelijk steunde het volk de coupplegers, maar het militaire regime kreeg steeds 

meer tegenstanders. De bevolking eiste namelijk een wet op de politieke partijen en 

vrije, algemene verkiezingen. Het militaire regime sloeg protesten echter neer en alle 

sympathie van de bevolking werd verspeeld op 7, 8 en 9 november 1982 toen prominen-

te oppositieleden werden omgebracht (de zogenaamde ‘Decembermoorden’). Nederland 

reageerde door de ontwikkelingssamenwerking stop te zetten (Buddingh’, 2012:341). 

De inkomsten van Suriname namen daardoor aanzienlijk af en vervolgens verkeerde het 

land in een economische crisis. Daarbij komt dat de tekorten werden gefinancierd met 

nieuwe leningen, waardoor het land in een nog diepere crisis verkeerde (Buddingh’, 

2012:349). 

De militaire machthebbers voerden daarnaast een steeds radicalere koers, die was geïn-

spireerd op het gedachtegoed van de revolutionaire Cubaanse leider Fidel Castro uit 

Cuba en Maurice Bishop uit Grenada (Boven, 2006:193). Kenmerkend voor deze revo-

lutionairen was het idee dat het volk de staatsmacht zou moeten uitoefenen. Vanwege 

deze invloeden is het Bureau Volksmobilisatie opgezet, dat ongeveer 150 gewapende 

volkscomités heeft opgericht. Daarnaast is geëxperimenteerd met Districtsraden en Res-

sortsraden die de problemen in de districten en wijken moesten identificeren, analyseren 

en aanpakken (Boven, 2006:194). 

De militaire machthebbers probeerden om hun gezagspositie te versterken en hebben 

daarom de ‘25-februaribeweging’ opgericht, die bestond uit een volksmilitie. Het zijn 

de leden van de 25-februaribeweging, vakbonden en werkgevers geweest die in 1984 

zitting namen in de toen opgerichte DNA, dat als nieuw wetgevend orgaan moest func-

tioneren. De taak van DNA was om een nieuwe grondwet op te stellen. In het geheim 

heeft Bouterse toenadering gezocht tot de dan toe verboden politieke partijen VHP en 

NPS, om ook de banden met Nederland aan te halen (Buddingh’, 2012:346). De onder-

handelingen verliepen weliswaar moeizaam, maar uiteindelijk kwamen de partijen over-

een dat er voor 1987 een nieuwe Surinaamse grondwet moest komen en dat het parle-

ment op democratische wijze zou worden gekozen. De Grondwet werd in een referen-

dum door de Surinaamse bevolking goedgekeurd, maar feitelijk had de bevolking geen 

keuze omdat Bouterse had gedreigd dat bij afwijzing geen verkiezingen zouden plaats-

vinden. Op 25 november 1987 zijn algemene verkiezingen gehouden en kwam een eind 

aan het militaire bewind. 

§2.7 Republiek Suriname (1987-heden) 

Sinds 25 november 1987 is Suriname een representatieve democratie, met als rege-

ringsvorm een presidentiële republiek. Uit de Grondwet (laatst gewijzigd bij Staatsblad 

1992, no. 38) blijkt dat het openbaar bestuur van Suriname bestaat uit DNA (nationale 

volksvertegenwoordiging), een regering, president, Staatsraad (adviesorgaan regering en 

president), Raad van Ministers (uitvoerend en adviesorgaan van de regering), ministe-

ries, waterschappen, een Districtsbestuur, Districtsraden en Ressortsraden op lokaal 

niveau. Een enigszins complicerende factor is, dat in het binnenland vaak nog een tradi-

tioneel gezag is (Buddingh’, 2012:166). 

Tijdens de verkiezingen van 1987 rekenden de kiezers af met het militaire regime. De 

‘oude’ politieke partijen NPS, VHP en KTPI kregen 90% van de stemmen, terwijl 

slechts een klein deel op de Nationaal Democratische Partij (NDP) van Bouterse stem-

den (Buddingh’, 2012:355-356).  
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Tot daden van de nieuwe regering kwam het echter niet. Het leger had informeel nog 

veel macht en daarnaast had de regering, als gevolg van binnenlandse oorlogen met In-

heemsen, gezag over het binnenland verloren. Ook niet onbelangrijk is dat Suriname 

sinds de jaren ‘70 is verworden tot wat Buddingh’ (2012:362) een ‘narcocratie’ noemt. 

Suriname was en is ook tegenwoordig in de ban van de drugshandel, en de belangen die 

daarmee gemoeid zijn, werken door tot in de politieke macht van Suriname. Bouterse is 

in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar vanwege betrokkenheid 

bij cocaïnehandel. Als huidige president geniet hij echter diplomatieke onschendbaar-

heid. 

Rond de kerst van 1990 nam het leger wederom de macht over van de (ondaadkrachti-

ge) regering met de zogenaamde ‘Telefooncoup’ (Buddingh’, 2012:362). De aanleiding 

van de coup was een hoog oplopend conflict tussen de legerleider Desi Bouterse en de 

president Ramsewak Shankar, die werd verweten dat hij tijdens een bezoek aan Neder-

land onvoldoende opkwam voor Suriname en Bouterse. Direct na de staatsgreep kwam 

een door de NDP gedomineerd kabinet aan de macht, dat een populistisch beleid voerde 

om een grotere achterban te krijgen. Dit kabinet schreef vervolgens vervroegde verkie-

zingen uit die in 1991 door de NPS van Ronald Venetiaan werden gewonnen. Onder 

leiding van de regering Venetiaan werd in 1992 de Grondwet gewijzigd, is de rol van 

het leger ingeperkt en zijn de banden met Nederland aangehaald (Sedney, 1999:131). 

Tijdens de verkiezingen in 1996 werd Jules Wijdenbosch door DNA gekozen als presi-

dent. De regering Wijdenbosch gaf zo veel geld uit, onder andere aan infrastructuur, dat 

de overheidsfinanciën ontspoorden (Buddingh’, 2012:402). De tekorten werden weder-

om met leningen gefinancierd, met hyperinflatie en daling van de koopkracht als ge-

volg. De Surinaamse bevolking heeft in groten getale geprotesteerd tegen Wijdenbosch 

en hij heeft uiteindelijk vervroegde verkiezingen uitgeschreven. In 2000 en 2005 was 

Ronald Venetiaan wederom president. Door de staatsgrepen, oorlogen, wanbeheer en 

het op patronage gebaseerde politieke systeem, stond Suriname er in de 21
e
 eeuw slech-

ter voor dan na de onafhankelijkheid in 1975. Onder de regering Venetiaan is voorna-

melijk ingezet op herstel van de Surinaamse economie en het verbeteren van de buiten-

landse contacten. In 2004 werd de Surinaamse dollar (SRD) ingevoerd als munteenheid. 

Op het moment van schrijven is €1, - zo’n SRD 8 waard. Vervolgens is Desi Bouterse 

in 2010 democratisch verkozen en in 2015 opnieuw president. De 51 zetels van DNA 

zijn per 2015 als volgt verdeeld. 

Politieke partij: Aantal zetels: 

Nationale Democratische Partij (NDP) 26 

Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) 9 

Pertjajah Luhur (PL) 5 

Alternatieve Combinatie (AC) 5 

Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) 2 

Nationale Partij Suriname (NPS) 2 

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie 

(PALU) 

1 

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Een-

heid (DOE) 

1 

Tabel 1. Zetelverdeling DNA per 2015 (bron: www.dna.sr) 
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Sinds 2015 verkeert de Surinaamse economie in een (diepe) crisis (Singh, 2017). De 

economie is nog steeds sterk afhankelijk van de export van goud, olie, bauxiet en deri-

vaten, maar de waarde hiervan is flink gedaald. Daardoor zijn de inkomsten van Suri-

name sterk gedaald. De onderstaande tabel biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven 

van Suriname. Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse redes van de president. 

Jaar: Geraamde inkomsten: Geraamde uitgaven: Tekort: 

2018 SRD 7,1 miljard SRD 8,6 miljard SRD 1,5 miljard 

2017 SRD 6,9 miljard SRD 8,1 miljard SRD 1,2 miljard 

2016 SRD 4,5 miljard SRD 4,9 miljard SRD 0,4 miljard 

2015 SRD 8,6 miljard SRD 9,2 miljard SRD 0,6 miljard 

2014 SRD 6,2 miljard SRD 6,9 miljard SRD 0,7 miljard 

2013 SRD 5,1 miljard SRD 5,7 miljard SRD 0,6 miljard 

2012 SRD 4,5 miljard SRD 5,2 miljard SRD 0,7 miljard 

Tabel 2. Geraamde inkomsten en uitgaven Suriname per 2012 (bron: www.dna.sr) 

Anno 2018 kenmerkt de Surinaamse samenleving zich door etnische verscheidenheid. 

Uit de laatste volkstelling uit 2004 blijkt dat de Hindoestanen met 27,4% de grootste 

etnische groep zijn, gevolgd door de Creolen (17,7%), Marrons (14,7%), Javanen 

(14,6%), personen met een gemengde afkomst (12,5%) en andere groepen, zoals In-

heemsen, Brazilianen, Guyanezen en (nieuwe) Chinezen maken 6,5% van de bevolking 

uit (Government Suriname, Z.D.). Veel Surinamers wonen overigens in Nederland. In 

de periode 1970 tot 1980 emigreerden ongeveer 300 duizend Surinamers (de helft van 

de totale bevolking) naar Nederland. Veel Surinamers spreken Nederlands, maar daar-

naast wordt het Sranan Tongo ook veel gebruikt. 

§2.8 Districtsraden 

Eén van de uitgangspunten van de nieuwe Grondwet van 1987 is de wens tot bestuurlij-

ke decentralisatie. In artikel 159 van de Grondwet is namelijk bepaald dat Suriname op 

regionaal niveau lagere overheidsorganen omvat, waarvan de functie, organisatie, be-

voegdheden en werkwijzen nader bij wet en in overeenstemming met de beginselen van 

‘participatie-democratie’ en ‘decentralisatie van bestuur en regelgeving’ worden gere-

geld. Op grond van dit artikel is in 1989 de Wet Regionale Organen aangenomen (laatst 

gewijzigd bij Staatsblad 2002, no. 54). 

Gebiedsindeling 

Suriname is ingedeeld in districten en ressor-

ten. Voor de gebiedsindeling gelden een vijf-

tal criteria, maar in de praktijk zijn de criteria 

van ondergeschikt belang omdat de grenzen 

van de districten dezelfde zijn als die in het 

Decreet Districtenindeling 1983 (Staatsblad 

1983, no. 24) zijn vastgelegd (Mitrasing & 

Mitrasing 1992:69). Het land is verdeeld in de 

volgende tien districten: Brokopondo, Com-

mewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, 

Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini en Wanica 

(zie figuur 2). De districten zijn onderverdeeld 

in 62 ressorten. 

Figuur 2. De tien districten 
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Bij staatsbesluit kan het gebied van een district verder worden onderverdeeld in regio’s 

(artikel 34 lid 1 Wet Regionale Organen). Paramaribo en Wanica zijn elk verdeeld in 

twee regio’s en Sipaliwini is in zeven regio’s verdeeld. 

Organisatie 

Elk district heeft een Districtsbestuur. Het bestuur bestaat uit een DC (ook wel burger-

vader of burgermoeder genoemd), een Districtsadministrateur, Bestuursopzichters en 

bestuursambtenaren (artikel 174 Grondwet en artikel 28 Wet Regionale Organen). Het 

Districtsbestuur is een uitvoerend orgaan en is belast met het dagelijks bestuur van het 

district. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend in samenwerking met het Ministerie 

van RO en moet de aanwijzingen opvolgen van de Minister (artikel 47 lid 2 Wet Regio-

nale Organen). Uit de instructie op de DC (Staatsblad 1988, no. 44) blijkt dat hij of zij 

de regering in het betrokken district vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor de 

handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in het district. Daarnaast is de DC 

belast met bestuurlijke en uitvoerende taken, zoals het uitvoeren van wet- en regelge-

ving, het beheer van de inkomsten en uitgaven van het district, de instandhouding en het 

onderhoud van infrastructuur, de zorg voor de bruikbaarheid van openbare plaatsen en 

toezicht op de gezondheidszorg. 

Op grond van artikel 161 Grondwet zijn tevens de Districts- (op districtsniveau) en Res-

sortraden (op wijkniveau) officieel ingesteld als onderdeel van de wens tot bestuurlijke 

decentralisatie. De DC is ambtshalve voorzitter van de Districtsraad en de raad kiest zelf 

een vicevoorzitter (artikel 3 lid 4 Wet Regionale Organen). De districtraadsleden genie-

ten maandelijks een toelage van ongeveer SRD 1200 (artikel 11 lid 3 Wet Regionale 

Organen). Op grond van artikel 11 lid 1 moet de Districtsraad ten minste één keer per 

maand vergaderen. 

Artikel 16 Wet Regionale Organen biedt de basis voor een Reglement van Orde voor de 

Districtsraden. In het Reglement (Staatsblad 1990, no. 8) zijn regels opgenomen over de 

taak van de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, het instellen van commissies, beleg-

gen van vergaderingen, voeren van het woord, indienen van moties, vragen om inlich-

tingen, stemmingen en de behandeling van plannen, verordeningen en de begroting. 

Uit artikel 3 Wet Regionale Organen en artikel 11 Kiesregeling (laatst gewijzigd bij 

Staatsbesluit 2005, no. 6) blijkt dat een Districtsraad zeven tot eenentwintig zetels heeft. 

Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van het district. Suriname kent tegen-

woordig 118 districtraadsleden, achttien DC’s en 752 ressortraadsleden (tabel 3). 

District: Aantal inwoners: Aantal zetels Dis-

trictsraad: 

Aantal DC’s: 

Brokopondo 14.215 9 1 

Commewijne 24.649 11 1 

Coronie 2.887 7 1 

Marowijne 16.642 9 1 

Nickerie 36.639 11 1 

Para 18.749 9 1 

Paramaribo 242.946 21 2 

Saramacca 15.980 9 1 

Sipaliwini 34.136 11 7 

Wanica 85.986 21 2 

Tabel 3. Aantal zetels van de Districtsraden en DC's per district (bron: www.gov.sr) 
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Verkiezingen 

De leden van de Districts- en Ressortsraad worden eens in de vijf jaar en gelijktijdig 

met de algemene, vrije en geheime verkiezingen voor DNA gekozen. De district-

raadsleden worden indirect gekozen. De politieke partijen die aan de verkiezing voor de 

Ressortraden deelnemen, moeten ook de kandidaten stellen voor de Districtsraad. De 

uitslag van de verkiezingen voor de Ressortsraden in een district is bepalend voor de 

samenstelling van de Districtsraad. De zetels worden vervolgens verdeeld volgens het 

stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Een consequentie van dit kiesstelsel is dat 

de kiezers niet op individuele kandidaat-districtraadsleden stemmen. 

Taken en bevoegdheden 

De Districtsraad heeft een aantal taken. In de eerste plaats moet de Districtsraad het 

bestuur controleren. Het Districtsbestuur is de Districtsraad namelijk verantwoording 

verschuldigd en moet ook de nodige inlichtingen verstrekken (artikelen 30 en 46 Wet 

Regionale Organen). Ten tweede moeten de ressorten en districten jaarlijks een plan 

opstellen (artikel 164 Grondwet). Zo moeten de ressorten beschrijven welke voorzie-

ningen zij gerealiseerd willen zien. Deze ressortsplannen worden doorgestuurd naar de 

Districtsraad die een selectie maakt en een districtsplan opstelt. Het districtsplan wordt 

vervolgens aangeboden aan de Minister van RO die bepaalt wat er gaat gebeuren. Ten 

derde hebben de Districtsraden zitting in de ‘Verenigde Volksvergadering’. De 

Verenigde Volksvergadering bestaat uit alle leden van DNA, Districtsraden en Ressorts-

raden en telt dus 921 leden (artikel 181 Grondwet). De Verenigde Volksvergadering 

komt alleen bijeen in bijzondere situaties, zoals grondwetswijzigingen met betrekking 

tot de volksvertegenwoordiging en soms bij de verkiezing van de president. Als hoofd-

regel wordt de president gekozen door een tweederdemeerderheid van DNA. Indien na 

twee stemmingen geen tweederdemeerderheid wordt behaald, kiest de Verenigde 

Volksvergadering de president bij gewone meerderheid. 

De Districtsraad is bevoegd om wet- en regelgeving uit te vaardigen, die districtsveror-

deningen worden genoemd (artikel 169 Grondwet). Deze bevoegdheid is om twee rede-

nen ingeperkt. Ten eerste zijn de onderwerpen waarover de Districtsraad een verorde-

ning mag uitvaardigen limitatief vastgelegd. Ten tweede worden de districtsverordenin-

gen onderworpen aan zowel preventief als repressief toezicht. De verordeningen moeten 

eerst ter kennis worden gebracht van DNA, regering, Staatsraad en de DC. DNA kan de 

districtsverordening daarnaast vernietigen wegens strijd met de Grondwet, het regeer-

programma of andere geldende wetten en de president kan, op vordering van de rege-

ring, besluiten van de Districtsraad schorsen wegens strijd met het regeerprogramma of 

het nationaal belang (artikelen 170 tot 173). De Districtsraad mag de verordening pas 

afkondigen als DNA een ‘verklaring van geen bezwaar’ heeft gegeven. 

Decentralisatie 2002-2014 

Ondanks dat het regionaal bestuur in de Grondwet en in de Wet Regionale Organen is 

verankerd, kwam in de praktijk niet veel terecht van de decentralisatie. In de Wet Regi-

onale Organen waren namelijk wel bepalingen opgenomen over financiële verzelfstan-

diging van de districten, zoals het kunnen opstellen van een begroting en het genereren 

van eigen inkomsten middels een districtsfonds, maar de wetgeving die dit mogelijk 

moest maken is er nooit gekomen. 
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Het regionaal bestuur functioneerde daardoor niet optimaal (Memorie van Toelichting 

Interimregeling Financiële Decentralisatie, 2003:7). De regering onder leiding van pre-

sident Wijdenbosch heeft in 1998 daarom gewerkt aan een programma dat was gericht 

op het (financieel) versterken van het regionaal bestuur (Van Maele, 2009:57). Wijden-

bosch heeft de IDB bereid gevonden om een lening te verstrekken voor het programma, 

dat later bekend stond als het Decentralization and Local Government strengthening 

Program’ (DLGP). In de periode van 2002 tot 2014 heeft de IDB $18,5 miljoen aan 

Suriname geleend voor dit programma (Ahmadali, 2015:5). 

Met het DLGP werd een aantal doelen nagestreefd (Ahmadali, 2015:5; Van Maele, 

2009:58-64). Ten eerste werd beoogd om de budgettaire bevoegdheden van de districten 

te verruimen. Ten tweede moest de capaciteit van de districten worden versterkt. Zo 

zouden de districten na afloop van het programma zelf inkomsten moeten kunnen gene-

reren en een eigen financieel beleid kunnen voeren. Daarnaast moest het Districtsbe-

stuur (operationeel) worden versterkt, zodat de districten in staat zijn om zelfstandig 

projecten uit te kunnen voeren. Bovendien moest het publiek zoveel mogelijk participe-

ren in het beleid van het district. Ten derde werd met diverse projecten, zoals het verbe-

teren van de wegen, ontwatering, openbare markten en vuilophaal, nagestreefd om de 

economische situatie in de districten te verbeteren. Ten vierde had het programma ten 

doel om het Ministerie van RO te versterken. 

In de periode van 2002 tot 2007 is bij wijze van proef gestart met het versterken van de 

districten Commewijne, Marowijne, Nickerie, Para en Wanica. Van 2008 tot 2014 heeft 

het tweede DLGP plaatsgevonden en is getracht om de districten Brokopondo, Coronie, 

Paramaribo, Saramacca en Sipaliwini (financieel) te decentraliseren. 

Om de financiële decentralisatie mogelijk te maken, zijn verscheidene (interim)wetten 

ter goedkeuring aan DNA voorgelegd. In 2003 is de Interimregeling Financiële Decen-

tralisatie goedgekeurd (Staatsblad 2003, no. 33). Op grond van artikel 40 van de Wet 

Regionale Organen konden de Districtsraden al bestemmingsheffingen en geïnde geld-

boeten laten storten in het districtsfonds. Artikel 4 van de Interimregeling maakt het 

mogelijk dat de Districtsraden ook belastingen kunnen heffen en andere inkomsten kun-

nen storten in het districtsfonds, zoals de huurwaardebelasting, heffing en invordering 

van belasting op publieke vermakelijkheden en drankhuizen, markten, vergunningen 

voor bedrijven, beroepen en het gebruik van wegen, straten, pleinen en het bouwen van 

stoepen en balkons. Bovendien moet het Ministerie van RO jaarlijks een financiële bij-

drage storten in het districtsfonds, dat door het Districtsbestuur wordt beheerd. Inmid-

dels hebben alle districten een districtsfonds ingesteld.  

Zoals al in tabel 2 is weergegeven, worden de uitgaven van Suriname voor 2018 begroot 

op SRD 8,6 miljard. De totale uitgaven van het Ministerie van RO wordt geschat op 

ongeveer SRD 211 miljoen, waarvan de loonkosten SRD 170 miljoen bedragen (DNA, 

2018:10-15). De overige SRD 41 miljoen is voor een (klein) deel bestemd voor de dis-

tricten en de districtsfondsen. In 2018 zal het ministerie in totaal SRD 3 miljoen en 440 

duizend storten in de districtsfondsen. Deze bedragen staan in schril contrast tot de tota-

le uitgaven van Suriname. 

In artikel 5 van de Interimregeling is daarnaast bij wet vastgelegd dat de Districtsraden 

de begroting pas kunnen vaststellen nadat zij samen met de Ressortsraden zogenaamde 

openbare ‘hoorzittingen’ hebben georganiseerd.  
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Tijdens de hoorzittingen kan de lokale bevolking laten blijken wat zij van het beleid van 

de Districtsraad en het Districtsbestuur vinden. Participatie is dus wettelijk verplicht. 

Tevens is op grond van artikel 6 van de Interimregeling een Districtsadministrateur 

(DA) aan het Districtsbestuur toegevoegd. De DA is een econoom die de nodige des-

kundigheid moet toevoegen aan de nieuwe afdeling financiën en planning van het be-

stuur. Bovendien kreeg ieder district een bestuursgebouw, zijn trainingen over commu-

nicatie en conflicthantering gegeven aan de bestuursambtenaren en zijn burgerinforma-

tiecentra (BIC), buurtcomités en comités met ngo’s opgezet. Ook is voor ongeveer $10 

miljoen geïnvesteerd in de infrastructuur, marktplaatsen, vuilstortplaatsen en sportvoor-

zieningen van de districten (Amhadali, 2015:8). 

Diverse andere (interim)wetten die de verhouding tussen de centrale overheid en de 

regionale overheid moesten verbeteren, regelingen over de bijdragen van alle ministe-

ries aan de regionale organen en een regeling ter versterking van de districtsfondsen, 

zijn echter niet goedgekeurd (Ahmadali, 2015:97). Bovendien is het DLGP 3 program-

ma dat op de planning stond niet doorgegaan. Volgens de Stichting Planbureau van Su-

riname (2017:167) ontbreekt het aan politieke wil bij de leiders van Suriname om be-

slissingsmacht te delen met lagere organen en is de cultuur van centralisme nog steeds 

dominant. Desondanks staat het onderwerp ‘decentralisatie en terugdringen van over-

heidsdominantie’ weer op de agenda voor de periode 2017-2021 (Stichting Planbureau 

van Suriname, 2017:44-45 en 167). 

§2.9 Tussenconclusie: antwoord op deelvragen I en II 

In dit hoofdstuk stonden de deelvragen I en II centraal: 

I. Hoe is het regionaal bestuur in Suriname ontstaan? 

II. Wat is de inhoud van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van de 

organisatie, verkiezingen, taken en financiering van de Districtsraden? 

 

In 1682 is de basis gelegd voor de bestuurlijke organisatie van Suriname. Vanaf 1682 

werd Suriname bestuurd door een Opperbestuur (Nederlandse Kroon) en een Koloniaal 

Bestuur (gouverneur). De Surinaamse samenleving bestond uit een meerderheid van tot 

slaaf gemaakten en een minderheid van kleine elitegroepen die de hele kolonie domi-

neerden. Nadat het aantal plantages flink was gegroeid, is Suriname in 1816 verdeeld in 

divisies, met aan het hoofd een Heemraad die de verbinding vormde tussen het Koloni-

aal Bestuur en de plantage-eigenaren. In 1836 is geëxperimenteerd met districten. 

Toen de slavernij in 1863 is afgeschaft en 33 duizend in slavernij gebrachte mensen zijn 

vrijverklaard, is het bestuursstelsel aangepast omdat het bestuur ongeregeldheden vrees-

de. Suriname werd een sterk gecentraliseerde staat met een Opperbestuur, Koloniaal 

Bestuur en een Districtsbestuur. Aan het hoofd van het Districtsbestuur stond een be-

noemde DC. De DC was de vertegenwoordiger van de gouverneur en voerde diverse 

bestuurlijke, uitvoerende en rechtsprekende taken uit. In de praktijk was alle macht ech-

ter geconcentreerd in de gouverneur en was van decentralisatie nauwelijks sprake. Later 

verdween de term divisie, want het ‘bewoonde gedeelte’ van Suriname werd verdeeld in 

vijftien districten. Daarnaast kreeg Suriname in 1865 een eigen parlement die de (Kolo-

niale) Staten wordt genoemd (tegenwoordig DNA). 

Het bestuursstelsel van 1863 is in de 19
e
 en 20

e
 eeuw nauwelijks veranderd. Wel is het 

Districtsbestuur onder het Ministerie van RO geplaatst.  
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Verder zijn in 1946 de eerste politieke partijen opgericht, is in 1949 het algemeen kies-

recht ingevoerd, is Suriname vanaf 1954 een autonoom land binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden geweest en is het land vanaf 1975 onafhankelijk. Toen zestien sergeanten 

in 1980 een staatsgreep pleegden en Suriname onder een militair bewind stond, is de 

toen geldende Grondwet buiten werking gesteld en een sterk militair staatsbestuur inge-

voerd. Onder Cubaanse invloeden zijn tijdens de militaire periode 150 gewapende 

volkscomités opgericht en is geëxperimenteerd met Districts- en Ressortsraden die de 

problemen in de districten en wijken moesten identificeren, analyseren en aanpakken. 

Op 25 november 1987 zijn algemene verkiezingen gehouden, is een nieuwe Grondwet 

aangenomen en kwam een eind aan het militaire bewind. 

In de nieuwe Grondwet zijn de Districts- en Ressortraden officieel ingesteld. In 1989 is 

verder de Wet Regionale Organen geïntroduceerd waarin nadere bepalingen zijn opge-

nomen over het regionaal bestuur. Suriname is verdeeld in tien districten en 62 ressor-

ten. Elk district heeft een Districtsbestuur en aan het hoofd daarvan staat nog steeds een 

benoemde DC die de Regering in het betrokken district vertegenwoordigt en is ambts-

halve voorzitter van de Districtsraad. Een Districtsraad heeft zeven tot eenentwintig 

zetels, welk aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van een district. 

De leden van de Districtsraad worden eens in de vijf jaar op indirecte wijze gekozen. De 

uitslag van de verkiezingen voor de Ressortsraden in een district is namelijk bepalend 

voor de samenstelling van de Districtsraad. De Districtsraad dient het Districtsbestuur te 

controleren en moet jaarlijks een districtsplan maken. Soms kiezen de leden van alle 

Districtsraden, samen met alle leden van DNA en de Ressortsraden, de president. De 

Districtsraad is daarnaast bevoegd om districtsverordeningen te maken, al is deze be-

voegdheid onderworpen aan zowel preventief als repressief toezicht. 

Van de decentralisatie kwam in de praktijk weinig terecht, omdat de noodzakelijke wet-

geving voor de financiële verzelfstandiging van de districten nooit is gekomen. Mede 

daarom is van 2002 tot 2014 getracht om de districten financieel te decentraliseren. Dit 

project is door de IDB gefinancierd. Een concreet resultaat van deze operatie is dat 

DNA de Interimregeling Financiële Decentralisatie heeft goedgekeurd. Op grond van 

deze regeling kunnen de Districtsraden belastingen heffen en andere inkomsten storten 

in een districtsfonds. Bovendien moet het Ministerie van RO jaarlijks een financiële 

bijdrage storten in de fondsen. Daarnaast zijn de Districtsraden verplicht om hoorzittin-

gen te houden, is de bestuurlijke organisatie versterkt met een DA, heeft ieder district 

een bestuursgebouw gekregen en is ingezet op het verbeteren van de communicatie naar 

de burger. 

Diverse andere (interim)wetten die de verhouding tussen de centrale overheid en de 

regionale overheid moesten verbeteren, regelingen over de bijdrage van alle ministeries 

aan de regionale organen en een regeling ter versterking van de districtsfondsen, zijn 

echter niet goedgekeurd. Bovendien ontvangen de districten wel financiële middelen, 

maar staan deze bedragen in schril contrast tot de totale uitgaven van de Surinaamse 

staat. 
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Hoofdstuk 3: Literatuuroverzicht 

§3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de literatuur op het gebied van poli-

tiek en democratie in kleine, Caraïbische staten. Eerst worden enkele centrale begrippen 

besproken (§3.2). Vervolgens wordt recentelijk onderzoek naar integriteit in Suriname 

samengevat (§3.3). Het theoretisch kader in deze thesis is het effect van een kleine be-

volkingsgrootte op het functioneren van de democratie. In §3.4 wordt deze theorie uit-

eengezet en op basis van empirische bevindingen worden hypothesen geformuleerd. 

Vervolgens wordt het onderzoeksmodel gepresenteerd (§3.5). Het hoofdstuk wordt af-

gesloten met een antwoord op de deelvragen III en IV (§3.6). 

§3.2 Definitie van de belangrijkste begrippen en concepten 

In deze paragraaf worden de voor dit onderzoek belangrijkste begrippen en concepten 

gedefinieerd. Achtereenvolgens worden de begrippen democratie, goed bestuur, integri-

teit, corruptie en Small Island Developing States (SIDS) toegelicht. 

§3.2.1 Democratie 

De term ‘democratie’ is voor het eerst door de Grieken gebruikt. Taalkundig is het be-

grip afgeleid van twee woorden, namelijk ‘demos’ (het volk) en ‘kratein’ (regeren). Let-

terlijk vertaald betekent democratie dat het volk zichzelf regeert (Held, 2006). Hoewel 

de meeste staten tegenwoordig (min of meer) democratisch worden geregeerd, is er 

geen universele definitie van wat een democratie precies is. In de literatuur wordt een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds een procedurele of liberale en anderzijds een con-

tinue of dichotome conceptualisering van democratie (Veenendaal, 2013:81-85). 

De aanhangers van de procedurele visie zijn van mening dat van een democratie sprake 

is als regelmatig vrije en eerlijke verkiezingen worden gehouden. Schumpeter 

(1947:271) verstaat onder een democratie bijvoorbeeld dat het een politieke regeling is 

om tot beslissingen te komen, ongeacht welke beslissingen dat zal opleveren. In lijn met 

Shumpeter, definieert Downs (1957) een democratie als een politiek systeem waarin 

twee of meer partijen, in periodieke verkiezingen, strijden om de controle van het over-

heidsapparaat. In de liberale visie, daarentegen, is democratie méér dan het houden van 

verkiezingen. O’Donnell (1993) vindt namelijk dat pas sprake is van een democratie als 

politieke rechten en vrijheden worden beschermd, omdat het houden van verkiezingen 

anders zinloos zou zijn. Van de aanhangers van de procedurele visie wordt ook wel ge-

zegd dat zij de wereld dichotoom verdelen in democratieën en niet-democratieën, terwijl 

de liberale academici in gradaties een onderscheid maken tussen democratieën. 

Aangezien de meningen verschillen over welke benadering democratie het beste om-

schrijft, wordt in deze thesis op zoek gegaan naar een neutrale(re) definitie. Als een 

soort tussenoplossing hanteert Dahl (1971) het concept van polyarchie, ook wel repre-

sentatieve democratie genoemd. Strikt genomen is een polyarchie geen democratie, 

maar een beschrijving van noodzakelijke condities voor het democratische principe dat 

het volk zichzelf regeert. De noodzakelijke voorwaarden zijn de volgende: (1) gekozen 

vertegenwoordigers, (2) vrije en eerlijke verkiezingen, (3) actief en passief kiesrecht, (4) 

vrijheid van meningsuiting, (5) vrijheid van vereniging en (6) recht op alternatieve in-

formatie(bronnen). In deze thesis wordt aangesloten bij deze zeven voorwaarden die 

samen de noodzakelijke voorwaarden vormen voor een democratie. 
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§3.2.2 Goed bestuur 

Besturen is afgeleid van sturen of ergens richting aan geven. In de context van deze the-

sis gaat het om openbaar bestuur (public administration). Het openbaar bestuur bestaat 

uit alle bij wet ingestelde instituties die belast zijn met taken en bevoegdheden over de 

besturing van de maatschappij en die beslissingen nemen met een voor burgers bindend 

karakter (Bovens, ’t Hart & van Twist, 2012). Het discours van goed bestuur komt eind 

jaren ’80 opzetten. De Wereldbank (1989:12) heeft goed bestuur voor het eerst gedefin-

ieerd als ‘a public service that is efficient, a judicial system that is reliable, and an ad-

ministration that is accountable to its public’. De VN (1999:6) is tien jaar later 

preciezer en vindt dat goed bestuur het volgende impliceert: ‘promoting the rule of law, 

tolerance of minority and opposition groups, transparent political processes, a com-

mitment to eradicate corruption, an independent judiciary, an impartial police force, a 

military that is strictly subject to civilian control, a free press and vibrant civil society 

institutions, as well as meaningful elections, and above all, good governance means 

respect for human rights’. Deze internationale organen pogen daarmee richtinggevend 

te zijn voor een soort mondiale overeenstemming over wat goed besturen is. 

De wetenschappelijke literatuur laat zien dat ‘publieke waarden’, kwaliteiten die worden 

toegedicht aan bijvoorbeeld een bestuurspraktijk, de laatste jaren steeds meer weten-

schappelijke belangstelling heeft (De Graaf, 2016:2-3). Dit wordt ook wel de public 

values approaches genoemd en deze benadering is gebaseerd op het idee dat het open-

baar bestuur, in het proces van besturen, ideale waarden moet nastreven (De Graaf & 

Paanakker, 2014:636). De Graaf en Paanakker (2014:639) vinden dat een goed bestuur 

eerlijk, neutraal, integer, transparant is en in overeenstemming handelt met het recht. 

Daarnaast vinden Thacher en Rein (2004:460) dat een goed bestuur in ieder geval vei-

ligheid, gelijkheid, welvarendheid en vrijheid voorop moet stellen. Rothstein en Teorell 

(2008:166-170) sluiten daarbij aan, maar volgens hen moet een goed bestuur ook onpar-

tijdig handelen. Beck Jørgensen en Bozeman (2007:361-364) zijn van mening dat een 

goed bestuur tevens verantwoording moet afleggen aan de politiek, waaraan zij zich 

loyaal moet opstellen.  

Hoewel voornoemde internationale organisaties en auteurs een verschillende visie heb-

ben op goed bestuur, komen bepaalde waarden in de definities telkens terug. Samenvat-

tend gaat het over het openbaar bestuur dat in het proces van besturen eerlijk, neutraal, 

integer, onpartijdig, transparant en rechtmatig handelt en tevens verantwoording aflegt.  

§3.2.3 Integriteit 

Het begrip ‘integriteit’ wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Veelal wordt integriteit 

gekoppeld aan een persoon, organisatie of de samenleving als geheel. Treffend in dit 

verband is een citaat van Huberts (2005:5): ‘Iedereen wil het zijn, wat is er prachtiger 

dan een integer persoon genoemd te worden, het is desastreus wanneer je integriteit in 

twijfel wordt getrokken.’ In de wetenschappelijke literatuur bestaan diverse definities 

van integriteit. 

De term integriteit is afgeleid van het Latijn en betekent letterlijk niet aanraken (Nieu-

wenburgh, 2002). Het begrip verwijst volgens Nieuwenburg naar iets of iemand die niet 

besmet en beschadigd is. Karssing (2002:26) verstaat onder integriteit ‘dat een beroeps-

beoefenaar zijn taken adequaat, zorgvuldig, en betrouwbaar uitoefent, rekening hou-

dend met alle in het geding zijnde belangen’.  
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Volgens Van Luijk (2004:39) houdt integriteit verband met ‘complying in an exemplary 

way with specific moral standards’. Van Blijswijk, Van Breukelen, Franklin, 

Raadschelders en Slump (2004:719) definiëren integriteit verder ‘as individuals uphold-

ing the obligation of office by implementing public programs in accordance with laws 

and rules, as well as in support of the public intent or the collective interest. Integrity, 

as a concept, seeks to assure appropriate behavior, not by relying on law like codes and 

values, but instead relying on the presence of an internal moral compass that guides the 

behavior of public professionals’.  

Volgens Huberts (2005:9) keert in iedere definitie van integriteit, in meer of mindere 

mate, telkens de vraag terug naar wat de geldende, van toepassing zijnde, waarden nor-

men en regels zijn. Ook in de bovenstaande definities is dit terug te zien. Huberts (2005) 

definieert integriteit daarom als het in overeenstemming handelen met de relevante mo-

rele waarden en normen en daarmee samenhangende (spel)regels. In deze thesis wordt 

aangesloten bij de definitie van Huberts omdat deze uitleg bondig de kern samenvat. 

Het element ‘moreel’ van de definitie duidt op een notie van goed en kwaad, wat wel en 

wat niet hoort (Huberts, 2005:12). In dit verband wordt ook wel gesproken over ethiek, 

dat bestaat uit de verzameling van geldende algemene morele waarden, beginselen en 

normen die het kader vormen voor handelen en oordelen (Huberts, 2010). Waarden be-

staan uit de principes en standaarden waaraan gewicht moet worden toegekend bij het 

maken van keuzes. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geloof over iets wat goed, juist, 

mooi of bewonderenswaardig is. Normen zijn daarentegen concreter en zijn handelings-

voorschriften over wat in een concrete situatie wel en niet mag (Huberts, 2005:18).  

Nauw verbonden aan integriteit, zijn integriteitsschendingen. Dit is gedrag dat afwijkt 

van de geldende morele waarden, normen en daarmee samenhangende regels (Huberts, 

2005). In een onderzoek naar integriteitsschendingen bij de politie, hebben Huberts, Pijl 

en Steen (1999) negen typen integriteitsschendingen onderscheiden. Dit zijn: (1) corrup-

tie bestaande uit omkoping, (2) corruptie bestaande uit nepotisme, vriendjespolitiek en 

patronage, (3) fraude en diefstal, (4) belangenverstrengeling, (5) misbruik van macht, 

(6) misbruik en manipulatie van informatie, (7) discriminatie en seksuele intimidatie, 

(8) verspilling en misbruik van middelen en (9) wangedrag in eigen tijd waardoor het 

vertrouwen van het publiek wordt geschaad. 

§3.2.4 Corruptie 

Zoals gezegd is corruptie een integriteitsschending, of het tegenovergestelde van inte-

griteit. Een enge definitie van corruptie is ambtelijke omkoping. Deze definitie is voor 

de praktijk echter te smal en omvat slechts een beperkt aantal gedragingen. Daarom 

definieert TI corruptie als ‘the abuse of entrusted power for private gain’. Deze definitie 

wordt in de literatuur ook veel gehanteerd (Huberts, 2010; Akçay, 2006). De 

Wereldbank hanteert een iets andere definitie van corruptie, namelijk ‘a corrupt prac-

tice is the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, anything of val-

ue to influence improperly the actions of another party.’ 

Aangezien de definitie van TI ook in de literatuur veel wordt gebruikt, wordt corruptie 

in deze thesis gedefinieerd als misbruik van toegekende macht voor eigen gewin. 
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Corruptie kan in ieder geval de volgende vormen aannemen (Huberts, 2010:3-4): 

1. Omkoping: het vragen, aanbieden en aannemen van smeergeld 

2. Fraude en diefstal: oneigenlijk eigen gewin 

3. Belangenconflict door het aannemen van giften of het verrichten van diensten, 

banen en activiteiten 

4. Favoritisme: publieke positie of macht gebruiken voor de bevoordeling van ei-

gen familie, vrienden en partijgenoten. In dit verband wordt gesproken over pa-

tronage (de patroon verleent gunsten aan de onderdaan in ruil voor eerbetoon, 

trouw of diensten), nepotisme (het begunstigen van familie en vrienden door ze 

opdrachten te gunnen of in hogere functies te benoemen) en vriendjespolitiek.  

 

§3.2.5 Small Island Developing States (SIDS) 

Het begrip Small Island Developing States (SIDS) is voor het eerst in 1992 tijdens de 

United Nations Conference on Environment and Development (Rio Conferentie) ge-

bruikt. Aan deze conferentie deden 172 landen mee met als doel om oplossingen te vin-

den voor thema’s als armoede, milieu, economie, sociale problemen en het groeiende 

gat tussen geïndustrialiseerde en minder ontwikkelde landen (VN, 1992). Eén van de 

concrete resultaten van deze conferentie is dat de deelnemende landen ‘Agenda 21’ 

hebben aangenomen. Agenda 21 is een actieplan van de VN met betrekking tot duurza-

me ontwikkeling voor de 21
ste

 eeuw (VN, 1992). Onder actiepunt 17.123 erkennen de 

landen dat: ‘Small Island Developing States, and islands supporting small communities 

are a special case both for environment and development. They are ecologically fragile 

and vulnerable. Their small size, limited resources, geographic dispersion and isolation 

from markets, place them at a disadvantage economically and prevent economies of 

scale. For Small Island Developing States the ocean and coastal environment is of stra-

tegic importance and constitutes a valuable development resource.’ 

De VN heeft geen criteria vastgesteld op basis waarvan een land wel of niet wordt aan-

gemerkt als een Small Island Developing State (Encontre, 2004:91). Ondanks het ont-

breken van officiële criteria, wordt op de website van de VN een lijst gepresenteerd van 

58 SIDS. De lijst is een combinatie van landen die door de United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) en de Alliance of Small Island States (AOSIS) 

worden aangemerkt als Small Island Developing State. De AOSIS vertegenwoordigt ‘a 

coalition of Small Island and low-lying coastal countries that share similar development 

challenges and concerns about the environment, especially their vulnerability to the 

adverse effects of global climate change’. Suriname is lid van AOSIS. 

Afgezien van de lijst van SIDS, zou een staat, theoretisch gezien, aangemerkt kunnen 

worden als Small Island Developing State indien wordt voldaan aan alle vier criteria 

(Lisowska, 2016). 

1. Klein; 

2. In ontwikkeling; 

3. Autonoom of onafhankelijk; 

4. Eiland of laaggelegen kustlijn. 
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Het eerste element duidt op het begrip ‘grootte’ van een land. In de wetenschappelijke 

literatuur wordt het begrip gekoppeld aan het inwoneraantal van een land (Oostindie & 

Sutton, 2006:10-11). Zo hebben economen in de jaren ’60 een staat met minder dan tien 

miljoen inwoners als klein aangemerkt. Dit getal is in de jaren die volgden telkens naar 

beneden bijgesteld. In een studie van de Commonwealth Secretariaat (1997) werd een 

kleine staat gedefinieerd als een staat met minder dan anderhalf miljoen inwoners. In de 

wetenschappelijke literatuur wordt tegenwoordig ook aangenomen dat een staat met 

minder dan anderhalf miljoen inwoners klein is (Ross, 1997). In 2016 had Suriname 558 

duizend inwoners en is daarom een kleine staat. 

 

De VN en de Wereldbank onderscheiden meer en minder ontwikkelde landen door 

enerzijds de Least Developed Country (LDC) categorie en anderzijds de low-income 

countries (Hein, 2004:2). De landen die tot de LDC of low-income countries worden 

gerekend, zijn ontwikkelingslanden. Op basis van het bruto nationaal inkomen (BNI), 

menselijk kapitaal en economische kwetsbaarheden bepaalt de VN of een land behoort 

tot de LDC categorie. Een land behoort tot deze categorie indien het BNI in de periode 

2011-2013 lager is dan $1,025 per hoofd van de bevolking per jaar, de index voor het 

menselijk kapitaal 60 is of lager en de index voor de economische kwetsbaarheid 35 of 

hoger is (VN). Suriname behoorde in 2015 niet tot de LDC, omdat het BNI $8,609 was 

en de index voor menselijk kapitaal 88,2. De economische kwetsbaarheid lag wel boven 

de grens en is 52,6 in 2015. Daarnaast worden landen met een BNI dat in 2016 lager is 

dan $1,005 per hoofd van de bevolking per jaar door de Wereldbank (2018) aangemerkt 

als low-income countries, waarvan er op dit moment 31 zijn. Suriname is geplaatst in de 

categorie upper-middle-income economies met een BNI van $7,070 per hoofd van de 

bevolking per jaar. Sinds de eeuwwisseling is het BNI van Suriname explosief gestegen, 

want in 2001 was het BNI van Suriname nog $1,390 per inwoner per jaar, met als hoog-

tepunt $9,360 in 2014. Aangezien Suriname niet een LDC of low-income country is, is 

Suriname geen ‘ontwikkelingsland’. 

Het derde element ‘autonome of onafhankelijke staat’ heeft geen precieze betekenis, 

maar met een staat wordt vaak een afgebakend grondgebied bedoeld waar een organisa-

tie of institutie zelfstandig en zonder inmenging van andere staten gezag uitoefent over 

de daar wonende bevolking (Encontre, 2004:98). Suriname is sinds 1975 onafhankelijk 

en voldoet dus aan dit criterium. 

Ten vierde worden staten met een laaggelegen kustlijn vaak gelijkgesteld met eilanden, 

omdat beide gebieden te maken hebben met dezelfde kwetsbaarheden, zoals een ver-

hoogd overstromingsgevaar. Suriname heeft een laaggelegen kustlijn en daarom wordt 

aan het vierde criterium voldaan. 

Strikt genomen is Suriname op basis van bovenstaande criteria geen Small Island Deve-

loping State, omdat het geen ontwikkelingsland is. Niettemin wordt Suriname in deze 

thesis wel gelijkgesteld met SIDS, omdat het land enerzijds wel klein en autonoom is en 

een laaggelegen kustlijn heeft en anderzijds lid is van de AOSIS. 

§3.3 Reeds verricht onderzoek naar integriteit in Suriname 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van recentelijk onderzoek naar inte-

griteit in Suriname. Hoewel onderzoek naar integriteit en corruptie (in SIDS) volop in 

de belangstelling staat, is onderzoek naar integriteit in Suriname schaars. 
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Onderzoek naar de perceptie van corruptie onder zakenlieden en risico-analisten 

De eerder genoemde TI (2011) heeft als taak wereldwijd corruptie te bestrijden en pu-

bliceert jaarlijks een Corruptie Perceptie Index (CPI), op basis waarvan landen worden 

gerangschikt al naar gelang de perceptie van corruptie in de publieke sector. De scores 

lopen uiteen van 0 (zeer corrupt) tot 100 (zeer schoon). De CPI houdt rekening met der-

tien verschillende enquêtes van twaalf verschillende instellingen. De dertien enquêtes 

zijn opiniepeilingen onder zakenlieden en prestatiebeoordelingen onder risico-analisten. 

Een land wordt pas opgenomen in de CPI indien het land door ten minste drie bronnen 

is beoordeeld. Het gemiddelde geldt als score voor de CPI. 

Aangezien de index is gebaseerd op de perceptie van zakenlieden, is het maar zeer de 

vraag of de CPI wel op een betrouwbare wijze corruptie meet (Zaman & Ur-Rahim, 

2009:120-122). Omdat er verder geen grootschalig onderzoek voorhanden is naar een 

meer objectieve meting van corruptie, kan de CPI wel worden gebruikt als indicatie 

voor de mate van corruptie in een land. Figuur 3 toont een overzicht van de scores van 

Suriname sinds 2004. 

 

Figuur 3. CPI scores Suriname 

Voor 2010 zijn geen gegevens bekend voor Suriname, omdat in dat jaar minder dan drie 

bronnen beschikbaar waren. Uit de gegevens valt af te leiden dat Suriname de afgelopen 

jaren gemiddeld tussen de 30 en 45 punten scoort. Een score van onder de 50 betekent 

dat de overheid faalt in de corruptiebestrijding (TI, 2017; Ebrard, 2017). Uit de CPI 

blijkt dus dat de Surinaamse overheid er niet in slaagt om corruptie effectief te bestrij-

den. Het jaar 2006 was een dieptepunt omdat Suriname in dat jaar 30 punten scoorde, 

terwijl in 2016 de hoogste score werd behaald (45). Mogelijk kan de hogere score in 

2016 worden verklaard doordat in dat jaar anti-corruptiewetgeving is ingevoerd 

(DWTonline, 2017). Suriname staat momenteel op de 77
ste

 plaats op de ranglijst van de 

180 landen met een score van 41. TI heeft geen reden gegeven waarom de score voor 

Suriname in 2017 is afgenomen. Daarnaast beoordeelt TI met een zogenaamde National 

Integrity System Assessment, die uit dertien pilaren bestaat, de corruptierisico’s van een 

land van waaruit aanbevelingen worden geformuleerd over hoe de risico’s in de toe-

komst beperkt kunnen worden (TI, 2011). De National Integrity System Assessment is in 

meer dan honderd landen uitgevoerd, maar nog nooit in Suriname. 
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Onderzoek naar de perceptie van corruptie onder burgers 

Er zijn daarnaast ook onderzoeken verricht naar de perceptie van Surinaamse burgers 

over de mate van corruptie. In de Amerikaanse landen is de AmericasBarometer van de 

Latin American Public Opinion Project (LAPOP) bijvoorbeeld een bekende onder-

zoeksmethode. LAPOP is een onderzoeksproject van de Vanderbilt University in Nash-

ville, Tennessee. De AmericasBarometer bestaat uit enquêteonderzoek naar democrati-

sche waarden en gedrag in de Amerikaanse regio, zoals dat door de burgers wordt erva-

ren. Het onderzoek is in 2010, 2012 en 2014 ook in Suriname uitgevoerd. In 2010 heb-

ben 1516 Surinaamse burgers de enquête ingevuld. In 2012 lag dit aantal op 1492 en in 

2014 was dit vier duizend. Een terugkerend en opvallend resultaat uit de onderzoeken is 

dat de perceptie van corruptie in Suriname van alle Amerikaanse landen het laagst is 

(Menke, Schalkwijk, Schalkwijk & Seligson, 2013:100-101). In 2010 bedroeg het per-

centage van Surinaamse burgers dat corruptie heeft ervaren bijvoorbeeld 50.5% en in 

2012 is dit gedaald tot 38.8%. In 2012 scoorde Suriname zelfs aanzienlijk beter dan de 

andere landen. Canada, het op een na best scorende land, behaalde bijvoorbeeld een 

scoorde van 58.3%, terwijl Colombia een score heeft van 81.7%.  

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat het percentage Surinamers dat slachtoffer was van 

corruptie in de periode van 2010 tot 2012 niet afnam (Menke, et. al., 2013:103). Boven-

dien heeft de Surinaamse overheid volgens Menke, et. al. (2013:103) zich in deze peri-

ode niet extra ingespannen om corruptie te bestrijden. Hoewel uit de CPI moet blijken 

dat de Surinaamse overheid faalt in de corruptiebestrijding, wordt corruptie door de 

Surinaamse burgers niet als een groot probleem ervaren. Menke, et. al. (2013:99) 

merken over dit verband het volgende op: ‘one possible explanation is that, because it is 

so widespread many people do not consider ‘small things’ (such as being given a job or 

a small piece of land through patron-client networks) as ‘corruption’.’ 

Lezing Huberts 

In 2010 heeft Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amster-

dam, in Suriname een lezing gegeven over corruptie, integriteit en goed bestuur in Suri-

name. Op basis van de CPI scores concludeert Huberts (2010:5) dat de reputatie van 

Suriname op het gebied van corruptie twijfelachtig is. Vervolgens heeft hij een poging 

gewaagd om te duiden met welke corruptieproblemen Suriname te maken heeft. Huberts 

baseert zich op informatie van de ngo Stichting Projekta en gesprekken met onderzoe-

kers, politici, ambtenaren en burgers, omdat betrouwbaar onderzoek ontbreekt. De 

Stichting Projekta is een vrouwenorganisatie die zich richt op bestuur, participatie en 

gendergelijkheid. Projekta zet zich actief in om goed bestuur in Suriname te promoten. 

In de eerste plaats signaleert Huberts problemen in de sfeer van favoritisme en patrona-

ge. Zo zouden publieke posities en macht regelmatig worden gebruikt voor de bevoor-

deling van familie en vrienden. Tevens merkt Huberts op dat favoritisme vaak gepaard 

gaat met een etnische component, omdat de achterban van de politieke partijen ver-

wacht dat ‘het veroveren van politieke macht voor de eigen (etnische) groep voordelen 

met zich meebrengt (overheidsbanen, - opdrachten, -benoemingen, gronduitgifte etc.)’. 

Ten tweede is belangenverstrengeling van politici en bestuurders, zoals het benoemen 

van een familielid, het gunnen van een opdracht aan familie en vrienden en het accepte-

ren van giften in ruil voor tegenprestaties, een probleem dat corruptie in de hand werkt. 
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Onderzoek naar goed bestuur in Suriname 

Verder zijn een tweetal diepgaandere onderzoeken verricht naar integriteit en corruptie 

in Suriname. Zo heeft de IDB in 2001 onderzoek gedaan naar goed bestuur in Suriname 

(Martin, 2001). De Surinaamse Grondwet, DNA, de uitvoerende macht, rechterlijke 

macht, lokale overheden en corruptie zijn onderzocht. De onderzoekers concluderen dat 

Suriname om diverse redenen gevoelig is voor corruptie (Martin, 2001:169).  

In de eerste plaats hebben ambtenaren veel beleidsvrijheid. De Surinaamse economie is 

sterk gereguleerd en daarom hebben de ambtenaren op economische posten een mono-

poliepositie. De Surinaamse regelgeving was op het moment van het onderzoek onvol-

ledig en verouderd, waardoor ambtenaren in de dagelijkse praktijk regels naar eigen 

goeddunken kunnen interpreteren. 

Ten tweede zijn patroon-cliëntrelaties in Suriname wijdverspreid. Patronage ontstond al 

vroeg in Suriname in de relatie tussen de plantage-eigenaren en de pachters (Martin, 

2001:5). De gevolgen van patronage voor Suriname bestaan volgens de onderzoekers 

uit lager gekwalificeerde ambtenaren, hogere belastingen en hogere begrotingstekorten 

(Martin, 2001:45). Ook speelt mee dat de Surinaamse economie afhankelijk is van na-

tuurlijke hulpbronnen, zoals bauxiet en goud en dat exploitanten druk uitoefenen op de 

politici en ambtenaren voor vergunningen (Martin, 2001:169). 

Ten derde is er een probleem in de verantwoording en transparantie van het bestuur. De 

verantwoordingsplicht in de publieke sector is zwak. De staatsorganen, ministeries en 

ambtenaren hebben nauwelijks een verantwoordingsplicht tegenover de opdrachtgevers 

over de wijze waarop zij taken uitvoeren (Martin, 2001:41). Ook lukt het DNA niet om 

de regering ter verantwoording te roepen. Daarnaast worden toezichthouders, zoals de 

Rekenkamer genegeerd. Daarbij komt dat de overheid weinig transparant is en veel in-

formatie niet openbaart. 

Ten vierde twijfelen de onderzoekers aan de onafhankelijkheid en het vermogen van de 

rechterlijke macht om de uitvoerende macht te controleren. Ook is er een tekort aan 

rechters. De onderzoekers vragen zich daarom af of de rechterlijke macht corruptie wel 

kan bestrijden. 

Andere factoren die corruptie in Suriname stimuleren zijn de volgende. Op het moment 

van het onderzoek had Suriname nog geen anti-corruptiewetgeving. Deze wetgeving is 

inmiddels wel aangenomen. Verder zijn de salarissen van ambtenaren aanzienlijk lager 

dan de salarissen van personen in de commerciële sector. Een positieve factor is dat de 

pers onafhankelijk is en corruptie daarom aan de kaak zou kunnen stellen. 

De onderzoekers doen ten slotte een aantal aanbevelingen om corruptie in Suriname 

terug te dringen (Martin, 2001:172-173). In de eerste plaats zou de Surinaamse overheid 

de monopolistische macht van ambtenaren en hun beleidsvrijheid moeten inperken. Ten 

tweede moeten de verantwoordingsplicht en transparantie worden versterkt. Ten derde 

zou de Rekenkamer versterkt moeten worden en zouden nieuwe anti-corruptiewetten en 

regels over integriteit ingevoerd moeten worden.  
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In het onderzoek wordt tevens ingegaan op het regionale bestuur van Suriname, maar 

niet op de integriteit van de districtraadsleden. De onderzoekers merken over het regio-

naal bestuur op, dat Suriname van oudsher een zeer gecentraliseerde staat is en dat het 

regionale bestuur pas in de jaren ’80 is geïntroduceerd (Martin, 2001:143). Uit het on-

derzoek blijkt dat het regionaal bestuur weinig financiële middelen heeft. In 2001 werd 

slechts 0,12% van de totale overheidsuitgaven besteed aan het regionaal bestuur (Mar-

tin, 2001:146). Daarnaast werden door de Districtsraden geen belastingen geheven, om-

dat DNA daar geen toestemming voor gaf. Het takenpakket van de Districtsraden was 

verder zeer beperkt en de districtraadsleden zijn niet goed gekwalificeerd (Martin, 

2001:145-148). Voor het regionale bestuur zijn daarom diverse aanbevelingen gedaan 

(Martin, 2001:152-154). Zo doen de onderzoekers de aanbeveling om te decentraliseren 

en het takenpakket van het regionaal bestuur uit te breiden, de regionale besturen toe te 

staan om lokaal belastingen te heffen en wordt gepleit voor een gekozen DC voor meer 

verantwoording. Zoals al in hoofdstuk 2 is besproken, heeft de IDB later diverse lenin-

gen verstrekt voor de decentralisatie van het regionale bestuur (Ahmadali, 2015). 

Corruption Risk Assessment 

In februari 2017 is daarnaast een ‘Corruption Risk Assessment for Suriname’ ver-

schenen (Vaidya, 2017). Het rapport is opgesteld in opdracht van de United Nations 

Development Program (UNDP) Suriname, die de Canadese onderzoeker Shakespeare 

Vaidya heeft gecontracteerd om een Corruption Risk Assessment voor Suriname op te 

stellen. De UNDP is onderdeel van de VN en is een organisatie die zich concentreert op 

de ontwikkelingsuitdagingen van landen. De UNDP is actief in 170 landen. Het werk 

van de UNDP concentreert zich op drie beleidsterreinen: sustainable development, de-

mocratic governance and peacebuilding, climate and disaster resilience (UNDP, Z.D.). 

De Corruption Risk Assessment brengt de kwetsbaarheden met betrekking tot corruptie 

in kaart (Vaidya, 2017:10-11). Voor Suriname is onderzoek gedaan naar de corruptieri-

sico’s op nationaal en sectoraal niveau. Daarnaast lag de nadruk van het onderzoek op 

mijnbouw en bosbouw in Suriname. De data zijn verzameld door een combinatie van 

enerzijds bronnenonderzoek naar (anti-)corruptie beleid, strategieën van Suriname en 

wetgeving over integriteit en corruptie en anderzijds interviews met stakeholders, zoals 

leden van ministeries, het parlement, de politie, directeuren van handelsorganisaties en 

Stichting Projekta (Vaidya, 2017:12-13).  

Vaidya komt tot soortgelijke conclusies als de IDB. De onderzoeker vindt namelijk om 

vergelijkbare redenen dat Suriname kwetsbaar is voor corruptie. In de eerste plaats 

wordt geconcludeerd dat corruptie in Suriname een systematisch probleem is ‘that is 

embedded in almost all structures, institutions, sectors, and transactions conducted 

among business organizations both domestic and foreign, as well as among citizens and 

the government’ (Vaidya, 2017:7). Volgens de onderzoeker is het een uitdaging om de 

politieke wil te vinden om corruptie op nationaal niveau aan te pakken. Volgens Vaidya 

(2017:7) zijn de patroon-cliëntrelaties de voornaamste oorzaak van machtsmisbruik en 

corruptie. 

Ten tweede heeft Vaidya de Surinaamse wetgeving over integriteit en corruptie onder-

zocht. De wetgeving over integriteit blijkt sterk verouderd en soms net zo oud als de 

wetgeving in het koloniale tijdperk. Op het moment van het onderzoek ontbrak daar-

naast anti-corruptiewetgeving.  
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De Surinaamse overheid vereist ook niet van bedrijven dat zij beleid ter bestrijding van 

corruptie, of interne controles vaststellen, waardoor bedrijven hun gang kunnen gaan 

(Vaidya, 2017:18). De regelgeving is daarnaast vaak onduidelijk en maakt deze discre-

tionaire besluitvorming mogelijk. De bevoegdheden zijn tevens geconcentreerd en de 

checks en balances zwak. Daarbij komt dat corruptie nauwelijks wordt bestreden. De 

vergunningverlening voor het mijnen van goud bieden vele mogelijkheden voor corrup-

tie, omdat de wetgeving complex is en de mechanismen obscuur en weinig transparant 

zijn. Bovendien zijn de procedures tijdrovend en stelt beleidsvrijheid de vergunningver-

lener in staat om vergunningen toe te kennen aan vrienden, familie en kennissen 

(Vaidya, 2017:19). 

Ten derde worden procedures inconsistent toegepast, is er geen bescherming voor klok-

kenluiders en zijn burgers zich weinig bewust van corruptie (Vaidya, 2017:15). Er is 

een hoge tolerantie voor corruptie, omdat mensen ervan overtuigd zijn dat corruptie een 

onvermijdelijk deel is van hun leven en geen uitweg zien (Vaidya, 2017:9). 

Op basis van de bevindingen doet Vaidya (2017:28-29) diverse (sector specifieke) aan-

bevelingen. In de eerste plaats wordt de Surinaamse overheid aanbevolen om een uitge-

breid anti-corruptie programma op te zetten, zoals het ontwikkelen van integriteitsstan-

daarden voor volksvertegenwoordigers op nationaal en regionaal niveau en het opstarten 

van een campagne om burgers bewust te maken van de negatieve gevolgen van corrup-

tie. Ten tweede zou de anti-corruptie bestrijding zich structureel moeten concentreren 

op het tegengaan van corruptie op het niveau van de ambtenarij, in plaats van het be-

strijden van grote corruptieproblemen op de korte termijn. Ten derde ziet Vaidya een rol 

weggelegd voor het maatschappelijk middenveld, bedrijven en media om een grotere 

vrijheid van meningsuiting te eisen, integriteit, transparantie en verantwoording te pro-

moten, de corruptie-tolerante cultuur te veranderen, de overheid onder druk te zetten om 

internationale anti-corruptie wetgeving te implementeren en om burgers bewust te ma-

ken van de risico’s en gevolgen van corruptie. 

§3.4 Hypothesen  

In de wetenschap wordt al sinds de oudheid een verband gelegd tussen de bevolkings-

grootte en de democratie (Veenendaal 2013:13-17). De filosofen Plato en Aristoteles 

meenden bijvoorbeeld dat in een kleine samenleving met 5040 inwoners, gevoelens van 

sociale cohesie worden versterkt door de persoonlijke contacten en intieme relaties. Ook 

in de Verlichting ging men uit van een positief effect van kleinschaligheid op het be-

stuur van een staat. In aanvulling op de argumenten van Plato en Aristoteles, waren 

Montesqieu en Rousseau van mening dat burgers in kleine staten een beter gevoel heb-

ben van wat publieke belangen zijn en dat zij meer verbonden zijn met de publieke 

zaak, als gevolg van direct contact met de bestuurders. 

Tegenwoordig is de literatuur over kleine (eiland)staten verdeeld. Enerzijds hebben di-

verse kwantitatieve onderzoeken aangetoond dat een kleine staat, vaker dan een grote 

staat, een democratische bestuursvorm heeft. Uit een studie van Ott (2000) blijkt bij-

voorbeeld dat de kans groter is dat een staat met minder dan anderhalf miljoen inwoners 

democratisch is en wordt, dan een grotere staat. Voor de studie heeft Ott (2000:115-

122) 237 landen geanalyseerd in de periode van 1973 tot 1995. Democratie is in deze 

studie gemeten aan de hand van rapporten van de ngo Freedom House, die jaarlijks 

toetst of landen tien politieke rechten en vijftien burgerlijke vrijheden waarborgen.  



34 
 

De uiteindelijke score wordt de Freedom Rating genoemd en deze beoordeling bepaalt 

of het land een ‘vrije’, ‘deels vrije’ of ‘niet vrije’ democratie heeft (Freedom House, 

2012). Het predicaat ‘vrij’ is de hoogst haalbare status en houdt in dat de burgers in een 

staat, in vergelijking met andere staten, meer vrijheid genieten met betrekking tot poli-

tieke rechten en burgerlijke vrijheden. Uit het onderzoek van Ott blijkt dat kleine staten 

statistisch gezien vaker de score ‘vrij’ krijgen. In 1993 had bijvoorbeeld 67,4% van de 

kleine staten deze beoordeling, tegen 28,7% van de grote staten. Uit het meest recente 

onderzoek van Freedom House in 2017 blijkt dat Suriname ook de status ‘vrij’ heeft. 

Ook uit onderzoeken van Srebrnik (2004), Diamond & Tsalik (1999) en Hadenius 

(1992) blijkt dat kleine (eiland)staten vaker democratisch zijn dan grote staten. 

Anderzijds worden vooral de negatieve aspecten van kleine (eiland)staten uitvergroot. 

In de literatuur worden SIDS van grotere staten onderscheiden vanwege kwetsbaarheid 

en afhankelijkheid. Het begrip kwetsbaarheid heeft in de literatuur geen vaste betekenis 

(Sutton, 2011). Niettemin is het concept van kwetsbaarheid wijdverspreid en wordt het 

door veel onderzoekers toegepast, ‘because it is vulnerabilities rather than opportuni-

ties that come through as the most striking manifestation of the consequences of small-

ness’ (Payne, 2004).  

In 2000 heeft de Commonwealth Secretariaat onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid 

van 111 landen, waarvan 34 kleine landen (minder dan anderhalf miljoen inwoners) en 

77 grote landen (Atkins, Mazzi & Easter, 2000:5). Voor het onderzoek is een kwets-

baarheidsindex samengesteld. De index is gebaseerd op twee principes. Dit is enerzijds 

de impact van externe schokken waarover het land geen controle heeft en anderzijds de 

weerbaarheid van het land om deze schokken te overkomen (Atkins, Mazzi & Easter, 

2000:11). Uit de studie blijkt dat kleinheid kwetsbaar maakt, omdat 26 van de 28 meest 

kwetsbare landen, zes van de 28 hooggemiddeld kwetsbare landen en twee van de 27 

laaggemiddeld kwetsbare landen kleine staten waren. Suriname wordt ingedeeld in de 

categorie hoge kwetsbaarheid en wordt in dit onderzoek als 24
ste

 meest kwetsbare land 

gerangschikt. 

In een analyse naar SIDS onderscheidt Briguglio (1995:1616-1618) de typische kwets-

baarheden van deze staten in vijf rubrieken, namelijk small size, remoteness and insula-

rity, disaster proneness, environmental fragility and other factors. De kwetsbaarheden 

die Briguglio opsomt zijn hoofdzakelijk economisch van aard. Zo zouden SIDS vanwe-

ge de kleine grootte weinig natuurlijke hulpbronnen en een kleine binnenlandse markt 

hebben en zijn zij afhankelijk van de import van producten en diensten. Het insulaire en 

afgelegen karakter van SIDS heeft daarnaast tot gevolg dat de transportkosten van pro-

ducten hoog zijn en kan de markt lastig voldoen aan plotselinge grote vraag. Andere 

kwetsbaarheden van SIDS bestaan uit een zware milieubelasting als gevolg van econo-

mische ontwikkeling, fragiele ecostructuur, stijging van de zeespiegel en plotselinge, 

grote demografische veranderingen vanwege emigratie. Daarnaast zijn SIDS kwetsbaar 

voor natuurrampen. Kleinheid maakt dus kwetsbaar en ten aanzien van integriteit geldt 

dat corruptie mogelijk kan worden verklaard door de mate waarin een land beleid en 

wetgeving over integriteit heeft, corruptie waarneemt en vervolgt (Huberts, 2014:214-

216). In zoverre zijn mensen zo corrupt als het systeem hen toelaat en juist op dit punt 

verwacht Philip (2012) dat SIDS over het algemeen minder ontwikkelde wetgeving en 

handhaving hebben en SIDS daarom kwetsbaar zijn voor corruptie. 
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Gelet op de bewering van Philip (2012) wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

 Hypothese 1: regels en procedures over de integriteit van districtraadsleden in 

Suriname zijn beperkt van omvang evenals de handhaving van deze regels. 

Uit kwantitatief onderzoek van Srebrnik (2004), Ott (2000), Diamond & Tsalik (1999) 

en Hadenius (1992) blijkt dus dat kleine staten, statistisch gezien, vaker een democra-

tisch systeem hebben. Uit de hierna te bespreken kwalitatieve onderzoeken blijkt echter 

dat kleinschaligheid een (negatief) effect heeft op het functioneren van de democratie. 

De persoonlijke contacten, intieme (familie)relaties en gevoelens van ‘ons kent ons’ zijn 

onmiskenbaar van invloed op de wijze waarop politieke besluitvorming plaatsvindt, 

zodat de politieke houdingen en gedragingen van burgers en volksvertegenwoordigers 

in kleine staten anders zijn dan in grote staten. Uit onderzoeken van respectievelijk Far-

rugia (1993) en Benedict (1967) naar de werkomgeving van ambtenaren in kleine staten 

en sociologische aspecten van kleinschaligheid blijkt dat in SIDS gemakkelijker belan-

genconflicten en integriteitsschendingen kunnen ontstaan dan in grote staten vanwege 

korte lijnen tussen burgers en publieke vertegenwoordigers en dat personen elkaar via 

verschillende, moeilijk te onderscheiden sociale rollen kennen. In de praktijk kan het 

bijvoorbeeld voorkomen dat een minister en een lid van de oppositie het ene moment 

elkaar fel bediscussiëren in het parlement, terwijl zij het andere moment samen als be-

woners van dezelfde wijk zich inzetten voor een buurtproject. 

Sutton & Oostindie (2006:20) duiden de persoonsgebonden politiek ook wel aan met de 

term exaggerated personalism. Het overdreven persoonlijke in kleine staten brengt mee 

dat de rol van het individu groot is, maar ook dat volksvertegenwoordigers vatbaarder 

zijn voor druk van (in)formele relaties. Het voordeel van de persoonsgebondenheid zou 

kunnen zijn dat politici nauwgezet gevolgd kunnen worden, maar het nadeel is dat poli-

tici machtig zijn en zij zich daarom mogelijk als een patroon kunnen gedragen ten op-

zichte van burgers. Door de persoonlijke contacten zijn patronage en cliëntelisme niet 

bepaald onbekende fenomenen in SIDS (Farrugia, 1993:223). Jules Sedney, voormalig 

premier van Suriname en president van de Centrale Bank van Suriname, beschrijft dat in 

Suriname een uitgebreid stelsel van politieke patronage en regelarij bestond in de jaren 

’60. ‘Bij benoemingen in hoge ambtelijke functies, en bij het verlenen van studiebeurzen 

en bedrijfsvergunningen, werden partijgenoten nadrukkelijk voorgetrokken. Affirmative 

action wordt dit verschijnsel tegenwoordig genoemd. Bij ons heet het nog altijd regelen 

en toch … een bittere noodzaak in achterstand situaties’ (Sedney, 1992:39). In lijn met 

Sedney betoogt Ramsoedh (2017:45) dat politici tegenwoordig kolonisten van de staat 

zijn, waardoor de bevolking weinig vertrouwen heeft in de politiek. Desondanks is de 

opkomst bij verkiezingen hoog vanwege etnische mobilisatie, cliëntelisme en patronage. 

Ook uit de studies van Martin (2001) en Vaidya (2017) blijkt dat patroon-cliëntrelaties 

wijdverspreid zijn in Suriname. 

In de literatuur wordt aangenomen dat cliëntelisme en patronage ontstaan, omdat volks-

vertegenwoordigers afhankelijk zijn van een relatief klein aantal kiesgerechtigden en 

politici de steun en stem van de kiezer daarom bereid is te winnen door hem een gunst 

te verlenen (Sutton & Oostindie, 2006). Andersom verwacht de kiezer dat de politici 

later aan hem een gunst verleent, zodat het verlenen van gunsten een vicieuze cirkel kan 

worden.  
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Zoals aanvankelijk in de 19
e
 eeuw door Montesqieu en Rousseau is betoogd dat burgers 

in kleine staten meer verbonden zijn met de publieke zaak, houdt in de huidige literatuur 

dus stand, maar dit verband wordt veroorzaakt omdat zowel burgers als volksvertegen-

woordigers een direct persoonlijk belang hebben bij het wederzijds verlenen van gun-

sten. Het is belangrijk op te merken dat het verlenen van gunsten ook verband kan hou-

den met ongelijkheid en armoede. De veronderstelling is namelijk dat corruptie vooral 

voorkomt in samenlevingen waar extreme ongelijkheid en armoede heerst (Leys, 

1965:225). Vanwege ongelijkheid en armoede worden mensen niet alleen gedwongen 

om corruptie te tolereren, maar ook om zelf corrupte handelingen te verrichten om daar-

van te profiteren en de eigen lage levensstandaard te verbeteren. In geval van armoede 

kunnen de potentiële voordelen van corruptie groot zijn, terwijl de mogelijke straf rela-

tief laag is (Leys, 1965). 

Uit een onderzoek van Veenendaal (2013) naar de gevolgen van een kleine bevolkings-

omvang voor democratische competitie en inclusiviteit in San Marino, St. Kitts and Ne-

vis, de Seychellen en Palau, blijkt dat de kleinschaligheid in deze landen van invloed is 

op de democratie. Alle landen hebben namelijk in meer of mindere mate te maken met 

vage grenzen tussen privé- en publiek, patronage en cliëntelistische relaties tussen poli-

tici en kiezers. Op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is 

daarnaast gebleken dat kleinschaligheid gepersonaliseerde en cliëntelistische politiek 

stimuleert (Veenendaal, 2016:160). Het stelsel van patronage en de cliëntelistische rela-

ties tussen burgers en publieke ambtsdragers kunnen voor machtsmisbruik zorgen en 

ook dit element kan de ontwikkeling van de democratie ondermijnen. 

Op basis van de bevindingen van Vaidya (2017), Veenendaal (2016 en 2013), Sutton & 

Oostindie, (2006), Martin (2001), Farrugia (1993) en Benedict (1967) wordt de volgen-

de hypothese opgesteld: 

 Hypothese 2: de relaties tussen districtraadsleden en burgers in Suriname zijn te 

kenschetsen als patroon-cliënt relaties. 

Tevens zou kleinschaligheid een effect hebben op de wijze waarop politiek wordt be-

dreven. Uit onderzoeken van Lijphart (1977:65) en Dahl & Tufte (1973:93) blijkt name-

lijk dat de bevolkingssamenstelling van kleine staten, vaker dan grote staten, homogeen 

is. Volgens deze auteurs is men in kleine staten daarom eerder bereid om compromissen 

te sluiten en consensus te bereiken. Daardoor zouden democratische beginselen eerder 

gewaarborgd kunnen worden. 

Of de beweringen van Lijphart (1977) en Dahl & Tufte (1973) juist zijn, valt te betwij-

felen omdat Baldacchino (2012) beweert dat politieke partijen in kleine staten inhoude-

lijk nauwelijks verschillen en dat sterk wordt gefocust op personen, in plaats van ideo-

logieën en inhoudelijke partijstandpunten, waardoor de politiek een meer symbolisch 

karakter krijgt. Daarnaast blijkt uit ander onderzoek dat de politiek in kleine staten ook 

verbitterd kan zijn (Farrugia, 1993). Uit onderzoek van Veenendaal (2013) blijkt bij-

voorbeeld dat de politiek in San Marino, St. Kitts and Nevis, de Seychellen en Palau 

wordt gekenmerkt door polarisatie. Indien politieke tegenstellingen worden uitvergroot 

en conflicten regelmatig voorkomen, is het waarschijnlijk dat politieke partijen elkaars 

functioneren streng beoordelen en integriteitsschendingen daardoor eerder aan de kaak 

worden gesteld. 
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Gelet op de bevindingen van Veenendaal (2013), Baldacchino (2012) en Farrugia 

(1993) wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

 Hypothese 3: de politiek in de Districtsraden in Suriname is fel en conflictueus, 

waardoor politieke partijen elkaars functioneren uitzonderlijk streng beoordelen 

en daardoor mogelijke integriteitsschendingen eerder onder de aandacht zullen 

brengen. 

Bovendien wordt aangenomen dat media in kleine (eiland)staten vaak verbonden zijn 

aan een politieke partij of van inkomsten afhankelijk zijn van een partij met politieke 

belangen (Puppis, 2009). Indien media politiek gekleurd zijn, is het aannemelijk dat de 

gemeenschap niet neutraal en onafhankelijk wordt geïnformeerd over politieke gebeur-

tenissen. Ook zouden media in kleine staten vaak zwak en inefficiënt zijn georganiseerd 

en worden zij soms gedwongen om hun kritiek op de staat te onderdrukken, waardoor 

zij geen waakhond functie kunnen uitoefenen. 

Op basis van de beweringen van Puppis (2009) wordt de volgende hypothese opgesteld: 

 Hypothese 4: de objectieve bijdrage van de media aan een publiek debat over 

integriteit van districtraadsleden in Suriname is beperkt. 

Kleinheid heeft daarnaast een krachtige rol van de overheid en regering tot gevolg. In 

kleine staten is de overheid vaak de grootste werkgever en alom vertegenwoordigd (Sut-

ton & Oostindie, 2006:20-21). Overheersing door de overheid leidt gewoonlijk tot een 

ondergeschikte rol voor de volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht, die vaak 

ook afhankelijk zijn van de overheid voor bijvoorbeeld politieke benoemingen.  

Lameck (2017) heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een gedecentraliseerd sys-

teem van agricultural extension services in Tanzania. Dit omvat de overdracht van ken-

nis over landbouwtechnologie aan boeren, de hulp aan boerengroepen om de productie 

te verbeteren en training van boeren (Lameck, 2017:5). Het theoretisch kader van La-

meck (2017:25) is de theorie over decentralisatie en één aanname is dat nabijheid tussen 

de overheid en burgers de lokale democratie zal bevorderen, omdat beter ingespeeld kan 

worden op de behoeften van de lokale bevolking. Uit het onderzoek blijkt echter dat de 

agricultural extension services alleen in naam gedecentraliseerd zijn en voor een groot 

deel centralistisch zijn (Lameck, 2017:211). Zo weerspiegelen de plannen van de lokale 

districten de wensen van de centrale overheid. De verklaring hiervoor is dat lokale poli-

tici een cultuur van stijgende verantwoordelijkheid delen. Ze houden zich aan de sociale 

regel dat richtlijnen en prioriteiten van de centrale overheid niet genegeerd mogen wor-

den (Lameck, 2017:189). Ook vinden de lokale ambtsdragers dat ze verantwoording 

verschuldigd zijn aan de centrale overheid en beschouwen zij het als hun taak om ervoor 

te zorgen dat lokale overheden de nationale wetgeving respecteren en nationaal beleid 

uitvoeren. Bovendien worden de mogelijkheden voor de lokale democratie ernstig be-

perkt vanwege een strikt stelsel van preventief en repressief toezicht en een sterke af-

hankelijkheid van de centrale overheid voor wat betreft de financiële middelen. 

Ook bemoeilijkt de sterke rol van de overheid het realiseren van onpartijdige behande-

ling van burgers, omdat anonimiteit in SIDS nauwelijks mogelijk is. Uit onderzoek van 

Veenendaal (2013) blijkt bijvoorbeeld dat de regering in San Marino, St. Kitts and Ne-

vis, de Seychellen en Palau dominant is.  
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Indien de centrale overheid of de regering dominant zou zijn, is het waarschijnlijk dat 

de regionale overheden in de praktijk van ondergeschikt belang zijn vanwege beperkte 

financiële middelen en bevoegdheden. 

Gelet op de bevindingen van Lameck (2017), Veenendaal (2013) en Sutton & Oostindie 

(2006) wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

 Hypothese 5: de centrale overheid in Suriname is dominant, waardoor de Dis-

trictsraden in de praktijk een ondergeschikte rol spelen en districtraadsleden 

minder (heftig) worden blootgesteld aan integriteitsschendingen. 

§3.5 Onderzoeksmodel 

Het volgende onderzoeksmodel (figuur 4) is geformuleerd ten aanzien van het waarbor-

gen van integriteit op het niveau van de Districtsraden in Suriname. Het model geeft de 

verwachtingen voor relaties tussen variabelen weer. Voor iedere variabele is aangege-

ven of het verband positief (+) of negatief (-) zal zijn. 

De basisveronderstelling is dat de bevolkingsgrootte (onafhankelijke variabele) van 

invloed is op het waarborgen van integriteit (afhankelijke variabele). Dit verband kan 

positief of negatief zijn. Op basis van empirische bevindingen wordt verondersteld dat 

een kleine bevolkingsgrootte een negatief effect heeft op de borging van integriteit. 

In deze thesis wordt verondersteld dat kleinschaligheid een effect heeft op de variabelen 

‘regels en procedures over integriteit’, ‘verlenen van gunsten’, ‘conflicten in de politiek’ 

en ‘bijdrage media aan publiek debat’. Deze variabelen zijn gebaseerd op de eerste vier 

hypothesen.  
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Figuur 4. Onderzoeksmodel 

Ten eerste wordt verwacht dat kleinschaligheid een negatief effect heeft op de omvang 

van regels en procedures over integriteit van districtraadsleden en de handhaving hier-

van. In de literatuur wordt namelijk aangenomen dat SIDS minder ontwikkelde wetge-

ving over integriteit en handhaving hebben (Philip, 2012). Mogelijk ontbreekt het in 

kleine staten aan capaciteit, deskundigheid en politieke wil om wetgeving over integri-

teit op te stellen en te handhaven. Om deze reden is er wellicht een verhoogd risico op 

integriteitsschendingen bij de Districtsraden. 
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Ten tweede wordt verondersteld dat kleinschaligheid een stimulerend effect heeft op het 

verlenen van gunsten tussen districtraadsleden en burgers. In een kleine staat is de af-

stand tussen de kiezer en de gekozene kort, is de rol van het individu groot en zijn 

volksvertegenwoordigers afhankelijk van een relatief klein aantal kiesgerechtigden. Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat deze kenmerken tot gevolg hebben dat publieke ambts-

dragers zich kunnen gedragen als een patroon ten opzichte van de burger, dat volksver-

tegenwoordigers in een kleine staat vatbaarder zijn voor druk van (in)formele relaties en 

dat men elkaar wederzijds gunsten verleent (Vaidya, 2017; Veenendaal, 2016 en 2013; 

Sutton & Oostindie, 2006; Martin, 2001; Farrugia, 1993; Benedict, 1967). Al deze ken-

merken kunnen de borging van integriteit mogelijk bemoeilijken. 

Ten derde zou kleinheid een effect hebben op de wijze waarop politiek wordt bedreven. 

Enerzijds blijkt uit onderzoek dat kleine staten vaker homogeen zijn, waardoor men 

eerder compromissen sluit (Lijphart, 1977; Dahl & Tufte, 1973). Anderzijds blijkt uit 

onderzoek dat de politiek in SIDS soms fel kan zijn, dat tegenstellingen worden uitver-

groot en de politiek wordt gekenmerkt door conflicten (Veenendaal, 2013; Farrugia, 

1993). Daarbij komt dat politieke partijen in kleine staten inhoudelijk nauwelijks zou-

den verschillen en dat sterk wordt gefocust op personen, in plaats van ideologieën en 

inhoudelijke partijstandpunten (Baldacchino, 2012). Het is dus onduidelijk of men in 

kleine staten eerder bereid is om compromissen te sluiten en consensus te bereiken of 

dat de politiek in kleine staten wordt gekenmerkt door conflicten. Indien tegenstellingen 

in de politiek worden uitvergroot en conflicten regelmatig voorkomen, is het aanneme-

lijk dat politieke partijen elkaars functioneren streng beoordelen en integriteitsschendin-

gen eerder aan de kaak zullen stellen dan wanneer er nauwelijks conflicten zijn. 

Ten vierde wordt verwacht dat kleinheid een negatief effect heeft op de bijdrage van 

media aan het publiek debat over integriteit. Uit een studie van Puppis (2009) blijkt na-

melijk dat media vaak zijn verbonden aan een politieke partij en zij de gemeenschap 

daardoor mogelijk niet neutraal en onafhankelijk informeren over politieke gebeurtenis-

sen. Daarbij komt dat media vaak zwak zijn georganiseerd en soms worden gedwongen 

om hun kritiek op de staat te onderdrukken, waardoor hun bijdrage aan het publiek de-

bat, zoals het aantonen van integriteitsschendingen, beperkt is. 

Ten vijfde is het van belang dat de regering in kleine staten vaak dominant is, met een 

ondergeschikte rol van het parlement tot gevolg (Lameck, 2017; Veenendaal, 2013; 

Sutton & Oostindie, 2006). De variabele ‘dominantie centrale overheid’ kan een stimu-

lerend of verzwakkend effect hebben op de relatie tussen bevolkingsgrootte en de bor-

ging van integriteit. Indien enerzijds op het centrale niveau integriteitsschendingen 

plaatsvinden, dan krijgen de politieke ambtsdragers op districtsniveau niet het goede 

voorbeeld te zien. Mogelijk nemen de districtraadsleden het daarom ook niet zo nauw 

met integriteit. Indien anderzijds de centrale overheid in Suriname dominant is en wei-

nig middelen en bevoegdheden overdraagt aan de Districtsraden, is het waarschijnlijk 

dat districtraadsleden minder (heftig) worden blootgesteld aan integriteitsschendingen 

dan politici van DNA. Indien dit het geval is, is het aannemelijk dat burgers en machtige 

economische spelers zich tot DNA wenden (en niet de Districtsraden) om hun belangen 

gerealiseerd te zien. Indien deze theorie klopt, is de kans groot dat op districtsniveau 

minder snel integriteitsschendingen plaatsvinden. Daarom is deze ‘moderende variabe-

le’ in het onderzoeksmodel opgenomen. Een moderende variabele verandert het effect 

dat de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele heeft (De Vaus, 2013:19). 
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§3.6 Tussenconclusie: antwoord op deelvragen III en IV 

In dit hoofdstuk stonden de deelvragen III en IV centraal: 

III. Zijn er in het verleden onderzoeken verricht naar het waarborgen van in-

tegriteit in Suriname, en zo ja, wat zijn de resultaten? 

IV. Wat is het verband tussen kleinschaligheid en het functioneren van de 

democratie op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur? 

 

In dit hoofdstuk zijn eerst de belangrijkste concepten voor deze thesis gedefinieerd. 

Voor alle concepten gold dat alternatieve definities mogelijk waren. De verschillende 

definities zijn tegen elkaar afgewogen en soms gecombineerd tot een samenhangende 

definitie. In deze thesis wordt democratie gedefinieerd als een bestuursvorm met geko-

zen vertegenwoordigers, vrije en eerlijke verkiezingen, actief en passief kiesrecht, vrij-

heid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en recht op alternatieve informa-

tie(bronnen). Onder goed bestuur wordt verstaan een openbaar bestuur dat in het proces 

van besturen eerlijk, neutraal, integer, onpartijdig, transparant en rechtmatig handelt en 

tevens verantwoording aflegt. Integriteit is gedefinieerd als in overeenstemming hande-

len met de relevante morele waarden en normen en de daarmee samenhangende 

(spel)regels. Corruptie is misbruik van toegekende macht voor eigen gewin. Voor de 

definitie van SIDS is aangesloten bij vier criteria: klein, in ontwikkeling, autonoom of 

onafhankelijk en eiland of laaggelegen kustlijn. Suriname is strikt genomen geen Small 

Island Developing State, omdat het land naar economische maatstaven geen ontwikke-

lingsland is. Voor deze thesis wordt Suriname vanwege de vele overeenkomsten wel 

gelijkgesteld met SIDS.  

Integriteitsonderzoek in Suriname is schaars. Uit de jaarlijkse CPI van TI blijkt dat za-

kenlieden en risico-analisten ervaren dat de Surinaamse overheid er sinds 2004 niet in 

slaagt om corruptie effectief te bestrijden. Uit de AmericasBarometer blijkt desondanks 

dat de Surinaamse inwoners corruptie niet als een groot probleem ervaren. Verder is in 

2001 onderzoek gedaan naar goed bestuur in Suriname en in 2017 is een corruptie risico 

analyse uitgevoerd voor Suriname. Ten aanzien van de borging van integriteit wordt in 

beide onderzoeken geconcludeerd dat Suriname kwetsbaar is voor corruptie. Zo zou 

corruptie een systematisch probleem zijn in Suriname, zijn patroon-cliëntrelaties wijd-

verspreid, is de wetgeving over integriteit sterk verouderd, wordt er nauwelijks gehand-

haafd, stelt beleidsvrijheid de vergunningverlener in staat om vergunningen toe te ken-

nen aan vrienden, familie en kennissen en zijn burgers zich weinig bewust van de nega-

tieve gevolgen van corruptie. In beide onderzoeken is echter niet de integriteit van de 

districtraadsleden onderzocht. 

Samenvattend blijkt uit de theorievorming en empirische onderzoeken dat kleinschalig-

heid van invloed is op het functioneren van de democratie. Dit gaat om de volgende 

bestuurlijke en politieke kenmerken, die mogelijk een katalyserend effect kunnen heb-

ben op integriteitsschendingen (tabel 4). 
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Kenmerk: Wordt aangenomen in een studie van: 

Intieme relaties, persoonlijke en persoonsgebonden 

politiek en bestuur, waardoor politiek een meer 

symbolisch karakter kan krijgen 

Veenendaal (2016 en 2013), Baldacchino (2012), 

Sutton & Oostindie (2006), Briguglio (1995), Far-

rugia (1993) en Benedict (1967) 

Korte lijnen tussen burgers en publieke vertegen-

woordigers 

Veenendaal (2016 en 2013), Sutton & Oostindie 

(2006), Farrugia (1993) en Benedict (1967) 

Moeilijk te onderscheiden sociale rollen die de 

inwoners innemen 

Sutton & Oostindie (2006), Farrugia (1993) en 

Benedict (1967) 

Cliëntelisme en patronage Vaidya (2017), Veenendaal (2016 en 2013), Sutton 

& Oostindie (2006), Martin (2001) en Farrugia 

(1993) 

Kleine staten zijn vaker homogeen, waardoor men 

eerder compromissen sluit 

Lijphart (1977) en Dahl & Tufte (1973). 

De politiek in kleine staten is fel en tegenstellingen 

worden uitvergroot 

Veenendaal (2016 en 2013) en Farrugia (1993) 

De overheid is alom vertegenwoordigd en daardoor 

speelt het parlement een ondergeschikte rol 

Lameck (2017), Veenendaal (2013) en Sutton & 

Oostindie (2006) 

Zwak georganiseerde en partijdige media Puppis (2009) 

Onvolledige anti-corruptiewetgeving Philip (2012) 

Ongelijkheid en armoede Leys (1965) 

Tabel 4. Theorievorming over het verband tussen kleinschaligheid en democratie 

Op basis van deze empirische bevindingen zijn de volgende vijf hypothesen geformu-

leerd die in deze thesis getest worden. 

 Hypothese 1: regels en procedures over de integriteit van districtraadsleden in 

Suriname zijn beperkt van omvang evenals de handhaving van deze regels. 

 Hypothese 2: de relaties tussen districtraadsleden en burgers in Suriname zijn te 

kenschetsen als patroon-cliënt relaties. 

 Hypothese 3: de politiek in de Districtsraden in Suriname is fel en conflictueus, 

waardoor politieke partijen elkaars functioneren uitzonderlijk streng beoordelen 

en daardoor mogelijke integriteitsschendingen eerder onder de aandacht zullen 

brengen. 

 Hypothese 4: de objectieve bijdrage van de media aan een publiek debat over 

integriteit van districtraadsleden in Suriname is beperkt. 

 Hypothese 5: de centrale overheid in Suriname is dominant, waardoor de Dis-

trictsraden in de praktijk een ondergeschikte rol spelen en districtraadsleden 

minder (heftig) worden blootgesteld aan integriteitsschendingen. 
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Hoofdstuk 4: Methoden en technieken 

§4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden alle keuzen uiteengezet en verantwoord ten aanzien van het 

onderzoeksontwerp, methoden van dataverzameling, operationalisatie van onderzoeks-

variabelen en de analysemethode. Allereerst wordt besproken wat de overeenkomsten 

en verschillen zijn met eerder onderzoek op het gebied van het functioneren van de de-

mocratie in SIDS (§4.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan het onderzoeksdesign 

(§4.3). In §4.4 wordt de dataverzameling, operationalisatie en analysemethode verant-

woord. Ten slotte wordt in §4.5 stilgestaan bij de kwaliteit van het onderzoek. 

§4.2 Overeenkomsten en verschillen met eerder onderzoek 

In deze thesis wordt onderzocht in hoeverre empirische bevindingen over de effecten 

van kleinschaligheid op de democratie houdbaar zijn op districtsniveau in Suriname. 

Met name de focus op de lokale democratie is in bestaand onderzoek een onderbelicht 

thema. Voor zover bekend is een dergelijk onderzoek nog nooit uitgevoerd. Wel zijn er 

eerder studies verricht naar het effect van de bevolkingsgrootte op het functioneren van 

de democratie in andere kleine (eiland)staten, zoals onderzoeken van Veenendaal (2016 

en 2013), Baldacchino (2012), Sutton & Oostindie (2006), Farrugia (1993) en Benedict 

(1967). Deze focus komt overeen met de focus van mijn onderzoek. 

Een verschil met deze onderzoeken is dat in deze thesis de lokale democratie centraal 

staat. Aan deze keuze liggen drie redenen ten grondslag. In de eerste plaats blijkt uit de 

hiervoor genoemde onderzoeken dat kleinschaligheid van invloed is op het functioneren 

van de landelijke democratie. De lokale democratie wordt echter niet beoordeeld. Ten 

tweede is dit verband in Suriname nog niet onderzocht op een bestuursniveau dat 

dicht(er)bij de burger staat. Ten derde lijkt de Surinaamse centrale overheid volop in de 

belangstelling te staan en blijft het functioneren van de lokale democratie in Suriname 

onderbelicht. Van de besproken onderzoeken wordt alleen in de studie van Martin 

(2001) ingegaan op het regionaal bestuur in Suriname. Dit onderzoek is echter niet meer 

van recente datum. Overigens werkt dr. W.P. Veenendaal sinds 2017 aan een door de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesponsord project 

waarin hij onderzoekt waarom kleine staten politiek stabiel blijven ondanks de groten-

deels persoonlijke en informele politiek. Voor dit project maakt Veenendaal een verge-

lijking tussen Malta, Suriname, Vanuatu en de Comoren. Ook dit onderzoek heeft be-

trekking op de nationale Surinaamse politiek. 

Een ander verschil met eerder onderzoek is dat in deze thesis de nadruk ligt op de bor-

ging van integriteit. Uit onderzoeken van Vaidya (2017), Veenendaal (2016 en 2013), 

Sutton & Oostindie (2006), Martin (2001), Farrugia (1993) en Benedict (1967) blijkt dat 

kleine (eiland)staten kwetsbaar zijn voor corruptie, vanwege factoren van kleinschalig-

heid. Bovendien heeft Vaidya (2017) weliswaar een Corruption Risk Assessment uitge-

voerd in Suriname, maar worden mogelijke corruptierisico’s op het niveau van de dis-

tricten niet onderzocht. Daarbij komt dat TI beweert dat de Surinaamse overheid faalt in 

een effectieve corruptiebestrijding, maar niet expliciteert welke overheidsinstellingen of 

bestuurslaag corruptie ineffectief lijkt te bestrijden.  
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In deze thesis is gekozen om de Districtsraden te onderzoeken en niet de Ressortsraden. 

De reden hiervoor is dat een onderzoek naar de effecten van kleinschaligheid op de lo-

kale Surinaamse democratie nog niet is verricht en voor een goed beeld het daarom ge-

wenst is om eerst één bestuurslaag te onderzoeken en pas daarna de andere bestuurslaag. 

Bij voorbaat kan daarom al worden aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de 

Ressortsraden. 

§4.3 Onderzoeksontwerp 

Een onderzoek kan als hoofdregel op vier verschillende manieren worden vormgegeven. 

De Vaus (2013:48-51) onderscheidt vier onderzoeksontwerpen: een experiment, longi-

tudinaal, dwarsdoorsnede en case study onderzoeksontwerp.  

Een experiment en een longitudinale studie zijn niet uitvoerbaar binnen het bestek van 

deze masterthesis. Het is praktisch onmogelijk om districtraadsleden (willekeurig) toe te 

wijzen aan een groep die wél (de controle groep) en een groep die níet in een samenle-

ving met minder dan anderhalf miljoen inwoners functioneert (de experimentele groep). 

Het is niet mogelijk om een ‘interventie’ te laten plaatsvinden, aangezien alle district-

raadsleden in Suriname opereren in een relatief kleine samenleving.  

Ook een dwarsdoorsnede is geen geschikt ontwerp voor deze thesis. Een dwarsdoorsne-

de ontwerp kenmerkt zich door de afwezigheid van een tijdsdimensie, geen actieve in-

terventie en doelbewuste groepsindeling op basis van bestaande verschillen (De Vaus, 

2013:170-171). In de kern meet een dwarsdoorsnede studie het verschil tussen twee 

groepen op de afhankelijke variabele. De data worden op één moment in de tijd verza-

meld. Daardoor is het niet mogelijk om verandering tussen groepen vast te stellen. Voor 

deze thesis zou dit betekenen dat districtraadsleden geworven moeten worden uit de 

verschillende districten. Een probleem is echter dat de afhankelijke variabele, bevol-

kingsgrootte, in alle districten is te kwalificeren als relatief klein. Zelfs in Paramaribo, 

het grootste district, wonen minder dan 250 duizend personen (zie tabel 3). 

Een case study heeft als doel om een fenomeen in zijn geheel te begrijpen (De Vaus, 

2013:220). Volgens De Vaus (2013:221) moet een case study bij voorkeur worden ge-

leid door een theorie. In deze thesis wordt ook een theorie getest, die luidt dat factoren 

van kleinschaligheid de borging van integriteit bemoeilijken. Op basis van empirische 

bevindingen zijn vijf hypothesen geformuleerd die in het onderzoeksmodel zijn toege-

licht. Het doel is om uit te vinden of de theorie houdbaar is op het niveau van de Dis-

trictsraden. Indien deze werkt, dan is de theorie ondersteund. Indien deze niet werkt dan 

moet op basis van een zorgvuldige analyse van de case worden begrepen waarom de 

voorspelde uitkomst niet plaatsvond (De Vaus, 2013:222). Omdat dit onderzoeksont-

werp geschikt is voor de beantwoording van de hoofdvraag, is voor een case study van 

de Districtsraden gekozen. 

De analyse-eenheden zijn de concepten waarnaar onderzoek wordt gedaan en waarover 

informatie wordt verzameld (De Vaus, 2013:18). In deze thesis worden uitspraken ge-

daan over de integriteit van districtraadsleden in Suriname. Voor dit onderzoek zullen 

de districtraadsleden de waarnemings-eenheden zijn.  

Deze case is gekozen om de volgende redenen. In de eerste plaats is deze thesis ge-

schreven in het kader van een thesisgroep. Een centraal thema van deze thesisgroep is 

het waarborgen van integriteit in kleine (eiland)staten.  
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Binnen dit thema is oriënterend onderzoek gedaan naar de actuele situatie en wat er 

speelt op (enkele aan Nederland gerelateerde) Caraïbische eiland(staten) door hierover 

de meest recente nieuwsberichten te lezen. Uit diverse berichten zou blijken dat de Su-

rinaamse overheid faalt in een effectieve corruptiebestrijding. Ter illustratie volgen 

hieronder enkele krantenkoppen: 

 ‘Parlementariër vreest politiek misbruik onder Surinamers’ (Waterkrant, 9 mei 

2018) 

 ‘Wie zich in Suriname schuldig maakt aan corruptie moet vervolgd worden’ 

(Waterkrant, 24 april 2018) 

 ‘Suriname wordt te schande gemaakt’ (Dagblad de West, 23 februari 2018) 

 ‘Suriname: een regering van dieven’ (NRC, 23 februari 2018) 

 ‘Suriname glijdt af op corruptie-index’ (DWTonline, 22 februari 2018) 

 ‘Surinamers demonstreren tegen corruptie en armoede, maar vooral tegen Bou-

terse’ (Volkskrant, 21 mei 2017) 

 ‘Corruptie in Suriname: een handleiding’ (NOS, 10 februari 2011) 

In de tweede plaats is integriteitsonderzoek in Suriname schaars en hebben de onder-

zoeken van Vaidya (2017) en Martin (2001) geen betrekking op de integriteit van dis-

trictraadsleden. Daarom is onduidelijk hoe de lokale democratie functioneert. In de der-

de plaats is (voor zover bekend) nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 

effecten van kleinschaligheid op het functioneren van de lokale democratie. 

Vervolgens is de keuze gemaakt om een landelijke steekproef te nemen van het functio-

neren van de tien Districtsraden in Suriname. Juist omdat in de hiervoor aangehaalde 

onderzoeken nauwelijks aandacht wordt besteed aan het functioneren van de Districts-

raden, is besloten om alle districtraadsleden een eerlijke kans te geven om hun verhaal 

te vertellen. Indien uit deze thesis blijkt dat tussen de Districtsraden (opvallende) ver-

schillen bestaan, zullen deze in hoofdstuk 5 en 6 worden toegelicht. 

§4.4 Methoden van dataverzameling, operationalisatie en analysemethoden 

De dataverzameling is een combinatie van deskresearch, kwantitatief en kwalitatief on-

derzoek. Er is dus sprake van triangulatie, omdat verschillende kwantitatieve en kwali-

tatieve methoden worden gecombineerd in één onderzoeksopzet (Verhoeven, 2010:31). 

§4.4.1 Methoden van dataverzameling 

 

Deskresearch 

De deskresearch neemt een klein deel van het empirisch onderzoek in beslag. De desk-

research heeft ten doel om in kaart te brengen in hoeverre er wettelijke regels en proce-

dures over integriteit zijn waar de districtraadsleden aan worden onderworpen. Voor dit 

deel van het onderzoek zullen de Grondwet van Suriname, het Decreet Politieke Orga-

nisaties, de Wet Regionale Organen, het Reglement van Orde voor de Districtsraden, 

het Wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet worden geraadpleegd.  
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Kwantitatief onderzoek 

In de periode van 20 april tot en met 31 mei 2018 is een (online) enquête uitgezet onder 

alle 118 districtraadsleden. De vragenlijst die voor de enquête is gebruikt, is terug te 

vinden in bijlage I. De enquête is geplaatst op het platform ‘SurveyMonkey’. Op deze 

website is het mogelijk om vragenlijsten uit te zetten en de weblink van de vragenlijst 

door te sturen naar potentiële respondenten. De enquête is ingevuld door twintig dis-

trictraadsleden. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op in gegaan. 

De districtraadsleden zijn als volgt benaderd. Op de website van het Ministerie van RO 

is een lijst gepubliceerd met namen en telefoonnummers van alle districtraadsleden in 

Suriname. Vervolgens is met 87 districtraadsleden via WhatsApp contact opgenomen. 

Aan de overige 31 districtraadsleden die niet via WhatsApp waren te bereiken, is een 

SMS gestuurd. Aan de 118 districtraadsleden is het volgende bericht gestuurd: 

‘Geachte (naam districtraadslid). Op de website van het ministerie van Regiona-

le Ontwikkeling zag ik dat u districtraadslid bent, met vermelding van uw tele-

foonnummer. Mijn naam is Erwin Boschma. Momenteel studeer ik Bestuurskun-

de aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voor mijn masterthesis doe ik onder-

zoek naar de lokale democratie in Suriname. Ik ben heel benieuwd naar uw er-

varingen als districtraadslid en zou u daarom zeer dankbaar zijn indien u bij-

gaande kleine enquête wilt invullen (het invullen duurt ongeveer 10 minuten). 

Invullen kan tot 31 mei. Het is een strikt anoniem onderzoek. Onder de inzendin-

gen verloot ik 3x een bedrag van €25, - (zo’n SRD 250). Bij deze de link naar de 

(online) enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/BG532HL Alvast bedankt!’ 

De enquête is tevens uitgezet door het Ministerie van RO en de secretariaten van de 

Districtsraden. Daarnaast is met diverse districtraadsleden telefonisch contact opgeno-

men en hen vriendelijk gevraagd of zij de enquête zouden willen invullen en onder col-

lega raadsleden willen verspreiden. Bovendien zijn diverse herinneringen gestuurd. Het 

doel van de verloting is om de respondenten (extra) te motiveren de enquête in te vullen.  

De enquête bestaat uit 21 vragen en is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel (vragen 

1 tot en met 7) zijn persoonlijke vragen en algemene vragen over het lidmaatschap van 

de Districtsraad. Het tweede deel (vragen 8 tot en met 15) gaat over de benoeming. In 

het derde deel (vraag 16) worden enkele stellingen voorgelegd over de Districtsraad. In 

het vierde deel (vragen 17 tot 18) wordt gemeten of integriteitsschendingen plaatsvin-

den en of de districtraadsleden een aantal gedragingen (niet) acceptabel vinden. In het 

vijfde deel (vragen 19 tot en met 21) wordt ten slotte gevraagd of de raadsleden het on-

derzoeksrapport willen ontvangen en of zij openstaan voor een aanvullend diepte-

interview. 

Kwalitatief onderzoek 

Ook zijn in totaal twintig diepte-interviews gehouden met districtraadsleden, DC’s en 

andere experts die zicht hebben op de Surinaamse politiek en het functioneren van de 

Districtsraden. Met de interviews wordt getracht om een beeld te schetsen van het func-

tioneren van de Districtsraden en de rol die integriteit inneemt. Bijlage II heeft een (ge-

anonimiseerd) overzicht van de interviews. 

https://nl.surveymonkey.com/r/BG532HL
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Aan alle 118 districtraadsleden is via WhatsApp en SMS gevraagd of zij openstaan voor 

een aanvullend interview. Daarnaast is aan de districtraadsleden die de enquête hebben 

ingevuld, gevraagd of zij bereid zijn tot een nader gesprek. De DC’s zijn telefonisch en 

per e-mail benaderd via de secretariaten van de Districtsraden. De experts zijn op aanra-

den van de begeleidende docente en op eigen initiatief per telefoon of e-mail benaderd. 

Bovendien zijn respondenten geworven via de contacten van de respondenten. Dit is de 

zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’ (Verhoeven, 2011). 

Voor de interviews zijn vragenlijsten en topiclijsten gebruikt. Indien een gesprek daar-

toe aanleiding gaf, kunnen er aanvullende vragen gesteld zijn. De vragenlijst die voor de 

interviews met de districtraadsleden is gebruikt, is terug te vinden in bijlage III. In bij-

lage IV zijn de vragen opgenomen die zijn gesteld aan de DC’s en bijlage V bevat een 

topiclijst voor interviews met de experts. 

Er is voor gekozen om de enquête online uit te zetten en de interviews telefonisch, via 

Skype of per e-mail af te nemen. De mogelijkheid om naar Suriname te reizen en de 

enquête en interviews daar ter plekke af te nemen heeft altijd open gestaan voor het ge-

val de respons achter zou blijven. Gedurende de dataverzameling bleek dat de respon-

denten gemakkelijk via de digitale weg en telefoon waren te bereiken. Vanwege de lan-

delijke steekproef is besloten om de interviews vanuit Nederland af te nemen. Op deze 

manier is aan alle raadsleden een kans geboden om mee te doen aan het onderzoek. 

§4.4.2 Operationalisatie 

De hoofdvraag bestaat uit twee kernbegrippen: ‘integriteit van districtraadsleden’ en 

‘factoren van kleinschaligheid’. In hoofdstuk 3 zijn diverse theorieën en empirische 

onderzoeken besproken over het verband tussen kleinschaligheid en het borgen van in-

tegriteit. Uit deze onderzoeken blijkt dat de volgende factoren typerend zijn voor de 

democratie in kleine (eiland)staten: gering aantal regels en procedures over integriteit, 

patroon-cliënt relaties tussen politieke ambtsdragers en burgers, felle en conflictueuze 

politiek, beperkte objectieve bijdrage van de gemeenschap en media aan een publiek 

debat en dominantie van de regering of centrale overheid. Op basis van de besproken 

onderzoeken zijn vijf hypothesen geformuleerd, die als volgt meetbaar zijn gemaakt. 

Hypothese: Methoden van dataverzameling: Vragen enquête en interviews: 

1: regels en procedures over 

integriteit zijn beperkt van 

omvang, evenals de handha-

ving hiervan 

Deskresearch, enquête en inter-

views 

- Enquêtevragen 7, 10-14 en 16 

- In de interviews zijn aanvul-

lende vragen gesteld over regels 

en procedures over integriteit 

2: patroon-cliënt relaties Enquête en interviews - Enquêtevragen 9 en 15-18 

- Interviewvragen 10-14 (raad-

sleden), 9-11 (DC’s) en topic 

integriteitskwesties (experts) 

3: conflictueuze politiek Interviews - Interviewvragen 1-6 (raadsle-

den), 1-5 (DC’s) en topic bestuur 

van Suriname (experts) 

4: beperkte objectieve bijdra-

ge media aan publiek debat 

over integriteit 

Interviews - Interviewvragen 15-17 (raad-

sleden), 10 (DC’s) en topic inte-

griteitskwesties (experts) 

5: dominantie centrale over-

heid 

Interviews - Interviewvragen 7-9 (raadsle-

den), 6-8 (DC’s) en topic bestuur 

van Suriname (experts) 

Tabel 5. Operationalisatie 
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§4.4.3 Analysemethode 

In de wetenschap zijn diverse technieken ontwikkeld om de resultaten van een case stu-

dy te analyseren (De Vaus, 2013:249-266). In deze thesis is de theorie het startpunt van 

de analyse. In de wetenschap is voor deze analyse een techniek ontwikkeld die patroon 

matching wordt genoemd (De Vaus, 2013:253-254). Bij patroon matching worden hy-

pothetische en empirische patronen met elkaar vergeleken om te bepalen of ze hetzelfde 

zijn of dat ze verschillen. Op deze wijze kan een theorie worden getest.  

Het testen bestaat uit het matchen van een waargenomen patroon en een verwacht pa-

troon om te kunnen bepalen of deze patronen overeenkomen (bevestiging van de hypo-

these) of niet overeenstemmen (verwerping van de hypothese). Essentieel voor patroon 

matching is dat de verwachte patronen geformuleerd moeten worden voordat de mat-

ching plaatsvindt. In deze thesis zijn voorafgaand aan de dataverzameling vijf hypothe-

sen geformuleerd. De volgende patronen worden bestudeerd: 

Voorspelde patronen Waargenomen patronen 

Onafhankelijke variabele Onafhankelijke variabele 

 

 

 

 

 

Patroon 1 (H1) 

 

 

Patroon 2 (H1) 

Patroon 3 (H2) Patroon 4 (H2) 

Patroon 5 (H3) Patroon 6 (H3) 

Patroon 7 (H4) Patroon 8 (H4) 

Patroon 9 (H5) Patroon 10 (H5) 

Figuur 5. Patroon matching 

De voorspelde patronen zijn gebaseerd op de hypothesen. Zo hebben de patronen 1 en 2 

betrekking op de regels en procedures over integriteit, gaan de patronen 3 en 4 over het 

verlenen van gunsten, hebben de patronen 5 en 6 betrekking op conflicten in de politiek, 

gaan de patronen 7 en 8 over de bijdrage van media aan een publiek debat en betreffen 

de patronen 9 en 10 de dominantie van de centrale overheid. 

§4.5 Kwaliteit van het onderzoek 

Aan ieder onderzoeksontwerp kleven beperkingen, zo ook aan de hiervoor beschreven 

opzet. In deze paragraaf worden de beperkingen ten aanzien van de validiteit en be-

trouwbaarheid besproken en hoe hiermee wordt omgegaan. Ook wordt stilgestaan bij 

enkele ethische aspecten. 

De interne en externe validiteit vormen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit 

van een onderzoek. De interne validiteit heeft betrekking op de relatie tussen het doel 

van het onderzoek en de onderzoeksmethoden. Een onderzoek is intern valide indien 

vanuit de gekozen onderzoeksmethode de juiste conclusies getrokken kunnen worden 

(De Vaus, 2013:30). De interne validiteit van dit onderzoek wordt in gevaar gebracht 

doordat respondenten mogelijk sociaal wenselijke antwoorden geven. Integriteit en 

spreken over niet-integer handelen ligt mogelijk gevoelig en daarom valt het te betwijfe-

len of de respondenten in alle gevallen hun antwoorden zullen baseren op de werkelijk-

heid. 
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De volgende maatregelen zijn genomen om de interne validiteit te verhogen. In de eer-

ste plaats wordt aan de respondenten nooit gevraagd of zij niet-integer hebben gehan-

deld, maar wordt op een subtiele manier gevraagd of zij hebben opgemerkt of ervaren 

dat collega raadsleden over de schreef zijn gegaan. Ten tweede wordt de interne validi-

teit verhoogd door triangulatie, omdat uit verschillende bronnen een compleet beeld 

wordt verkregen van de case binnen zijn context (De Vaus, 2013:234). Dit beeld wordt 

immers verkregen door relevante wet- en regelgeving te raadplegen, enquêtes af te ne-

men en interviews te houden met districtraadsleden, DC’s en experts. Ook kunnen de 

bevindingen van de respondenten met elkaar worden vergeleken om te verifiëren of de 

antwoorden gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Ten derde draagt ook de patroon mat-

ching bij aan de interne validiteit, omdat voorafgaand aan het veldonderzoek toetsbare 

verwachtingen zijn geformuleerd op basis van empirische bevindingen. 

De interne validiteit van een onderzoek hangt nauw samen met de representativiteit. Een 

steekproef is representatief indien de respondenten een goede afspiegeling vormen van 

de doelgroep. Ter verhoging van de representativiteit wordt een probability sample ge-

bruikt (De Vaus, 2013:184). Dit betekent dat iedere persoon naar wie wordt getracht te 

generaliseren een gelijke kans heeft om geselecteerd te worden in de steekproef. Zo 

worden alle districtraadsleden en DC’s uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. 

Het is belangrijk op te merken dat mogelijk niet iedereen digitale vaardigheden vol-

doende onder de knie heeft en potentiële respondenten afschrikt zullen worden door de 

online enquête. Daarom zal aan alle 118 districtraadsleden worden gevraagd of zij 

openstaan voor een telefonisch interview. Ook wordt gesproken met (onafhankelijke) 

experts om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de Districts-

raden. 

Daarnaast is een studie extern valide indien de conclusies uit het onderzoek toegepast 

kunnen worden op situaties gelegen buiten het onderzoek (De Vaus, 2013:184). Een 

beperking van dit onderzoek is dat de resultaten niet statistisch gegeneraliseerd kunnen 

worden (De Vaus, 2013:237). In deze thesis wordt namelijk het functioneren van een 

lokale democratie in een hele specifieke context bestudeerd: de Surinaamse. Daardoor 

kunnen de onderzoeksresultaten niet worden geabstraheerd naar situaties gelegen buiten 

dit onderzoek, zoals het functioneren van de lokale democratie in andere kleine (ei-

land)staten. Wel zouden de resultaten vergeleken kunnen worden met eerder verricht 

onderzoek naar de borging van integriteit op het niveau van de Surinaamse centrale 

overheid. De onderzoeksresultaten kunnen wel theoretisch worden gegeneraliseerd. In-

dien uit het onderzoek blijkt dat het waarborgen van integriteit van de districtraadsleden 

wordt bemoeilijkt door factoren van kleinschaligheid, is meer onderbouwing voor de 

theorie gevonden dat factoren van kleinschaligheid de borging van integriteit bemoeilij-

ken (De Vaus, 2013:240). 

Een voorwaarde voor validiteit is dat de meting betrouwbaar is en door andere onder-

zoekers herhaald kan worden (De Vaus, 2013:30). Ter bevordering van de betrouw-

baarheid is in dit hoofdstuk besproken wat de onderzoeksmethoden zijn en hoe de res-

pondenten zijn geworven. Ook zullen de interviews zo veel mogelijk worden getrans-

cribeerd, wordt beschreven welke documenten zijn geraadpleegd voor het literatuuron-

derzoek en zijn de gebruikte vragenlijsten toegevoegd in de bijlagen. 

 



49 
 

Iedere onderzoeksopzet zou tevens moeten voldoen aan vier ethische principes: vrijwil-

lige deelname, informed consent, geen schade aan de deelnemers berokkenen en anoni-

miteit en geheimhouding (De Vaus, 2013:83-87). Aan alle districtraadsleden, DC’s en 

experts wordt gevraagd of zij mee zouden willen doen aan het onderzoek. Deze perso-

nen worden op geen enkele manier gedwongen om mee te doen. Bovendien zal het Mi-

nisterie van RO en zullen de secretariaten van de Districtsraden op de hoogte worden 

gesteld van het onderzoek en wordt hen, zo nodig, om toestemming gevraagd. Verder 

wordt aan de respondenten medegedeeld dat in het kader van een masterthesis onder-

zoek wordt gedaan naar het functioneren van de Districtsraden en de integriteit van de 

districtraadsleden, zodat hierover volledige transparantie bestaat. Ook worden de res-

pondenten erop gewezen dat het onderzoek geen schade aan hen kan berokkenen. De 

onderzoeksresultaten worden namelijk geanonimiseerd, zodat het voor de personen die 

het onderzoeksrapport lezen, niet is te achterhalen welke uitspraken individuele respon-

denten hebben gedaan. Tevens wordt het onderzoeksrapport op verzoek verstrekt aan de 

respondent. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten 

§5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Allereerst wordt be-

sproken wie de respondenten zijn, welke hindernissen tijdens de dataverzameling aan de 

orde zijn gekomen en hoe hiermee is omgegaan (§5.2). Daarna worden de resultaten 

gepresenteerd aan de hand van de vijf hypothesen (§5.3 tot §5.7). Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met conclusies over verwerping/niet verwerping van de hypothesen (§5.8). 

§5.2 Respondenten en non-respons 

De enquête is ingevuld door twintig districtraadsleden. Aangezien 118 raadsleden zijn 

benaderd, is de non-respons hoog. Gedurende het onderzoek is op alle mogelijke manie-

ren geprobeerd om de respons te verhogen. Conform de opzet zijn alle districtraadsle-

den via WhatsApp en SMS benaderd, zijn herinneringen gestuurd, is telefonisch contact 

opgenomen met diverse raadsleden en hen gevraagd of zij de enquête willen invullen en 

verspreiden, wordt een verloting gehouden en is de enquête uitgezet door het Ministerie 

van RO en de secretariaten van de Districtsraden. Door de non-respons is de steekproef 

klein en zijn de resultaten minder betrouwbaar voor de volledige populatie. Deze beper-

king wordt gecompenseerd, omdat tevens diepte-interviews zijn gehouden. 

Negentien respondenten hebben alle enquêtevragen beantwoord. Eén persoon heeft drie 

vragen overgeslagen. Verder hebben diverse personen een aantal deelvragen van vraag 

10 overgeslagen. Deze vraag meet of kandidaat-raadsleden worden gescreend. Bij de 

analyse van deze vraag zal de item non-respons analyse worden toegepast (De Vaus, 

2013:149-151). Deze strategie houdt in dat per (deel)vraag wordt gekeken wie welke 

vraag heeft overgeslagen en of het toeval is dat een vraag is overgeslagen, om daaruit af 

te leiden of (extra) voorzichtig moet worden omgegaan met de ontbrekende antwoorden. 

De enquête is ingevuld door raadsleden uit alle tien districten (tabel 6). De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten is tussen de 45 en 54 jaar en daarvan is veertien man en zes 

vrouw. Veertien respondenten zijn in 2015 voor het eerst gekozen als raadslid. Negen 

respondenten zijn van de Nationaal Democratische Partij (NDP), vier van de Vooruit-

strevende Hervormings Partij (VHP), drie van de Nationale Partij Suriname (NPS), één 

van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), één van de Hervormings- en Ver-

nieuwingsbeweging (HVB) en één van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). 

Ik heb begrepen dat u districtraadslid bent. Klopt dit? 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 

Antwoordkeuzen: Reacties: 

Ja, ik ben districtraadslid in Brokopondo 1 

Ja, ik ben districtraadslid in Commewijne 2 

Ja, ik ben districtraadslid in Coronie 1 

Ja, ik ben districtraadslid in Marowijne 2 

Ja, ik ben districtraadslid in Nickerie 5 

Ja, ik ben districtraadslid in Para 2 

Ja, ik ben districtraadslid in Paramaribo 1 

Ja, ik ben districtraadslid in Saramacca 1 

Ja, ik ben districtraadslid in Sipaliwini 1 

Ja, ik ben districtraadslid in Wanica 4 

Nee 0 

Totaal: 20 

Tabel 6. Respondenten enquête 
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Tevens zijn twintig diepte-interviews gehouden met personen die zicht hebben op het 

functioneren van de Districtsraden. Er zijn vier interviews gehouden met experts, elf 

districtraadsleden (waarvan zeven personen de enquête hebben ingevuld) en vijf 

(voormalig) DC’s. Voor het onderzoek zijn personen gesproken uit alle districten, 

behalve Brokopondo. Bijlage II geeft een overzicht van de interviews. Een opmerkelijk 

onderzoeksresultaat is dat diverse experts, zoals een voormalig minister van 

Binnenlandse Zaken van Suriname, een bekende politicoloog in Suriname, een 

Surinaams historicus, de Stichting Projekta en diverse aangeschreven media geen 

informatie hebben over het functioneren van de Districtsraden.  

§5.3 Regels, procedures en instructies over integriteit 

Hypothese 1 luidt dat regels en procedures over de integriteit van districtraadsleden in 

Suriname beperkt van omvang zijn, evenals de handhaving van deze regels. Hieronder 

worden eerst de resultaten van de deskresearch gepresenteerd. Daarna volgen de resulta-

ten van de enquête en interviews. 

Wettelijke regels en procedures 

In de Grondwet van Suriname zijn nauwelijks bepalingen opgenomen over de integriteit 

van districtraadsleden. Wel is in de Grondwet bepaald dat politieke partijen toegankelijk 

moeten zijn voor een ieder, dat politieke ambtsdragers aansprakelijk zijn voor hun han-

delen en nalaten en dat zij hun taak moeten uitoefenen in het algemeen belang. In het 

Decreet Politieke Organisaties (Staatsblad 1987, no. 61) wordt hieraan toegevoegd dat 

kandidaten voor de verkiezing van DNA en de Districts- en Ressortsraden binnen de 

structuur van de politieke partij gekozen moeten worden. De wet geeft hieromtrent geen 

nadere regels, zodat de politieke partijen zelf kandidaten moeten werven en selecteren. 

Daarnaast zijn in de Wet Regionale Organen regels opgenomen over onverenigbaarheid 

van functies. Een districtraadslid kan niet tevens lid zijn van DNA, een Ressortsraad, de 

Rechterlijke Macht, Staatsraad, Rekenkamer of het Constitutioneel Hof. Een lid van de 

Districtsraad kan tevens geen DC zijn. Ook is in deze wet neergelegd dat raadsleden een 

eed of verklaring en belofte moeten afleggen. Ten aanzien van integriteit liggen een 

viertal elementen besloten in de eed of belofte aflegging: (1) verbod om bij de verkie-

zing tot districtraadslid beloften of giften te verstrekken, (2) verbod om beloften en ge-

schenken aan te nemen, (3) dienen van het algemeen belang en (4) gehoorzamen van 

wetten en voorschriften. Overtreding van deze regels wordt met een straf bedreigd. Bo-

vendien bepaalt de Anti-corruptiewet, die in 2017 is aangenomen, dat districtraadsleden 

geen handelingen mogen verrichten waarbij hij of zij enig onrechtmatig voordeel krijgt. 

De wet vermeldt echter niet wanneer sprake is van ‘enig onrechtmatig voordeel’. Verder 

moeten diverse publieke functionarissen een verklaring van hun inkomen en vermogen 

opgeven, maar de districtraadsleden niet. Daarbij komt dat de Anti-corruptiecommissie 

nog geen integriteitscode voor politieke ambtsdragers heeft ontwikkeld. 

Tevens is in het Reglement van Orde voor de Districtsraden geregeld dat de voorzitter 

ordemaatregelen mag toepassen indien een districtraadslid zich beledigend of onvoeg-

zaam uitlaat, een spreker herhaaldelijk in de rede valt of de orde verstoort. Daarenboven 

moeten de districtraadsleden geheimhouding betrachten ten aanzien van het verhandelde 

in een vergadering met gesloten deuren. In bijlage VI zijn de exacte regels opgenomen. 
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Naleving wettelijke regels en procedures in de praktijk 

Achttien van de negentien respondenten hebben een betaalde baan. Eén persoon heeft 

een eigen bedrijf. Uit de antwoorden blijkt dat de raadsleden geen functies uitoefenen 

die op grond van artikel 4 Wet Regionale Organen onverenigbaar zijn met het lidmaat-

schap van de Districtsraad. De respondenten zijn bijvoorbeeld werkzaam als ambtenaar 

bij een ministerie, medewerker van een (staats)bedrijf, leerkracht, boerderijhouder of 

dorpshoofd.  

Indien wordt bekeken waarom de respondenten districtraadslid zijn geworden, dan valt 

op dat de meeste personen een bijdrage willen leveren aan de samenleving (deze moti-

vatie is achttien keer aangevinkt). Vijf personen zijn raadslid geworden omdat zij daar-

voor zijn gevraagd, drie personen willen hun netwerk vergroten, twee raadsleden wen-

sen een groep inwoners te vertegenwoordigen en twee respondenten beogen talenten te 

gebruiken en ontwikkelen. Eén respondent heeft aangegeven dat hij of zij raadslid is 

geworden om het district tot ontwikkeling te brengen. Geen enkele respondent heeft 

geantwoord dat hij of zij raadslid is geworden om voor de eigen belangen op te komen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze motivatie mogelijk niet is ingevuld, omdat 

men er niet openlijk voor uit durft te komen en daarom een sociaal wenselijk antwoord 

heeft gegeven. 

Waarom wilde u graag districtraadslid worden? (meerdere opties mogelijk) 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 

Antwoordkeuzen: Reacties: 

Leveren van een bijdrage aan de samenleving 18 

Vertegenwoordigen van een groep inwoners 2 

De partij/ze hebben me gevraagd 5 

Zelfontwikkeling: het gebruiken en ontwikkelen 

van talenten 

2 

Netwerk vergroten 3 

Ik wil voor mijn eigen belangen opkomen 0 

Anders 1 

Totaal aantal respondenten: 20 

Tabel 7. Motivaties respondenten om districtraadslid te worden 

Op grond van het Decreet Politieke Organisaties moeten de politieke partijen zelf kan-

didaten werven en selecteren. Uit de enquête komt naar voren dat politieke partijen wel 

een screening uitvoeren, maar dat de selectie per kandidaat lijkt te verschillen. Zo heb-

ben dertien van de achttien raadsleden een curriculum vitae moeten overleggen aan de 

politieke partij, terwijl meer dan de helft van de respondenten (negen van de zestien) 

geen verklaring van goed gedrag moest tonen. Een opvallend resultaat is dat de meeste 

respondenten (dertien van de zestien) niet is gevraagd naar originele diploma’s of ge-

tuigschriften. Tevens valt uit de resultaten op te maken dat de politieke partij in slechts 

twee van de zes gevallen informeert welke nevenfuncties wel en niet geaccepteerd wor-

den. Deze laatste deelvraag is door slechts zes raadsleden beantwoord, waardoor de re-

sultaten op deze vraag minder betrouwbaar zijn voor de volledige populatie. District-

raadsleden van de NDP hebben, vaker dan de andere politieke partijen, geen curriculum 

vitae, verklaring van goed gedrag en diploma’s moeten overleggen. Tabel 8 op de vol-

gende pagina biedt een overzicht van de antwoorden op de vier deelvragen. 
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Wat moest u doen voorafgaande aan uw officiële (her)benoeming als districtraadslid? 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 

Ik heb aan mijn politieke partij een curriculum vitae moeten overleggen 

Geef hier ‘ja’ of ‘nee’ aan Ja Nee Totaal 

 13 5 18 

Ik heb aan mijn politieke partij een ‘Verklaring van goed gedrag’ moeten overleggen 

Geef hier ‘ja’ of ‘nee’ aan Ja Nee Totaal 

 7 9 16 

Mijn politieke partij heeft mij gevraagd om originele diploma’s/getuigschriften 

Geef hier ‘ja’ of ‘nee’ aan Ja Nee Totaal 

 3 13 16 

Mijn politieke partij heeft mij geïnformeerd welke nevenfuncties wel en niet kunnen 

Geef hier ‘ja’ of ‘nee’ aan Ja Nee Totaal 

 2 4 6 

Tabel 8. Screening kandidaat-districtraadsleden 

Experts en districtraadsleden vinden dat politieke partijen kandidaten onvoldoende se-

lecteren op basis van competenties en geschiktheid. Naar de mening van de experts is de 

scholing van districtraadsleden niet optimaal. 

‘Ik heb af en toe wat district- en ressortraadsleden getraind, maar de scholing is 

vaak niet geweldig. Als je decentraliseert, moet je dan niet kijken naar wat voor 

niveau de mensen hebben?’ 

‘De districtraadsleden zijn over het algemeen onvoldoende geschoold. De poli-

tieke partijen zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen van te 

voren te scholen of te selecteren op basis van competentie. Ik vind dat zij ten 

minste een Mbo-opleiding moeten hebben. Hij of zij moet wetgeving kunnen ma-

ken, communiceren en lobbyen.’ 

Ook raadsleden van Nickerie en Wanica vinden dat kandidaten beter gescreend moeten 

worden. Naar de mening van diverse respondenten moeten politieke partijen kijken naar 

het opleidingsniveau om te bepalen of iemand geschikt is voor de Districtsraad. Ter 

illustratie is een citaat opgenomen van een districtraadslid in Wanica. 

‘Ik wil de politieke partijen vragen om zo zorgvuldig mogelijk mensen af te 

vaardigen. Aangezien wij verordeningen moeten maken, moet je mensen afvaar-

digen die bagage hebben. Bepaalde partijen zetten mensen neer die echt geen 

bagage hebben. Van de eenentwintig leden zijn er op drie na goede kandidaten 

gepresenteerd. Als u op vergaderingen bent dan ziet u duidelijk waar het hapert. 

Ze missen het niveau. Ik vind dat de politieke partijen mensen moeten afvaardi-

gen met minstens een middelbare opleiding.’ 

Deze visie wordt door een andere respondent uit Saramacca gedeeld, die hieraan toe-

voegt dat er in Saramacca amper districtraadsleden zijn met bijvoorbeeld een Hbo-

opleiding. Daarnaast heeft een respondent uit Commewijne meegedeeld dat het niet 

wettelijk is vastgesteld dat politieke partijen kandidaten via een profiel moeten zoeken. 

De VHP doet dat wel. Zo moeten de kandidaten van deze partij minimaal een middel-

baar opleidingsniveau hebben. Andere politieke partijen zouden deze eis niet stellen, 

waardoor partijen mogelijk personen afvaardigen die nauwelijks begrijpen wat hun ta-

ken en verplichtingen zijn. 
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Volgens een deskundige speelt op de achtergrond mee dat de meeste politieke partijen 

mensen gebruiken en loyale personen afvaardigen om politieke macht te consolideren. 

De president wordt soms door de Verenigde Volksvergadering gekozen. De Verenigde 

Volksvergadering bestaat uit alle leden van DNA, Districtsraden en Ressortsraden en 

telt 921 leden. Als hoofdregel wordt de president gekozen door een tweederdemeerder-

heid van DNA. Indien na twee stemmingen geen tweederdemeerderheid wordt behaald, 

kiest de Verenigde Volksvergadering de president bij gewone meerderheid. De politieke 

partijen zouden daarom loyale, en niet de meest competente burgers afvaardigen, zodat 

de partij zeker weet dat deze persoon op de kandidaat-president stemt van de eigen par-

tij. 

Op één na hebben alle respondenten de eed of belofte afgelegd. Achttien van de negen-

tien personen vinden dat in de eed of belofte een duidelijke relatie wordt gelegd met het 

onderwerp integriteit. Voorts hebben bijna alle respondenten (zeventien van de twintig) 

na de benoeming een cursus, opleiding of training gevolgd die specifiek was gericht op 

de uitoefening voor de functie van districtraadsleden. De trainingen werden georgani-

seerd door de politieke partij of het Ministerie van RO. 

Het accent van de trainingen ligt op de bevoegdheden van de districtraadsleden (in zes-

tien van de zeventien gevallen) en de taken van de Districtsraad (in veertien van de ze-

ventien gevallen). Een in het oog springend resultaat is dat integriteit minder nadrukke-

lijk aan de orde komt tijdens de trainingen. Zo wordt in minder dan de helft van de ge-

vallen (zeven van de zeventien) ingegaan op integriteit en de problemen die zich daarbij 

kunnen voordoen, evenals omgang met mogelijke belangenconflicten (vier van de ze-

ventien). Eén respondent heeft aangegeven dat tijdens de training ook is ingegaan op 

rapporteren en conflicthantering. 

 

Figuur 6. Inhoud trainingen districtraadsleden 

 

0 5 10 15 20

Anders

Timemanagement

Belangenconflicten

Public speaking

Integriteit

Taken van de Districtsraad

Bevoegdheden raadsleden

Indien u na de benoeming een cursus, opleiding of training heeft gevolgd, 

welke onderwerpen kwamen daar aan de orde? (meerdere opties mogelijk) 

 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 



55 
 

Zijn de raadsleden het eens zijn met diverse stellingen over de Districtsraad? In tabel 9 

zijn de antwoorden weergegeven. Met een gewogen gemiddelde van 3,75 blijkt relatief 

sterk dat het voor de respondenten duidelijk is hoe zij moeten handelen indien zij kennis 

nemen van niet-integer handelen door collega raadsleden. De raadsleden zijn echter 

verdeeld over de stellingen dat in de Districtsraad strikte regels bestaan over integriteit, 

dat goede trainingen worden gegeven over integriteit en dat altijd serieus wordt opge-

treden en volgens de procedures wordt gehandeld in geval van aantasting van de integri-

teit. Bijna net zoveel respondenten zijn het eens als oneens met deze stellingen. Een 

positieve factor voor de borging van integriteit is dat volgens een meerderheid van de 

raadsleden (elf van de negentien) het onderwerp integriteit regelmatig aan de orde wordt 

gesteld bij werkoverleggen, vergaderingen en andere aangelegenheden. 

In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende stellingen? 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 

 Zeer 

oneens 

Oneens Neu-

traal 

Eens Zeer  

eens 

Totaal Gewogen 

gemiddelde 

In mijn Districtsraad bestaan 

strikte regels over integriteit 

 

1 

 

8 

 

3 

 

7 

 

0 

 

19 

 

2,84 

Het onderwerp integriteit 

wordt regelmatig aan de orde 

gesteld bij overleggen, verga-

deringen of andere aangele-

genheden 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

11 

 

 

0 

 

 

19 

 

 

3,32 

Er worden goede trainingen 

gegeven over ethiek en inte-

griteit 

 

1 

 

5 

 

7 

 

6 

 

1 

 

20 

 

3,05 

Voor mij is het duidelijk hoe 

ik moet handelen indien ik 

kennis heb genomen van niet-

integer handelen door collega 

raadsleden 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

 

3,75 

Er wordt altijd serieus opge-

treden en volgens de procedu-

res gehandeld in geval van 

aantasting van de integriteit 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

3,00 

Tabel 9. Antwoorden respondenten op diverse stellingen over de Districtsraad 

§5.4 Relaties tussen districtraadsleden en burgers 

Hypothese 2 luidt dat de relaties tussen districtraadsleden en burgers zijn te kenschetsen 

als patroon-cliënt relaties. 

Frequentie en aard van het contact tussen districtraadsleden en burgers 

Uit de enquête blijkt dat alle twintig respondenten zijn voorgedragen door hun politieke 

partij. Slechts vijf raadsleden zijn tevens voorgedragen door vrienden, kennissen en 

familie. De invloed van deze personen op de voordracht lijkt dus beperkt te zijn. 

Een ruime meerderheid van de respondenten (veertien van de negentien) heeft minstens 

één keer per week of één keer per dag contact met de burger (figuur 7). 
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Figuur 7. Frequentie contact tussen districtraadsleden en de burger 

Uit enkel de frequentie van het contact valt nog niet af te leiden in hoeverre sprake is 

van patroon-cliënt relaties. Uit de interviews is naar voren gekomen dat districtraadsle-

den worden benaderd voor het oplossen van diverse problemen en dat zij zich proberen 

in te zetten voor de gemeenschap. Als voorbeeld zijn uitspraken opgenomen van dis-

trictraadsleden uit Para en Wanica. 

‘Ik ben dagelijks in contact met de gemeenschap. Ik werk niet voor een specifiek 

district, maar voor heel Suriname. We proberen in te spelen op de noden van de 

mensen. Meestal gaat het om wateroverlast, de gezondheidszorg en de woonsi-

tuaties. Dan kijken wij waar we kunnen helpen.’ (Para) 

‘Ik stel mijzelf ten dienste van de gemeenschap. Als mensen problemen hebben, 

dan bellen ze mij. In de regentijd gaat het meestal om het egaliseren of bezanden 

van wegen, lozingen of het oplossen van verstoppingen.’ (Wanica) 

Een districtraadslid van Nickerie onderschrijft het voorgaande en voegt toe dat hij of zij 

de politiek gebruikt om doelen van de gemeenschap te realiseren. 

Voor de relatief grote districten Paramaribo en Wanica geldt daarnaast dat burgers de 

districtraadsleden vaak niet persoonlijk kennen, omdat districtraadsleden indirect wor-

den gekozen. Zo heeft een expert toegelicht dat de inwoners de parlementsleden en res-

sortsraadsleden kiezen en niet op personen, maar op een partij stemmen. Als iemand op 

bijvoorbeeld de VHP stemt, dan stemt hij of zij op alle leden van de VHP voor het par-

lement en alle ressortraadsleden van deze partij. Op basis van de uitslag voor de Res-

sortsraden worden de Districtsraden gekozen. 

 

 

2 

3 

7 

7 

Hoeveel contact heeft u met de burger? 

 

Beantwoord: 19   Overgeslagen: 1 

Een paar keer per jaar

Minstens 1 keer per maand

Minstens 1 keer per week

Minstens 1 keer per dag
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Daarnaast hebben niet alle volksvertegenwoordigers op districtsniveau veel direct con-

tact met de burger. In Marowijne, Saramacca en Wanica zijn de burgers meer in contact 

met de ressortraadsleden. In deze districten horen de ressortraadsleden de klachten van 

de burgers aan en zetten zij dat door naar de Districtsraad. Vanwege het ontbreken van 

direct contact met de burger, vinden niet snel integriteitsschendingen plaats. 

In Sipaliwini verloopt het contact met de burger vrijwel uitsluitend via de DC en res-

sortraadsleden. Tevens speelt in Sipaliwini een rol dat men rekening moet houden met 

de kapteins en basya’s van het traditioneel gezag. De DC is de gesprekspartner van de 

ressortraadsleden en het traditioneel gezag. 

‘De ressortraadsleden en DC’s moeten in nauw contact staan met de dorpsbe-

sturen, de kapteins en basya’s. Zij bespreken de problemen, maken een verslag 

op en dat wordt doorgezet naar de Districtsraad. De DC moet rekening houden 

met het traditioneel gezag, omdat zij het gezag over de stam en hun grondgebied 

voeren en met de ressortraadsleden omdat zij zijn gekozen.’ (DC’s Sipaliwini) 

Mogelijke integriteitsschendingen 

In de enquête is verder aan de raadsleden voorgelegd hoe vaak zij een vijftal niet-

integere gedragingen hebben opgemerkt of ervaren in de Districtsraad. Figuur 8 biedt 

een overzicht van de antwoorden. 

Hoe vaak hebt u de volgende gedragingen opgemerkt of ervaren in uw Districtsraad sinds 2015? 

Beantwoord: 20   Overgeslagen: 0 

 Nooit 1 

keer 

Zel-

den 

(een 

paar 

keer) 

Soms 

(een 

paar 

keer per 

jaar) 

Vaak 

(min-

stens 1 

keer per 

maand) 

Totaal Gewogen 

gemiddelde 

Diefstal of fraude 13 1 5 1 0 20 1,70 

Gunsten verlenen aan bur-

gers 

8 1 1 5 5 20 2,90 

Het begunstigen van familie 

en vrienden 

14 0 0 3 3 20 2,05 

Aannemen of vragen van 

steekpenningen, giften, 

geschenken en uitnodigin-

gen 

 

17 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

20 

 

1,30 

Meestemmen over een on-

derwerp waar een raadslid 

persoonlijk bij betrokken is 

of een persoonlijk belang bij 

heeft 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

20 

 

 

1,65 

Figuur 8. Mogelijke niet-integere gedragingen binnen de Districtsraden 

De respondenten hebben zelden diefstal of frauduleuze gedragingen meegemaakt. Het-

zelfde geldt voor het aannemen of vragen van steekpenningen, giften, geschenken, uit-

nodigingen en meestemmen over een onderwerp waar een raadslid persoonlijk bij be-

trokken is. De meeste raadsleden (zeventien en veertien van de twintig) hebben deze 

gedragingen nog nooit opgemerkt. 
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Een mogelijke verklaring voor deze antwoorden, is dat uit de interviews is gebleken dat 

de districtraadsleden streng worden gecontroleerd. Enerzijds houden de raadsleden el-

kaar nauw in de gaten en anderzijds is er informeel toezicht vanuit de samenleving op 

het functioneren van de Districtsraad. Als de districtraadsleden zich laten verleiden tot 

het aannemen van steekpenningen, dan weet iedereen dat in het district. De raadsleden 

hebben dus weinig kans om ontoelaatbare handelingen te verrichten. 

‘Districtraadsleden moeten integer zijn. Zij weten dat het volk mondig is en dat 

zij heel actief opletten of de districtraadsleden niet in de fout gaan. Als zij dat 

wel doen, dan stellen zij dat aan de kaak.’ (een deskundige) 

‘Ontoelaatbare handelingen binnen de Districtsraad worden preventief afge-

handeld. Je krijgt niet de ruimte om ontoelaatbaar te handelen. Buiten de Dis-

trictsraad is het een andere zaak. Het volk kent je, dus daar is heel weinig ruimte 

om je raar te gedragen. Er is sociale controle.’ (districtraadslid Nickerie) 

Een andere respondent uit Nickerie vindt dat de normen en waarden zijn weggevallen. 

Zo zou het aantal diefstallen sinds 2010 zijn verdrievoudigd, vinden berovingen over-

dag plaats en zijn mensen vrijpostiger en brutaler geworden. Volgens het raadslid zijn 

de normen en waarden niet helemaal weggevallen, omdat er nog wel sociale controle is. 

Iedereen kent elkaar in Nickerie en dat houdt de verruwing een beetje tegen. 

Verder is gebleken dat tien van de twintig raadsleden ervaren dat gunsten worden ver-

leend aan burgers. Daarenboven hebben zes van de twintig respondenten opgemerkt dat 

vaak of soms familie en vrienden worden begunstigd.  

Deze resultaten kunnen als volgt worden verklaard. Gebleken is dat de districtraadsle-

den niet bevoegd zijn om bijvoorbeeld een vergunning te verstrekken. Soms willen de 

raadsleden wel een goed woordje doen bij de DC, maar indien hij of zij de vergunning 

regelt, wordt dit raadslid uit de Districtsraad gezet. 

‘Je hoort niet heel vaak district- of ressortraadsleden die over de schreef gaan, 

omdat zij niet de bevoegdheden en de middelen hebben. Ze hebben besluitvor-

mende bevoegdheden en een toezichthoudende bevoegdheid op het functioneren 

van de lokale overheid, maar verlenen geen vergunningen.’ (een deskundige) 

‘Meestal komen burgers met aanvragen voor grondpapieren, omdat deze 25 of 

30 jaar niet in orde zijn. Als zij mij benaderen, kan ik wel een goed woordje 

doen bij de DC of minister om een probleem sneller te laten oplossen, maar ik 

kan het niet regelen. Ik heb gehoord dat men grondpapieren kon regelen, maar 

puntje bij paaltje is deze persoon bij hoofde van de Districtsraad afgevoerd, 

want daartoe ben je niet bevoegd.’ (districtraadsleden Wanica) 

Tijdens de interviews hebben diverse respondenten aangegeven dat op districtsniveau 

níet, maar op landelijk niveau wél integriteitsschendingen plaatsvinden. Een ingewijde 

verklaart dat politici op het landelijke niveau de staat als een goudmijn zien die uitge-

wonnen moet worden. Zo gebruiken zij de armere mensen en verstrekken zij voedsel-

pakketten en geld aan hen. Omgekeerd houden deze burgers cliëntelisme in stand, om-

dat zij van politici verwachten dat ze gunsten verlenen. 
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Een andere deskundige heeft zelf meegemaakt dat op het hogere niveau integriteits-

schendingen plaatsvinden. 

‘Ik was betrokken bij een politieke partij. Wij hadden één ressort gewonnen. Een 

paar dagen voor de presidentsverkiezingen zijn een aantal van mijn mensen uit 

hun hotel gehaald en is ons meegedeeld dat zij waren verhuisd. Zij hebben mijn 

mensen naar een locatie gebracht en beïnvloedt op wie zij moesten gaan stem-

men. Ik heb protest aangetekend bij de DC. Hij zou het uitzoeken, maar heb ver-

volgens niets gehoord. Dat is een beetje schering en inslag. Men heeft geen en-

kele respect voor de democratie. Men breekt ook bij andere partijen in en koopt 

mensen om met geld en voedselpakketten. De regeringspartij haalt deze grapjes 

systematisch uit. Laatst confronteerde ik er iemand mee en toen lachte hij het 

gewoon weg. Hij zei: ‘dat zijn grapjes die we uithalen, erger je er niet aan.’ Het 

is gewoon een machtsspel. De regering wil aan de macht blijven en daarmee 

privileges bewerkstelligen. De integriteitsschendingen hebben dus niets met het 

lokale niveau te maken, maar met het hogere niveau.’ 

Raadsleden uit diverse districten bevestigen het beeld dat niet de districtraadsleden, 

maar dat politici op nationaal niveau het niet zo nauw nemen met integriteit. Volgens de 

respondenten verstrekt de regering voedselpakketten en andere middelen aan de sociaal 

zwakkeren, maar worden alleen aanhangers van deze politieke partij van gunsten voor-

zien. De giften worden met staatsmiddelen gefinancierd. Uit de vele voorbeelden is hier 

een quote opgenomen van een respondent uit Marowijne. 

‘Wanneer partijen hun propaganda willen maken doen zij dat op een geraffi-

neerde manier. Leden van het Kabinet van de President hebben, buiten de Dis-

trictsraad om, contactpersonen bij de ressorten. Als er wat is waarmee men pro-

paganda wil maken dan sturen zij middelen rechtstreeks naar de contactperso-

nen. Soms zijn het stukken grond, generatoren, zaagmolens of auto’s. Dat komt 

dan van hogere hand: de regering. De partijen die deel uitmaken van de rege-

ring maken misbruik van middelen om bepaalde groepen te bevoordelen. De re-

gering slaat zijn slag bij de mensen in nood. Er wordt dan gezegd dat de partij je 

‘helpt’. Dan ben je stil, want je bent bang dat je niet meer zoiets zal krijgen. Dan 

houd je je mond maar dicht, terwijl je weet dat het niet mag. Ze doen dan alsof 

het om partijaangelegenheden zijn, maar dat zijn middelen van de staat.’ 

Een DC van Sipaliwini heeft bevestigd dat de regering ook in dit district voedselpakket-

ten uitdeelt. Deze respondent vindt dat het verstrekken van voedselpakketten een goede 

zaak is, omdat de regering een helpende hand biedt. Naar alle waarschijnlijkheid is deze 

respondent vooringenomen, omdat de DC een vertegenwoordiger is van de regering en 

hij of zij de regering niet wil afvallen. Niettemin toont het voorbeeld aan dat verschil-

lend wordt gedacht over het verstrekken van giften door de regering. 

§5.5 Politiek in de Districtsraden 

Hypothese 3 luidt dat de politiek in de Districtsraden fel en conflictueus is, waardoor 

politieke partijen elkaars functioneren uitzonderlijk streng beoordelen en daardoor mo-

gelijke integriteitsschendingen eerder onder de aandacht zullen brengen. 
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Vergaderingen van de Districtsraden 

De Districtsraad van Coronie, Marowijne en Nickerie komt ten minste één keer per 

maand bijeen. In Commewijne, Para, Saramacca en Wanica wordt ten minste twee keer 

per maand vergaderd. 

In Sipaliwini komt de Districtsraad daarentegen twee tot vier keer per jaar bijeen. Twee 

(voormalig) DC’s van Sipaliwini verklaren hierover als volgt. 

‘In Sipaliwini is het voor de ressort- en met name de districtraadsleden moeilijk 

om te vergaderen. Het gebied is zo uitgestrekt, dat de leden van de Districtsraad 

niet vaak bijeenkomen. Ze komen misschien twee tot vier keer per jaar bijeen. 

De reiskosten zijn hoog, omdat de raadsleden per vliegtuig naar de vergaderlo-

catie in Paramaribo moeten komen. De reiskosten zijn voor de staat.’ 

In de Districtsraden wordt voorafgaand aan de vergadering een agenda rondgestuurd. 

De agenda heeft een vaststaande structuur, maar de inhoud verschilt per vergadering. 

Als voorbeeld is een citaat opgenomen van een districtraadslid van Para. 

‘De agenda wordt gemaakt door de secretaris. Als er brandende punten zijn dan 

worden die opgenomen. Ook bekijken we lopende projecten. Aan de hand daar-

van wordt de agenda vastgelegd. De voorzitter opent de vergadering en doet de 

mededelingen, dan worden de notulen van de vorige vergadering besproken, be-

handelen we de agendapunten, daarna is de rondvraag en dan de sluiting.’  

Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over diverse zaken die het district raken. De 

raadsleden houden zich bezig met de problemen en knelpunten die er in het district zijn. 

‘Laatst was er wateroverlast door de grote regentijd. Elk jaar wordt eraan ge-

werkt, maar alsnog staan er plassen. Daar hebben we over vergaderd. Samen 

hebben we het besluit genomen dat de bestuursopzichters het veld ingaan. In het 

verleden had iemand autobanden gedumpt langs de weg. Ook dat was een pro-

bleem dat wij moesten oplossen. Nu houden wij ons bezig met een afkalking in 

een ressort.’ (districtraadslid Saramacca) 

Een districtraadslid van Marowijne voegt hieraan toe dat de Districtsraad zich met alles 

bemoeit dat niet goed gaat in het district. Voorbeelden zijn slechte wegen, dorpen die 

schoongemaakt moeten worden, het bouwen van ‘kruto oso’ (gemeenschapszalen), aan-

legsteigers, uitvaartcentra, schoolvervoer, milieu, vuilophaal en vuilverwerking. Tevens 

heeft een districtraadslid van Nickerie medegedeeld dat tijdens de vergaderingen wordt 

gesproken over inkomstenverhogende maatregelen. 

Daarnaast moet het districtsbestuur in de vergadering verantwoording afleggen. De Dis-

trictsraad moet de DC controleren. Indien het bestuur uitgaven wil doen die hoger zijn 

dan SRD 5000, dan moet het bestuur goedkeuring vragen van de Districtsraad. 
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Politieke partijen, discussies en coalitie en oppositie 

In de Districtsraad van Para is één politieke partij vertegenwoordigd. Alle negen geko-

zen leden zijn van de NDP. 

‘In Para zijn we allemaal van de NDP. Dat geldt voor de Districtsraad en Res-

sortsraden. Binnen de Districtsraad hebben we commissies. Niet alle district-

raadsleden bemoeien zich dus met één case. Dat is een heel correcte manier van 

werken. Soms wordt er gediscussieerd over de besluiten.’ 

In de Districtsraden van Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Saramacca, Sipa-

liwini en Wanica zijn meerdere politieke partijen vertegenwoordigd. In geen district 

bestaan grote verschillen tussen de partijen en is niet sprake van een coalitie en opposi-

tie. Er vinden wel discussies plaats, maar de raadsleden vormen clusters om een bepaald 

thema aan te pakken, dwars door de politieke lijnen heen. 

Een respondent uit Coronie heeft bijvoorbeeld het volgende verteld. 

‘In de Districtsraad van Coronie zitten twee politieke partijen. Vijf leden zijn 

van de NDP en twee van de PALU. In DNA is wel sprake van een coalitie en een 

oppositie, maar in de Districtsraad is de sfeer heel anders. In de Districtsraad is 

men niet zo scherp bezig met wie van welke partij is. Coronie is een klein district 

en daar gaan wij allemaal voor.’ 

Dit beeld wordt door alle districtraadsleden en experts bevestigd. In Commewijne zijn 

bijvoorbeeld elf leden van de NDP en vier van de oppositiepartijen. Als zij eenmaal in 

de Districtsraad zitten, kijken zij samen naar de projecten. Respondenten uit Wanica 

hebben zelfs toegelicht dat niet wordt geargumenteerd op basis van politieke kleur, om-

dat objectiviteit is gewenst. 

‘In de Districtsraad van Wanica zit een Nieuw Front-combinatie. Deze combina-

tie bestaat uit de VHP, NPS, PL, DA’91, SPA en DOE. De combinatie heeft in 

Wanica twintig districtraadsleden, de NDP heeft één zetel. Er wordt niet gear-

gumenteerd op basis van politieke kleur. Per slot van rekening gaat het om de 

belangen van de burgers die behartigd moeten worden en één district dat wij 

vertegenwoordigen. Objectiviteit is daarbij van belang. Er is geen oppositie, 

maar er kunnen wel meningsverschillen zijn.’ (respondenten uit Wanica) 

In de Districtsraad van Sipaliwini zitten ook meerdere politieke partijen, maar verte-

genwoordigen de districtraadsleden hun eigen gemeenschappen. Iedere afgevaardigde 

brengt namelijk het verlanglijstje van zijn gemeenschap op de begroting. Alle partijen 

hebben het beste voor met de gemeenschap en daarom zijn er geen ideologische ver-

schillen. 

De politiek in de Districtsraden kenmerkt zich dus door de afwezigheid van grote con-

flicten, maar, zoals al uit de vorige paragraaf bleek, beoordelen de districtraadsleden 

elkaars functioneren streng. 
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§5.6 Bijdrage media aan een publiek debat 

Hypothese 4 luidt dat de objectieve bijdrage van de media aan een publiek debat over 

integriteit van districtraadsleden in Suriname beperkt is. 

In Nickerie, Sipaliwini, (waarschijnlijk) Paramaribo en Wanica is lokale media aanwe-

zig bij de vergaderingen en worden vragen gesteld aan de districtraadsleden. Een dis-

trictraadslid van Wanica heeft bijvoorbeeld toegelicht dat lokale media worden uitgeno-

digd bij de vergaderingen, vragen stellen en soms beeldmateriaal maken. Zo zijn opna-

mes gemaakt van een overlastgevende vuilstortplaats en ondergelopen wegen. In Sara-

macca is alleen in het bestuursressort Boven-Saramacca lokale media aanwezig. Vol-

gens een respondent staat de media in dit bestuursressort centraal. Media zijn bijvoor-

beeld aanwezig bij vergaderingen en ontmoetingen tussen de Ressortsraden en de DC, 

zijn kritisch en stellen ook vragen. Uit de interviews is echter niet gebleken dat deze 

media bijdragen aan het publiek debat over integriteit van districtraadsleden. 

In Nickerie zijn drie lokale mediastations. Volgens diverse respondenten is de media in 

Nickerie zeer actief, zijn zij altijd bij de vergaderingen en stellen zij vragen.  

‘Dezelfde dag dat er een vergadering is geweest, wordt er in de avond al over 

geschreven.’ (districtraadslid Nickerie) 

Districtraadsleden van Nickerie twijfelen echter aan de onafhankelijkheid van de media. 

Volgens deze respondenten zijn media wel aanwezig bij de vergaderingen en schieten 

zij beeldmateriaal, maar is er weinig kritiek. Media zouden namelijk gelinkt zijn aan de 

huidige regering. Een ander raadslid onderschrijft dit en voegt hieraan het volgende toe. 

‘Media zijn aanwezig bij vergaderingen en soms wordt de voorzitter of de 

woordvoerder gevraagd voor een interview, maar dat is dan alles. De media van 

Nickerie zijn sensatiemedia. Zij gaan alleen daar waar sensatie is. Ik vind dat ze 

nog actiever moeten zijn. Er zijn heel weinig mediadebatten, er zijn meer verga-

deringen. Media in het buitenland gaan dieper in op zaken. Zij halen zaken on-

dersteboven en komen er op terug.’ 

In Commewijne, Coronie, Marowijne, Para en Saramacca lijken media inactief te zijn. 

Volgens een expert komt dit omdat iedereen zich meer op het landelijke richt en de Dis-

trictsraden daarom niet in de belangstelling staan. De districten hebben wel een Burger-

informatiecentrum (BIC) waar media informatie inwinnen en overnemen.  

‘Media focussen zich meer op DNA en niet op de Districtsraad. We hebben een 

BIC. De media nemen vaak informatie over van het BIC.’ (districtraadslid Para)  

‘Media volgen ons, maar het is niet optimaal. De media komen er pas bij als er 

een echt probleem is. Ze zijn niet bij de kleine probleempjes waarvoor wij bij-

eenkomen. Maar er is een BIC en daar kunnen ze informatie verzamelen.’ (dis-

trictraadslid Marowijne) 

Districtraadsleden van Commewijne, Coronie en Saramacca bevestigen dat de aandacht 

uitgaat naar DNA. Een respondent uit Saramacca heeft medegedeeld dat het zelden 

voorkomt dat burgers iets in de media lezen over Saramacca. Een raadslid van Comme-

wijne heeft nog nooit een journalist gezien bij de vergaderingen. 
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§5.7 Dominantie centrale overheid 

Hypothese 5 luidt dat de centrale overheid in Suriname dominant is, waardoor de Dis-

trictsraden in de praktijk een ondergeschikte rol spelen en districtraadsleden minder 

(heftig) worden blootgesteld aan integriteitsschendingen. 

Ontbreken van autonome bevoegdheden 

Uit de interviews is gebleken dat de Districtsraden niet zelfstandig besluiten kunnen 

nemen. Een expert heeft verteld dat de Ressortsraden aangeven wat zij willen en plan-

nen maken. De Districtsraad maakt op basis van deze plannen een selectie. Vervolgens 

gaan de plannen en besluiten naar het ministerie van RO. Alle handelingen van de Dis-

trictsraad worden namelijk onderworpen aan preventief en repressief toezicht. Het mi-

nisterie bepaalt wat er moet gebeuren. De beslissingen worden dus niet genomen door 

de Districtsraden. Een andere deskundige heeft toegelicht dat de Districtsraden prak-

tisch nationaal beleid uitvoeren. 

‘In de districtsplannen zijn vaak projecten opgenomen die de ministeries gerea-

liseerd willen zien. Het is tot nu toe nationaal beleid.’ (een deskundige) 

De DC staat centraal in de districten 

Tevens is de DC, een vertegenwoordiger van de regering, de eerste man of vrouw in het 

district. Op grond van de wet moet de Districtsraad de DC controleren, maar in de prak-

tijk staat de positie van de DC hieraan in de weg. De DC is immers voorzitter van zowel 

het Districtsbestuur als de Districtsraad en dat kan een belangenconflict meebrengen 

indien de DC actief participeert in de raad. 

‘Wij moeten de DC controleren, maar dat werkt niet. Hoe controleer je het be-

stuur als de voorzitter van de Districtsraad de DC is, die ook de baas is van het 

district? Wij kunnen niet veel zelfstandig bereiken. Hoe je het ook wendt of 

keert: de regering moet voor alles zorgen.’ (districtraadslid Nickerie) 

Bovendien zijn de Districtsraden afhankelijk van de DC. In enkele districten komt de 

raad bijeen onder leiding van de DC en zet hij of zij de toon bij de agenda en besprekin-

gen. De uitvoering is weer van de DC en het bestuur afhankelijk. Aangezien dit perso-

nen zijn van de (centrale) overheid, verbindt een expert hieraan de conclusie dat de lo-

kale democratie nauwelijks functioneert. 

Respondenten uit Coronie en Paramaribo vinden dat de Districtsraad moet opereren 

zonder DC. Volgens deze personen is men in transitie en zal de DC worden gescheiden 

van de raad. Uit de interviews is gebleken dat de vergaderingen in Coronie, Nickerie, 

Paramaribo en Wanica al worden geleid door de ondervoorzitter en is de DC alleen 

aanwezig indien de raadsleden dat wensen. 

Centrale overheid moet financiële middelen beschikbaar stellen 

Verder is de Districtsraad sterk afhankelijk van de centrale overheid voor de financiën. 

De fiscale decentralisatie heeft meegebracht dat de districten zelf inkomsten mogen 

verwerven, maar in de praktijk mogen zij het geld niet zelf beheren. Volgens een expert 

is de decentralisatie eigenlijk mislukt, omdat de districten niet de financiële onafhanke-

lijkheid hebben op grond van de wet. 
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‘De wetten zijn niet in orde. Elk jaar moeten de ministeries geld stoppen in de 

districtsfondsen, maar alleen het Ministerie van RO is daartoe wettelijk ver-

plicht. Het ministerie maakt een selectie op basis van het districtsplan, terwijl 

het bij decentralisatie juist de bedoeling is dat de districten zelf kijken welke 

plannen zij kunnen realiseren.’ (een expert) 

De districtraadsleden die zijn gesproken, bevestigen dat de districten de zelf gegene-

reerde inkomsten niet kunnen beheren en dat het ministerie een selectie maakt van de 

districtsplannen. Tevens is gebleken dat de centrale overheid nauwelijks (of soms geen) 

middelen overmaakt. Jaarlijks stellen de Districtsraden een districtsplan en een begro-

ting op, maar de realisatiegraad is minimaal. Respondenten uit Commewijne en Nic-

kerie hebben aangegeven dat hiervan niet eens 1 of 2% wordt gerealiseerd. Commewij-

ne kreeg SRD 5 miljoen, daarna SRD 2 miljoen en tegenwoordig SRD 150.000. De Dis-

trictsraden proberen om de afgenomen bijdragen met eigen inkomsten te compenseren. 

Daarnaast worden grootschalige projecten overgenomen door de centrale overheid. Ter 

illustratie wordt hieronder een kleine selectie van de gesprekken weergegeven. 

‘Op papier is er financieel gedecentraliseerd, maar toch zijn wij afhankelijk van 

Paramaribo. Het Ministerie van RO moet de belastingen die wij zelf innen, 

overmaken naar het fonds. Voor de middelen moeten we het hebben van hef-

fingen uit het district. Al zouden we de middelen hebben, dan kan de DC niet te 

hard van stapel lopen, want anders wordt hij overgeplaatst. Vanwege het feit dat 

er zo weinig ontwikkeling op gang komt, is er ook weinig controle aanwezig. Je 

functie is vergaderen over ditjes en datjes. De oplossing ligt bij de centrale 

overheid, maar die is doof.’ (districtraadsleden Nickerie)  

‘In de verste verte zijn er niet voldoende financiële middelen om de projecten te 

realiseren die in het districtsplan zijn beschreven. We zijn voor alle middelen af-

hankelijk van de centrale overheid. In Boven-Saramacca is ontzettend veel woud 

en goud, maar de inkomsten gaan niet naar Sipaliwini. Wij kunnen deze gelden 

niet storten in ons districtsfonds.’ (respondenten uit Sipaliwini) 

Het is dus de regering die aan de macht is en van de regering moet alles komen. In dit 

verband moet worden opgemerkt dat districtraadsleden en experts hebben aangegeven 

dat de gemeenschap de Districtsraad niet actief lijkt te volgen. Vergaderingen en hoor-

zittingen van de Districtsraden zijn openbaar, maar worden (met uitzondering van Wa-

nica) slecht bezocht omdat weinig van de districtsplannen wordt gerealiseerd. 

‘In het begin van het jaar hebben we hoorzittingen in alle zes ressorten. Elk jaar 

gaan heel weinig burgers naar de hoorzitting. De rest van het jaar is ook heel 

weinig contact. Burgers hebben geen vertrouwen meer en komen niet naar ons 

toe, omdat projecten niet tot uitvoering komen.’ (districtraadslid Commewijne) 

‘De burgers vinden het niet meer zo belangrijk om zaken aan de district- en res-

sortraadsleden te vragen, want in de meeste gevallen hebben hun problemen te 

maken met financiën. Nu de financiële situatie in Suriname niet zo goed is, kun-

nen wij bijna niets doen, alleen wat lobbyen. Ook bij de hoorzittingen komen de 

mensen niet opdagen. Elke keer worden plannen gemaakt, maar er wordt heel 

weinig gerealiseerd. Daarom hebben de mensen hebben zoiets van: waarom 

zouden wij onze tijd hieraan gaan verspillen?’ (districtraadslid Saramacca) 
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Beslissingsmacht is geconcentreerd in de centrale overheid 

De respondenten voelen geen druk van burgers, familie en machtige economische spe-

lers. Waarschijnlijk komt dit omdat de Districtsraden nauwelijks financiële middelen 

hebben en autonome bevoegdheden ontbreken. Een DC van Sipaliwini heeft aangege-

ven wel eens onder druk te hebben gestaan van burgers. Zo hebben burgers aan hem of 

haar gevraagd om een relatie aan te gaan en om een persoonlijke lening te verstrekken 

van SRD 25.000. Dit resultaat is als volgt te verklaren. In vergelijking met een district-

raadslid, is een DC namelijk van een ander kaliber. Een DC heeft namelijk wel autono-

me bevoegdheden. 

De regering lijkt (nog) niet bereid om beslissingsmacht over te dragen aan de districten. 

Een expert vindt dat de Districts- en Ressortsraden nog niet serieus genoeg worden ge-

nomen in hun rol. Mogelijk is daarom diverse wetgeving niet goedgekeurd en is de vol-

gende stap van decentralisatie niet doorgegaan. De expert concludeert dat decentralisa-

tie geen goede wettelijke basis heeft en eerder sprake is van centralisatie. Een andere 

ingewijde heeft het volgende verteld. 

‘Ik denk dat de wettelijke voorzieningen vooruit de tijd van de huidige leiders 

zijn. Zij zijn nog niet zo ver om meer macht over te dragen naar de lokale over-

heid. Er zijn wel pogingen gedaan om de regionale democratie te ontwikkelen, 

maar de machthebbers hebben de neiging om te centraliseren, omdat zij alles 

onder controle willen houden. Men ziet decentralisatie en regionale democratie 

niet in het belang van de eigen machtspositie. Op dit moment wordt geen enkele 

poging ondernomen om te decentraliseren. Het leeft niet en er is ook niet een 

grote wil om het te laten leven.’ (een expert) 

Een districtraadslid van Commewijne deelt de zienswijzen van de experts. Volgens dit 

raadslid wordt decentralisatie niet serieus genomen door de centrale overheid. Er is geen 

politieke wil bij de leiders om macht over te dragen, zodat de centrale overheid de uit-

voering doet in het hele land. 

§5.8 Tussenconclusie: verwerping/niet verwerping van de hypothesen 

Hiervoor zijn de resultaten gepresenteerd. In deze tussenconclusie wordt uiteengezet of 

de hypothesen wel of niet moeten worden verworpen.  

Hypothese 1 verworpen 

Hypothese 1 luidde dat regels en procedures over integriteit van districtraadsleden be-

perkt van omvang zijn, evenals de handhaving van deze regels. Dit voorspelde patroon 

komt niet overeen met wat is waargenomen. Uit de deskresearch is gebleken dat de in-

tegriteit van districtraadsleden in voldoende regels wordt geborgd. Hierbij moet echter 

worden opgemerkt dat een districtraadslid op grond van de Anti-corruptiewet geen han-

delingen mag verrichten waarbij hij of zij enig onrechtmatig voordeel verkrijgt, maar is 

onduidelijk wanneer hiervan sprake is. Ook is nog geen integriteitscode ontwikkeld 

voor politieke ambtsdragers. Bovendien toetsen politieke partijen nog verschillend of 

kandidaten integer zijn.  
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Daarenboven hebben bijna alle respondenten (zeventien van de twintig) na de benoe-

ming een cursus, opleiding of training gevolgd, maar is tijdens slechts zeven van de 

zeventien trainingen ingegaan op integriteit. Ten aanzien van de handhaving van de 

regels over integriteit zal hieronder blijken dat de districtraadsleden onder strikte super-

visie staan van hun collega’s en de gemeenschap. Indien blijkt dat een raadslid niet in 

overeenstemming handelt met de morele waarden, normen en regels, wordt streng tegen 

hem of haar opgetreden. De slotsom luidt dat hypothese 1 moet worden verworpen. 

Hypothese 2 verworpen 

Verder hield hypothese 2 in dat de relaties tussen districtraadsleden en burgers zijn te 

kenschetsen als patroon-cliënt relaties. Deze hypothese moet worden verworpen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat veruit de meeste respondenten (veertien van de negentien) ten 

minste één keer per week of dag contact met de burger hebben. De respondenten maken 

echter zelden diefstal en frauduleuze gedragingen mee of districtraadsleden die gunsten 

verlenen aan familie of vrienden. De reden hiervoor is dat districtraadsleden streng 

worden gecontroleerd door enerzijds de districtraadsleden en anderzijds door de ge-

meenschap. Er is namelijk veel sociale controle. Daarenboven zijn de districtraadsleden 

niet bevoegd om bijvoorbeeld een vergunning te verstrekken. In schrijnende gevallen 

zijn de raadsleden bereid om voor de burger een goed woordje te doen bij de DC, maar 

indien aan het licht komt dat een districtraadslid een vergunning of grondaanvraag zelf 

regelt, wordt opgetreden tegen dit raadslid opgetreden.  

Daarnaast hebben districtraadsleden van Marowijne, Saramacca, Sipaliwini en Wanic 

niet direct contact met de gemeenschap, waardoor op districtsniveau minder snel inte-

griteitsschendingen kunnen ontstaan. In deze districten is de burger in contact met de 

ressortraadsleden. Tevens is gebleken dat de invloed van vrienden, kennissen en familie 

op de voordracht van districtraadsleden beperkt is. Hier moet worden opgemerkt dat op 

regeringsniveau mogelijk wel integriteitsschendingen plaatsvinden. Zo zou de regering 

kiezers omkopen door hen voedselpakketten, geld, grond en andere middelen te ver-

strekken. Concluderend is geen sprake van patroon-cliënt relaties tussen districtraadsle-

den en burgers.  

Hypothese 3 verworpen 

Ook hypothese 3 moet worden verworpen. Vooraf was voorspeld dat de politiek in de 

Districtsraden fel en conflictueus is, waardoor politieke partijen elkaars functioneren 

uitzonderlijk streng beoordelen en daardoor mogelijke integriteitsschendingen eerder 

onder de aandacht zullen brengen. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de poli-

tieke partijen in de Districtsraden inhoudelijk niet verschillen, dat geen sprake is van 

coalitie en oppositie en dat de raadsleden zaken neutraal bediscussiëren. Daarbij komt 

dat de districtraadsleden elkaars functioneren streng beoordelen en men niet de ruimte 

krijgt om ontoelaatbaar te handelen. De politiek in de Districtsraden is dus niet fel en 

conflictueus, maar desondanks worden integriteitsschendingen wel onder de aandacht 

gebracht. 
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Hypothese 4 verworpen 

Voorts was de verwachting geformuleerd dat de objectieve bijdrage van de media aan 

het publiek debat over integriteit van districtraadsleden beperkt is. Dit patroon is niet 

waargenomen, zodat hypothese 4 moet worden verworpen. In Suriname gaat de meeste 

aandacht uit naar het functioneren van de landelijke democratie. De (lokale) media lij-

ken geen actieve en objectieve bijdrage te leveren aan het publiek debat over integriteit 

van districtraadsleden. In Nickerie, Paramaribo, het bestuursressort Boven-Saramacca 

van Sipaliwini en Wanica zijn lokale media aanwezig bij de vergaderingen, maar in de 

andere districten niet. Verder hebben media waarschijnlijk banden met de huidige rege-

ring en daarom is hun berichtgeving mogelijk niet onafhankelijk. Bovendien is niet ge-

bleken dat media een debat aanwakkeren over integriteit van de districtraadsleden. 

Hypothese 5 niet verworpen 

Hypothese 5 luidde ten slotte dat de centrale overheid in Suriname dominant is, waar-

door de Districtsraden in de praktijk een ondergeschikte rol spelen en de leden van de 

Districtsraden minder (heftig) worden blootgesteld aan integriteitsschendingen. Deze 

hypothese wordt niet verworpen. In naam zijn de Districtsraden fiscaal gedecentrali-

seerd, maar in de praktijk trekken DNA, ministeries en regering aan de touwtjes, wor-

den alle besluiten van de Districtsraad onderworpen aan preventief en repressief toe-

zicht en is sprake van centralisatie. De Districtsraden hebben geen autonome bevoegd-

heden en weinig financiële middelen. Een praktisch gevolg is dat districtsplannen nau-

welijks worden gerealiseerd en de gemeenschap geen vertrouwen meer heeft in de Dis-

trictsraden. Daarom gaan burgers niet meer naar hoorzittingen en vergaderingen. Bo-

vendien worden de raadsleden niet gauw onder druk gezet van burgers, familie, vrien-

den en machtige economische spelers om in strijd met de regels zaken voor hen te rege-

len. Al met al worden de districtraadsleden niet snel blootgesteld aan integriteitsschen-

dingen, omdat zij amper autonome bevoegdheden en middelen hebben. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie en discussie 
 

De hoofdvraag van dit onderzoek was: 

- In hoeverre wordt de integriteit van districtraadsleden in Suriname gewaarborgd of 

belemmerd door factoren van kleinschaligheid? 

Aanleiding onderzoek, aanpak en resultaten 

Aanleiding voor dit onderzoek, is dat uit diverse berichten zou blijken dat de Surinaam-

se overheid moeite heeft met de borging van integriteit. Uit de jaarlijkse Corruptie Per-

ceptie Index (CPI) van Transparency International (TI) blijkt dat zakenlieden en risico-

analisten ervaren dat de Surinaamse overheid er sinds 2004 niet in slaagt om corruptie 

effectief te bestrijden. Onduidelijk is of de beweringen van TI van toepassing zijn op de 

Surinaamse centrale overheid of (óók) de lokale overheid. In dit onderzoek wordt onder 

integriteit verstaan ‘in overeenstemming handelen met de relevante morele waarden en 

normen en de daarmee samenhangende (spel)regels’. Corruptie is gedefinieerd als ‘mis-

bruik van toegekende macht voor eigen gewin’. 

Algemeen wordt aangenomen dat integriteitsschendingen funest zijn voor (opkomende) 

democratieën, omdat dit de totstandkoming van verantwoordelijk politiek leiderschap in 

de weg staat. De lokale democratie van Suriname is nog volop in ontwikkeling. Het 

volk kiest pas sinds 1989 de lokale volksvertegenwoordigers van de tien Districtsraden 

(op districtsniveau) en de 62 Ressortraden (op wijkniveau). Daarbij komt dat integri-

teitsonderzoek in Suriname schaars is en in bestaande studies uitsluitend wordt onder-

zocht wat mogelijke corruptierisico’s zijn op het niveau van de centrale overheid in Su-

riname (Vaidya, 2017; Menke, et. al., 2013; Martin, 2001). Deze studie beoogt bij te 

dragen aan dit onderzoeksveld door te verkennen hoe de lokale democratie van Surina-

me functioneert en in hoeverre de integriteit van districtraadsleden wordt gewaarborgd.  

Voor de beantwoording van de hoofdvraag is een case study verricht van de tien Dis-

trictsraden. De case study wordt geleid door een theorie die luidt dat factoren van klein-

schaligheid de borging van integriteit bemoeilijken. Het huidige onderzoek verkent, 

voor de eerste keer, de invloed van kleinschaligheid op de integriteit van lokaal gekozen 

volksvertegenwoordigers. Op basis van empirische bevindingen over het functioneren 

van de democratie in kleine (eiland)staten, zijn vijf hypothesen geformuleerd die in het 

onderzoeksmodel (figuur 4) zijn toegelicht. 

Voor het onderzoek zijn verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecom-

bineerd in één onderzoeksopzet (triangulatie). Ten eerste is door middel van deskre-

search in kaart gebracht of de integriteit van districtraadsleden in de wet wordt geborgd. 

Ten tweede is in de periode van 20 april tot 31 mei 2018 een online enquête uitgezet 

onder alle 118 districtraadsleden via SurveyMonkey. De enquête is ingevuld door in 

totaal twintig raadsleden uit alle tien districten. Ten derde zijn twintig diepte-interviews 

afgenomen. Er zijn interviews gehouden met elf districtraadsleden, vijf (voormalig) 

DC’s en vier experts. Voor dit deel van het onderzoek zijn personen gesproken uit alle 

districten, behalve Brokopondo. 
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Reflectie op het uitgevoerde onderzoek 

Een voordeel van het onderzoeksontwerp is dat de interne validiteit is verhoogd door 

triangulatie en patroon matching, zodat vanuit de gekozen methode eerder de juiste con-

clusies getrokken kunnen worden. Aangezien verschillende onderzoeksmethoden zijn 

gecombineerd, kon een completer beeld worden verkregen van het functioneren van de 

Districtsraden. Tevens zijn voorafgaand aan de dataverzameling toetsbare verwachtin-

gen geformuleerd, zodat juister een relatie kan worden gelegd tussen voorspelde en 

waargenomen patronen. Daarenboven is ter verhoging van de representativiteit een pro-

bability sample gebruikt. Aan alle districtraadsleden is een eerlijke kans geboden om 

mee te doen aan het onderzoek. Bovendien is het via de telefoon en digitale weg moge-

lijk geweest om inzichten te kunnen verzamelen uit alle districten.  

Ter bevordering van de betrouwbaarheid is in hoofdstuk 4 uiteengezet wat de onder-

zoeksmethoden zijn en hoe de respondenten zijn geworven. Ook zijn de interviews ge-

transcribeerd, is beschreven welke documenten zijn geraadpleegd voor de deskresearch 

en zijn de gebruikte vragenlijsten terug te vinden in de bijlagen. 

Een nadeel van het onderzoeksontwerp is dat de respondenten mogelijk sociaal wense-

lijke antwoorden hebben gegeven. Integriteit is namelijk een gevoelig onderwerp, omdat 

een oordeel over integriteit de essentie van iemands functioneren raakt. Gedurende de 

interviews is echter gebleken dat alle respondenten min of meer dezelfde (kritische) 

antwoorden hebben gegeven. Ook is met DC’s en (onafhankelijke) experts gesproken en 

is aan de hand van hun bevindingen geprobeerd om na te gaan of de antwoorden van de 

districtraadsleden gebaseerd zijn op de werkelijkheid. 

Voorts is het voorstelbaar dat districtraadsleden niet wilden deelnemen aan het onder-

zoek om de reden dat integriteit wellicht gevoelig ligt. Bovendien kan de online enquête 

potentiële respondenten hebben afgeschrikt. Mogelijk beheerst niet iedereen voldoende 

digitale vaardigheden. Daarom is tevens aan alle 118 districtraadsleden gevraagd of zij 

openstaan voor een telefonisch interview. Nu twintig districtraadsleden de enquête heb-

ben ingevuld, is de steekproef van de enquête relatief klein en zijn de resultaten minder 

betrouwbaar voor de volledige populatie. Anderzijds zijn de onderzoeksbevindingen 

niet volledig afhankelijk van de enquêteresultaten. De diepte-interviews zijn namelijk 

complementair aan de enquête. 

Een ander nadeel van het onderzoeksontwerp is dat de resultaten alleen theoretisch en 

niet statistisch gegeneraliseerd kunnen worden. Aangezien in dit onderzoek een oordeel 

wordt gegeven over het functioneren van de lokale democratie in de Surinaamse con-

text, kunnen de onderzoeksresultaten niet worden geabstraheerd naar situaties gelegen 

buiten dit onderzoek. Wel zou een kleine vergelijking gemaakt kunnen worden met eer-

der verricht onderzoek naar de borging van integriteit op het niveau van de Surinaamse 

centrale overheid. 

In hoofdstuk 5 is uiteengezet of de vijf hypothesen verworpen moeten worden. Hieron-

der worden de onderzoeksresultaten samengevat en teruggekoppeld naar de theorie. 
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Integriteit van districtraadsleden wordt wettelijk geborgd 

Uit het onderzoek is gebleken dat de integriteit van districtraadsleden in ruim voldoende 

wettelijke regels wordt geborgd. Zo zijn in de Grondwet van de Republiek Suriname, 

het Decreet Politieke Organisaties, de Wet Regionale Organen, het Reglement van Orde 

voor de Districtsraden, het Wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet diverse re-

gels opgenomen over de integriteit van districtraadsleden. De raadsleden moeten bij-

voorbeeld een eed of belofte afleggen, verscheidene corrupte handelingen worden met 

een straf bedreigd en de voorzitter van de Districtsraad kan ordemaatregelen toepassen 

indien een raadslid de orde verstoort. Deze bevindingen staan haaks op de aanname van 

Philip (2012) dat in een land met minder dan anderhalf miljoen inwoners het aan capaci-

teit, deskundigheid en politieke wil ontbreekt om wetgeving over integriteit op te stellen 

en kleine (eiland)staten daarom kwetsbaar zouden zijn voor corruptie.  

Hierbij moeten wel een viertal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is nog geen 

integriteitscode ontwikkeld voor de districtraadsleden. Ten tweede mag een district-

raadslid op grond van de Anti-corruptiewet geen handelingen verrichten waarbij hij of 

zij enig onrechtmatig voordeel verkrijgt, maar is onduidelijk wanneer dit voordeel pre-

cies onrechtmatig is. Hieromtrent zal een aanbeveling worden gedaan. 

Ten derde is uit de enquête duidelijk geworden dat politieke partijen kandidaten ver-

schillend screenen. Zo hebben dertien van de achttien raadsleden een curriculum vitae 

moeten overleggen, terwijl meer dan de helft van de respondenten (negen van de zes-

tien) geen verklaring van goed gedrag moest tonen en de meeste respondenten (dertien 

van de zestien) is niet gevraagd naar originele diploma’s of getuigschriften. Volgens 

diverse districtraadsleden worden kandidaten daarnaast onvoldoende geselecteerd op 

basis van geschiktheid. Op de achtergrond speelt mee dat politieke partijen loyale, en 

dus niet de meest competente personen afvaardigen. Voor het geval de Districtsraden, 

alle leden van DNA en Ressortsraden de president moeten kiezen, wil de partij namelijk 

zeker weten dat deze persoon op zijn kandidaat-president stemt. Met het oog op unifor-

miteit en de borging van integriteit zou de wetgever nader moeten bepalen aan welke 

voorwaarden de screening van kandidaat-volksvertegenwoordigers ten minste moet vol-

doen. Daarom wordt een aanbeveling gedaan. 

Ten vierde hebben bijna alle respondenten (zeventien van de twintig) na de benoeming 

een cursus, opleiding of training gevolgd bij de politieke partij of het Ministerie van 

RO, maar wordt in minder dan de helft van de trainingen aandacht besteed aan integri-

teit en omgang met mogelijke belangenconflicten. Om eventuele integriteitsschendingen 

te voorkomen, zou het wellicht verstandig zijn om de districtraadsleden regelmatig te 

trainen over integriteit en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Hierover zal 

een aanbeveling worden gedaan. 

Districtraadsleden worden niet snel blootgesteld aan integriteitsschendingen 

Bovendien is uit het empirisch onderzoek duidelijk geworden dat de meeste district-

raadsleden nauw contact hebben met de gemeenschap, maar dat zij niet snel in strijd 

handelen met de geldende morele waarden, normen en regels. De belangrijkste verkla-

ring hiervoor is dat de lokale democratie nog in de kinderschoenen staat.  
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De lokale democratie functioneert (nog) zonder wezenlijke autonome bevoegdheden. 

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) selecteert op basis van de districts-

plannen namelijk welke projecten wel en niet doorgang vinden, grote projecten worden 

overgenomen en uitgevoerd door de verscheidene ministeries en alle besluiten van de 

Districtsraden worden onderworpen aan een strikt stelsel van preventief en repressief 

toezicht. Feitelijk is de lokale democratie met handen en voeten gebonden aan de rege-

ring, ministeries en DNA. In de praktijk hebben de Districtsraden slechts een advies-

functie en worden de beslissingen op regerings- en ministerieel niveau genomen.  

Daarnaast is de financiële basis van de districten nog zwak. Alle ministeries zouden elk 

jaar geld moeten storten in de districtsfondsen, maar alleen het Ministerie van RO is 

daartoe wettelijk verplicht. Deze bijdrage is evenwel te verwaarlozen. De geringe finan-

ciële middelen kunnen overigens niet worden toegeschreven aan de moeilijke economi-

sche situatie waarin Suriname sinds aantal jaren verkeert. Voor het jaar 2018 heeft de 

regering begroot dat SRD 8,6 miljard wordt uitgegeven. Het zwaartepunt van deze uit-

gaven ligt echter niet bij de lokale democratie. Van alle uitgaven wordt nog niet eens 

1% gespendeerd aan de lokale democratie. De fiscale decentralisatie heeft meegebracht 

dat de districten zelf inkomsten mogen verwerven, maar in de praktijk mogen zij het 

geld niet zelf beheren. Nu de districten niet de financiële onafhankelijkheid hebben op 

grond van de wet, is de fiscale decentralisatie feitelijk mislukt.  

Daarbij komt dat de invloed van de centrale overheid tot ver in het district reikt. Zo is de 

Districtscommissaris (DC) een lokale vertegenwoordiger van de regering, maar bemoei-

lijkt zijn of haar positie het functioneren van de Districtsraad. De DC staat immers aan 

het hoofd van het districtsbestuur, maar is tegelijkertijd voorzitter van de Districtsraad, 

het orgaan dat de DC moet controleren. De uitvoering van de besluiten is daarnaast van 

de centrale overheid afhankelijk. De lokale democratie functioneert dus nauwelijks. 

Daarom wordt een aanbeveling gedaan.  

Zodoende is anno 2018 nog steeds alle macht in Paramaribo geconcentreerd. De rege-

ring lijkt nog niet bereid om beslissingsmacht over te dragen aan de Districtsraden. 

Waarschijnlijk was de decentralisatie in de periode 2002-2014 zijn tijd te ver vooruit. Er 

worden wel pogingen gedaan om de lokale democratie te ontwikkelen, maar de macht-

hebbers hebben de neiging om te centraliseren, zodat zij alles onder controle kunnen 

houden. Het onderzoek ondersteunt daarmee verklaringen van Lameck (2017), Veenen-

daal (2013) en Sutton & Oostindie (2006) dat de regering in kleine staten vaak domi-

nant is, met een ondergeschikte rol van de volksvertegenwoordiging tot gevolg. 

Daarbij komt dat alles zich in Suriname concentreert op het landelijke en daarom niet 

veel aandacht is voor het functioneren van de lokale democratie. In Nickerie, Paramari-

bo het ressort Boven-Saramacca van Sipaliwini en Wanica houden media een vinger aan 

de pols wat het functioneren van de Districtsraden betreft. Uit de interviews is echter 

niet gebleken dat deze media bijdragen aan het publiek debat over integriteit van dis-

trictraadsleden. Ook zouden media verbonden zijn aan de regeringspartij, zodat de be-

richtgeving mogelijk niet onafhankelijk en neutraal is. In de overige districten lijkt het 

alsof media pas om de hoek komen kijken als sprake is van een groot probleem. Over 

het geheel genomen moet worden geconcludeerd dat media zwak zijn georganiseerd 

rondom de Districtsraden. Daardoor is hun bijdrage aan de borging van integriteit be-

perkt. Deze conclusies zijn soortgelijk aan verklaringen van Puppis (2009). 
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Volgens de districtraadsleden, DC’s en experts heeft de gemeenschap geen vertrouwen 

meer in het functioneren van de Districtsraad, omdat zij niet kunnen voorzien in de no-

den en behoeften van de lokale bevolking. Jaarlijks stellen de Districtsraden een dis-

trictsplan op, maar de realisatiegraad is minimaal. Bijgevolg is dat burgers niet of nau-

welijks naar hoorzittingen en vergaderingen van de Districtsraad gaan om hun proble-

men aan te kaarten. Ten aanzien van het borgen van integriteit betekent dit dat de leden 

van de Districtsraden daarom niet snel druk voelen van burgers, bedrijven en machtige 

economische spelers. Dit onderzoek geeft derhalve aanleiding voor een aanvulling op de 

bestaande theorie over het verband tussen kleinschaligheid en het functioneren van de 

democratie. Hoe minder macht is belegd bij een democratisch gekozen orgaan, des te 

kleiner de kans dat politieke ambtsdragers integriteitsschendingen zullen begaan. 

Strikte sociale controle en het ontbreken van patroon-cliënt relaties 

In het web van afhankelijkheden proberen de districtraadsleden om in te spelen op de 

behoeften van de lokale gemeenschap. Het contact met de gemeenschap gaat bijvoor-

beeld over de gevolgen van wateroverlast, dichtgegroeide afvoerkanalen, het egaliseren 

of bezanden van wegen, lozingen, het oplossen van verstoppingen, de gezondheidszorg 

en woonsituaties. Soms vragen burgers aan de districtraadsleden om een gunst, zoals het 

‘regelen’ van een grondaanvraag of vergunning. 

Binnen de Districtsraad krijgt men echter niet de ruimte om ontoelaatbaar te handelen. 

De politiek in de Districtsraden kenmerkt zich door de afwezigheid van grote conflicten, 

maar desondanks beoordelen de districtraadsleden elkaars functioneren streng. In 

schrijnende gevallen zijn de raadsleden bereid om voor de burger een goed woordje te 

doen bij de DC, maar indien aan het licht komt dat een districtraadslid een grondaan-

vraag of vergunning zelf regelt of anderszins over de schreef gaat, wordt hij of zij uit de 

Districtsraad gezet. Deze resultaten staan haaks op conclusies van Veenendaal (2013) en 

Farrugia (1993) dat de politiek in kleine staten fel en conflictueus zou zijn en dat tegen-

stellingen worden uitvergroot.  

De leden van de Districtsraad willen zich inzetten voor de ontwikkeling van hun district 

én Suriname. Indien een raadslid zich anders opstelt of vreemd gedraagt, dan valt dat 

op. Mede daarom komen verschillen tussen politieke partijen in de Districtsraden niet 

aan de orde en is geen sprake van coalitie en oppositie. Soms verschillen de district-

raadsleden van mening, maar er wordt objectief en los van politieke kleur gediscussi-

eerd om tot oplossingen te komen. Deze bevinding is soortgelijk aan resultaten van Bal-

dacchino (2012). Volgens deze onderzoeker verschillen politieke partijen in kleine sta-

ten nauwelijks. Een verschil met de uitkomsten van het onderzoek van Baldacchino is 

dat in de Districtsraden niet wordt gefocust op personen, maar op het algemeen belang. 

De raadsleden spreken over het belang van het district waar zij zich voor inzetten. Mo-

gelijk zijn kleine staten inderdaad eerder homogeen dan grotere staten. Deze conclusie 

is in lijn met onderzoeken van Lijphart (1977) en Dahl & Tufte (1973). 

Buiten de Districtsraad kent iedereen elkaar en is eveneens veel sociale controle. De 

gemeenschap houdt de districtraadsleden in de gaten en waakt ervoor dat district-

raadsleden niet in de fout gaan. Wellicht dat daarom uit het onderzoek is gebleken dat 

de respondenten zelden diefstal en frauduleuze gedragingen meemaken, evenals dat 

raadsleden steekpenningen, giften of geschenken aannemen of vragen, excessen daarge-

laten.  
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Dit onderzoek geeft daarom aanleiding voor amendering van bestaande theorie over het 

verband tussen kleinschaligheid en het functioneren van de democratie. De huidige the-

orie luidt dat in kleine staten gemakkelijker belangenconflicten en integriteitsschendin-

gen kunnen ontstaan dan in grote staten vanwege korte lijnen tussen burgers en publieke 

vertegenwoordigers (Farrugia, 1993; Benedict, 1967). Zoals in deze thesis is gebleken, 

kunnen de korte lijnen tussen de gemeenschap en publieke vertegenwoordigers ook tot 

gevolg hebben dat er veel informeel toezicht is vanuit de samenleving en politieke 

ambtsdragers op deze wijze in toom worden gehouden. 

Tevens is gebleken dat de districtraadsleden van Saramacca, Wanica, Marowijne en 

Sipaliwini niet in direct contact staan met de gemeenschap. In deze districten is de bur-

ger (en het traditioneel gezag) in contact met de ressortraadsleden die zaken doorzetten 

naar de Districtsraad. Verder weten de bewoners van de districten met relatief veel in-

woners, zoals Paramaribo en Wanica, vaak niet wie de districtraadsleden zijn. Dit komt 

omdat de districtraadsleden indirect worden gekozen. Vanwege het ontbreken van direct 

contact met de burger, vinden niet snel integriteitsschendingen plaats. Al met al bestaan 

tussen de districtraadsleden en burgers geen patroon-cliënt relaties. Deze bevinding 

staat loodrecht tegenover onderzoeksresultaten van Vaidya (2017), Veenendaal (2016 

en 2013), Sutton & Oostindie (2006) en Martin (2001). Deze onderzoekers hebben aan-

getoond dat in kleine staten, waaronder Suriname, cliëntelistische bestaan tussen poli-

tieke ambtsdragers en burgers. Daarom zou de huidige theorievorming over het verband 

tussen kleinschaligheid en het functioneren van de democratie aangepast moeten wor-

den, omdat kleinschaligheid niet altijd patroon-cliënt relaties stimuleert. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat op regeringsniveau mogelijk wel regelmatig 

integriteitsschendingen plaatsvinden. Zo probeert de regering, buiten de Districtraadsle-

den om, op een geraffineerde wijze haar politieke macht te consolideren door sociaal 

zwakkeren geld, voedselpakketten, machines en grond te verstrekken in ruil voor loyali-

teit aan de regeringspartij. De schenkingen worden gefinancierd met staatsmiddelen. De 

districtraadsleden trachten de burgers erop attent te maken dat de regering hen probeert 

om te kopen, maar burgers lijken de handelswijze te gedogen wegens armoede. Dit re-

sultaat is terzijde verzameld, maar ondersteunt huidige wetenschappelijke inzichten dat 

mensen vanwege ongelijkheid en armoede niet alleen worden gedwongen om corruptie 

te tolereren, maar ook om zelf corrupte handelingen te verrichten om daarvan te profite-

ren en de eigen lage levensstandaard te verbeteren (Leys, 1965). 

Terugkerend naar de hoofdvraag, hebben de meeste districtraadsleden wekelijks of da-

gelijks contact met de burger en zijn de lijnen tussen burgers en districtraadsleden kort. 

De integriteit van districtraadsleden wordt niet belemmerd door deze factoren van klein-

schaligheid. Dit komt omdat de Districtsraden sterk afhankelijk zijn van de centrale 

overheid. De centrale overheid verdeelt de financiële middelen en neemt alle beslissin-

gen die de Districtsraden aangaan. Het potentieel dat de Districtsraden bieden, wordt 

dus nog niet ten volle benut. De districtraadsleden weten als geen ander wat er in de 

districten speelt en willen het district naar een hoger niveau tillen, maar het ontbreekt 

hen aan bevoegdheden en middelen. De werkelijke macht ligt bij de centrale overheid 

en daarom vragen burgers snel niet om gunsten van districtraadsleden en ontbreken pa-

troon-cliënt relaties. Bovendien is er veel sociale controle en ligt het handelen van de 

raadsleden zodoende onder een vergrootglas. Concluderend wordt de integriteit van 

districtraadsleden niet belemmerd door factoren van kleinschaligheid. 
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Suggesties voor vervolgonderzoek 

In deze thesis zijn de Districtsraden onderzocht en niet de Ressortsraden. De reden hier-

voor is dat een onderzoek naar de effecten van kleinschaligheid op de lokale Surinaam-

se democratie nog niet was verricht en daarom eerst is gefocust op één bestuurslaag. 

Replicatie van dit onderzoek is daarom gewenst bij de Ressortsraden. Ook kan vervolg-

onderzoek worden gedaan naar de borging van integriteit van het districtsbestuur.  

Daarnaast lag in deze thesis weliswaar de nadruk op de borging van integriteit van de 

districtraadsleden, maar is gebleken dat decentralisatie een belangrijk onderliggend 

thema is. Uit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat de beoogde fiscale 

decentralisatie mogelijk niet is gerealiseerd. Daarom zou het gewenst zijn om onderzoek 

te doen naar de sterkten en zwakten van het DLGP I en II programma en de wensen in 

kaart te brengen voor een eventueel DLGP III programma in de toekomst. 

Aanbevelingen 

Op grond van de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan om de borging 

van de integriteit van districtraadsleden en het functioneren van de Districtsraden naar 

een hoger niveau te tillen. 

1. Uit kracht van de Anti-corruptiewet dient de Anti-corruptie Commissie integri-

teitscodes te ontwikkelen voor publieke functionarissen. Er is nog geen integri-

teitscode ontwikkeld voor de leden van DNA en de Districts- en Ressortsraden. 

Ter uitwerking en implementatie van de Anti-corruptiewet is het wenselijk dat 

de Commissie een integriteitscode voor volksvertegenwoordigers opstelt. 

2. Politieke partijen moeten zelf kandidaten werven en selecteren. In de praktijk 

lijkt de selectie per kandidaat te verschillen. Met het oog op uniformiteit en ge-

lijke behandeling zou de wetgever ter overweging kunnen nemen om nader te 

bepalen aan welke voorwaarden de werving en selectie van kandidaat-

volksvertegenwoordigers ten minste moet voldoen. Voor de borging van integri-

teit zou het wenselijk zijn dat politieke partijen kandidaten ten minste vragen 

naar een curriculum vitae, verklaring van goed gedrag, originele diploma’s en de 

kandidaten beoordelen op basis van competenties en geschiktheid. 

3. Voor een goed functioneren van de democratie is het van essentieel belang dat 

burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. In de Memorie van Toelich-

ting op de Anti-corruptiewet onderschrijft de regering dit en vindt zij dat dit ver-

trouwen wordt aangetast wanneer publieke functionarissen zich schuldig maken 

aan vormen van corruptie. Een minimumvoorwaarde voor integer handelen is 

dat volksvertegenwoordigers wetskennis hebben en weten wat wel en niet is ge-

oorloofd. Om eventuele integriteitsschendingen te voorkomen, zou het wellicht 

verstandig zijn dat het Ministerie van RO, de politieke partijen of een extern bu-

reau op regelmatige basis training geeft aan en met de volksvertegenwoordigers 

discussieert over integriteit en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. 

4. In de Wet Regionale Organen is bepaald dat de DC aan het hoofd staat van het 

districtsbestuur en dat het bestuur verantwoording is verschuldigd aan de Dis-

trictsraad. De DC is echter tevens voorzitter van de Districtsraad. In de praktijk 

brengt de positie van de DC een belangenconflict met zich mee. Daarom is het 

aan te raden om de Wet Regionale Organen op dit aspect te wijzigen, zodat de 

Districtsraad onafhankelijk van de DC kan gaan functioneren. 
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Bijlage I: Enquête 

 

 

 
 

Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Sociale Wetenschappen 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Mijn naam is Erwin Boschma. Momenteel studeer ik Bestuurskunde aan de Vrije Uni-

versiteit Amsterdam. Voor mijn masterthesis doe ik onderzoek naar de lokale democra-

tie in Suriname. Aangezien u raadslid bent in een district, ben ik benieuwd naar uw er-

varingen als raadslid. Ik zou u daarom zeer dankbaar zijn indien u bijgaande kleine en-

quête zou willen invullen. Het invullen hiervan duurt ongeveer 10 minuten. Het is een 

strikt anoniem onderzoek. Antwoorden zijn nooit terug te voeren tot personen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Boschma 

 

Deel I: persoonsgegevens en algemene vragen over het lidmaatschap van de Dis-

trictsraad 
 

1. Ik heb begrepen dat u districtraadslid bent. Klopt dit? 

 

o Ja, ik ben districtraadslid in Brokopondo 

o Ja, ik ben districtraadslid in Commewijne 

o Ja, ik ben districtraadslid in Coronie 

o Ja, ik ben districtraadslid in Marowijne 

o Ja, ik ben districtraadslid in Nickerie 

o Ja, ik ben districtraadslid in Para 

o Ja, ik ben districtraadslid in Paramaribo 

o Ja, ik ben districtraadslid in Saramacca 

o Ja, ik ben districtraadslid in Sipaliwini 

o Ja, ik ben districtraadslid in Wanica 

o Nee 

 

2. Bent u: 

 

o Man 

o Vrouw 

o Anders 

 

3. Wat is uw leeftijd? 

 

o 18-24 jaar 

o 25-34 jaar 

o 35-44 jaar 
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o 45-54 jaar 

o 55 jaar of ouder 

 

4. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 

o Geen 

o Gewoon Lager Onderwijs (basisschool) 

o Voortgezet onderwijs voor Junioren (MULO, LBGO, LTO, ETO, LNHO, VSO) 

o Voortgezet onderwijs voor Senioren (VWO, HAVO of een NATIN-/IMEAO-

AMTO-diploma) 

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

o Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

o Universiteit 

o Doctoraat/PhD 

o Anders, namelijk ………………………………………………………………… 

 

5. Was u voor 2015 al districtraadslid? 

 

o Ja 

o Nee, in 2015 ben ik voor het eerst gekozen als districtraadslid 

 

6. Van welke politieke partij bent u? 

 

o …………………………………………………………………………………… 

 

7. Heeft u ander betaald werk naast het lidmaatschap van de Districtsraad? 

 

o Ja, ik heb namelijk een baan als ………………………………………………… 

o Ja, ik heb een eigen bedrijf voor ………………………………………………… 

o Ja, ik doe losse werkzaamheden en opdrachten  

o Nee 

 

Deel II: vragen over de benoeming 

 

8. Waarom wilde u graag districtraadslid worden? (meerdere opties mogelijk) 

 

o Leveren van een bijdrage aan de samenleving 

o Vertegenwoordigen van een groep inwoners 

o De partij/ze hebben me gevraagd 

o Zelfontwikkeling: het gebruiken en ontwikkelen van talenten 

o Netwerk vergroten 

o Ik wil voor mijn eigen belangen opkomen 

o Anders, namelijk 

…………………………………………………………………………………. 

 

9. Bent u voorgedragen om districtraadslid te worden? (meerdere opties mogelijk) 

 

o Ja, mijn politieke partij heeft mij voorgedragen 
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o Ja, mijn vrienden of kennissen hebben mij voorgedragen 

o Ja, mijn familie heeft mij voorgedragen 

o Nee, ik heb mij op eigen initiatief verkiesbaar gesteld 

o Anders, namelijk ………………………………………………………………… 

 

10. Wat moest u doen voorafgaande aan uw officiële (her)benoeming als district- of 

ressortraadslid. 

 
Vraag: Antwoord: 

Ik heb aan mijn politieke partij een curriculum vitae 

moeten overleggen 

o Ja 

o Nee 

Ik heb aan mijn politieke partij een 'Verklaring van 

goed gedrag' moeten overleggen 

o Ja 

o Nee 

Mijn politieke partij heeft mij gevraagd om origine-

le diploma's/getuigschriften 

o Ja 

o Nee 

Mijn politieke partij heeft mij geïnformeerd welke 

nevenfuncties wel en niet kunnen 

o Ja 

o Nee 

 

11. Heeft u bij uw benoeming de ambtseed of -belofte afgelegd? 

 

o Ja (ga dan naar vraag 12) 

o Nee (ga dan naar vraag 13) 

 

Onder ‘integriteit’ wordt verstaan: in overeenstemming handelen met de relevante mo-

rele waarden en normen en de daarmee samenhangende (spel)regels. 

 

12. Wordt er bij die eed of belofte aflegging volgens u een duidelijke relatie gelegd met 

het onderwerp integriteit? 

 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

 

13. Heeft u na uw benoeming een cursus, opleiding of training gevolgd, die specifiek 

gericht was op de uitoefening voor de functie van districtraadslid?  

  

o Ja, ik heb een cursus, opleiding of training gevolgd bij ………………………… 

(ga verder naar vraag 14) 

o Nee (ga dan naar vraag 15) 

 

14. Indien u na de benoeming een cursus, opleiding of training heeft gevolgd, welke 

onderwerpen kwamen daar aan de orde? (meerdere opties mogelijk) 

 

o Taken van de districts- of ressortsraad 

o Bevoegdheden en rechten van district- of ressortraadslid 

o Timemanagement 

o Integriteit en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen 

o Omgang met belangenconflicten 

o Public speaking 
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o Anders, namelijk ………………………………………………………………… 

 

15. Hoeveel contact heeft u met de burger? 

 

o Nooit 

o Een paar keer per jaar 

o Minstens 1 keer per maand 

o Minstens 1 keer per week 

o Minstens 1 keer per dag 

 

Deel III: stellingen over uw Districtsraad 
 

16. In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende stellingen? 

 
 Stelling: Antwoord:  

1 = zeer oneens 

2 = oneens 

3 = neutraal 

4 = eens 

5 = zeer eens 

1. In mijn Districtsraad bestaan strikte regels over integriteit (zo-

als nevenfuncties en het aannemen van geschenken) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Het onderwerp integriteit wordt regelmatig aan de orde gesteld 

bij werkoverleggen, vergaderingen of andere aangelegenheden 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Er worden goede trainingen gegeven over ethiek en integriteit 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Voor mij is het duidelijk hoe ik moet handelen indien ik kennis 

heb genomen van niet-integer handelen door collega raadsleden 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Er wordt altijd serieus opgetreden en volgens de procedures 

gehandeld in geval van aantasting van de integriteit 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. De politieke omgeving waarin mijn Districtsraad opereert, 

draagt bij aan de bevordering van integriteit/bestrijding van 

corruptie 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. De gemeenschap draagt bij aan de bevordering van integri-

teit/bestrijding van corruptie 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Deel IV: integriteitskwesties 
 

17. Hieronder zijn in de linkerkolom een aantal integriteitkwesties opgesomd. Voor ie-

dere kwestie stel ik u telkens twee vragen. 

 
 Hoe vaak heeft u deze gedra-

gingen opgemerkt of ervaren in 

uw districtsraad sinds 2015? 

 

1 = nooit 

2 = één keer 

3 = zelden (een paar keer) 

4 = soms (een paar keer per 

jaar) 

5 = vaak (minstens 1 keer per 

maand) 

In hoeverre zijn de volgen-

de gedragingen volgens u 

(on)acceptabel? 

 

1 = nooit acceptabel 

2 = zelden acceptabel 

3 = soms acceptabel 

4 = meestal acceptabel 

5 = altijd acceptabel 

1. Diefstal of fraude 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Gunsten verlenen aan burgers 1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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3. Het begunstigen van familie en 

vrienden 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Aannemen of vragen van steekpen-

ningen, giften, geschenken en uitno-

digingen 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Meestemmen over een onderwerp 

waar een raadslid persoonlijk bij 

betrokken is of een persoonlijk 

belang bij heeft 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

18. Zijn er volgens u andere gedragingen die hierboven niet zijn genoemd, maar wel 

negatief kunnen zijn voor de integriteit van de districtraadsleden? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Deel V: afsluitende vragen: 
 

19. Wilt u het eindrapport van dit onderzoek ontvangen? 

 

o Ja, mijn e-mailadres is …………………………………………………………… 

o Nee 

 

20. Heeft u nog overige opmerkingen? Zo ja, dan kunt u deze hieronder kwijt. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

21. Graag zou ik een aantal van u uitgebreider willen interviewen om uw verhaal te ho-

ren. Het (telefonische) interview zal ongeveer 30 minuten duren en kan plaatsvinden 

wanneer u wilt.  

 

Bent u bereid tot een nader gesprek? 

 

o Ja, ik ben te bereiken op het telefoonnummer …………………………………… 

o Nee 

 

Einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw deelname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Bijlage II: overzicht interviews 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de interviews. De respondenten is anonimi-

teit beloofd. Daarom zijn de namen van de districtraadsleden en DC’s geanonimiseerd 

en zullen citaten niet herleidbaar zijn tot personen. De duur van de interviews varieerde 

van een halfuur tot een uur en een kwartier.  

Naam en/of functie: Datum(s) interview: 

Mevrouw Ine Apapoe, docente bestuurskunde aan 

de Anton de Kom Universiteit 

6 april 2018 (Skype) 

De heer Wouter Veenendaal, onderzoeker 

en universitair docent politicologie aan de Univer-

siteit Leiden 

24 april 2018 (persoonlijk gesprek in Leiden) 

Mevrouw Iris Gilliad, voormalig Task Manager 

Burgerparticipatie van het DLGP-programma 

11 mei 2018 (telefonisch) 

De heer Marten Schalkwijk, hoogleraar Sociale 

Veranderingen en Ontwikkeling aan de Anton de 

Kom Universiteit 

14 mei 2018 (telefonisch) 

Vier districtraadsleden van Nickerie 10, 14, 15 en 19 mei 2018 (telefonisch) 

Twee districtraadsleden van Saramacca 10 en 15 mei 2018 (telefonisch) 

Eén districtraadslid van Para 11 mei 2018 (telefonisch) 

Twee districtraadsleden van Wanica 13 en 24 mei 2018 (telefonisch) 

Eén districtraadslid van Marowijne 15 mei 2018 (telefonisch) 

Eén districtraadslid van Commewijne 15 mei 2018 (telefonisch) 

(voormalig) DC’s van Coronie, Paramaribo, Sipa-

liwini (tweemaal) en Wanica 

22, 23, 24 en 27 mei (telefonisch en tweemaal per 

e-mail) 
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Bijlage III: Vragenlijst interviews met districtraadsleden 
 

1. Hoe vaak wordt er vergaderd en is er een vast vergaderschema? 

 

2. Kunt u een voorbeeld geven van agendapunten? 

 

3. Wie bepaalt volgens u wat er op de agenda komt te staan? 

 

4. Wordt tijdens de vergadering gediscussieerd en gestemd over de onderwerpen? 

 

5. Zijn er meerdere politieke partijen vertegenwoordigd in uw Districtsraad? Zo ja, heeft 

u de indruk dat er grote verschillen zijn tussen deze partijen in termen van partijstand-

punten, politieke kleur en beleidsvoorstellen? 

 

6. Is sprake van een oppositie en coalitie in uw Districtsraad? Zo ja, kan de oppositie 

haar werk goed doen? Is er ruimte voor tegenargumenten en tegenvoorstellen?  

 

7. Kunt u een voorbeeld geven van de projecten die zijn gerealiseerd? 

 

8. Vindt u dat uw district voldoende financiële middelen heeft om de projecten te reali-

seren die in het districtsplan zijn beschreven? Genereert uw district zelf inkomsten? 

 

9. Hoe zou u de verhouding omschrijven tussen uw Districtsraad en de DNA en ministe-

ries? Is het uiteindelijk de Districtsraad die bepaalt wat er moet gebeuren of de DNA? 

 

10. Heeft u veel direct contact met de burger en de ressortraadsleden? Zo ja, wat vragen 

de burgers of ressortraadsleden dan bijvoorbeeld aan u? 

 

11. Vindt u dat de burger actief de Districtsraad volgt? Gaan burgers naar de vergade-

ringen van de Districtsraad en de hoorzittingen? 

 

12. Komt het wel eens voor dat de burgers een gunst van u of uw collega’s verwachten? 

 

13. Voelt u wel eens druk van (1) burgers, (2) familie, (3) machtige economische spe-

lers (bedrijven, politici)? 

 

14. Heeft u wel eens meegemaakt dat districtraadsleden ontoelaatbaar gedrag vertonen? 

 

15. Vindt u dat de media actief uw districtsraad volgt? Is er lokale media? 

 

16. Heeft de media wel eens gevallen van integriteitsschendingen of corruptie aange-

roerd? 

 

17. Heeft de gemeenschap wel eens gevallen van integriteitsschendingen of corruptie 

aangeroerd? 

 

18. Zijn er andere zaken die wij nog niet hebben besproken, maar waar u het nog over 

wilt hebben?  
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Bijlage IV: Vragenlijst interviews met DC’s 
 

1. U bent ambtshalve voorzitter van de Districtsraad in (district). Hoe vaak, en bij welke 

aangelegenheden, bent u aanwezig bij de vergaderingen? 

 

2. Zijn er meerdere politieke partijen vertegenwoordigd in uw Districtsraad? 

 

3. Heeft u de indruk dat er grote verschillen zijn tussen deze partijen in termen van par-

tijstandpunten, politieke kleur en beleidsvoorstellen? 

 

4. Is sprake van een oppositie en coalitie in uw Districtsraad? Zo ja, kan de oppositie 

haar werk goed doen? Is er ruimte voor tegenargumenten en tegenvoorstellen?  

 

5. Wie bepaalt volgens u wat er op de agenda komt te staan? Brengen het secretariaat, 

de Ministeries of de districtraadsleden ook onderwerpen aan? 

 

6. Kunt u een voorbeeld geven van de projecten die zijn gerealiseerd? 

 

7. Vindt u dat uw district voldoende financiële middelen heeft om de projecten te reali-

seren die in het districtsplan zijn beschreven? Genereert uw district ook zelf inkomsten? 

 

8. Kunt u als DC voldoende zelfstandig opereren, of bent u heel afhankelijk van ‘Para-

maribo’? 

 

9. Heeft u veel persoonlijk contact met de burger en de ressortraadsleden? En zo ja, kunt 

u een voorbeeld geven van wat de burgers en ressortraadsleden aan u vragen? 

 

10. Vindt u dat de burger en de (lokale) media actief uw Districtsraad volgt?  

 

11. Heeft u wel eens meegemaakt dat districtraadsleden ontoelaatbaar gedrag hebben 

vertoond? 
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Bijlage V: Topiclijst interviews met experts 
 

Algemene zaken: 

 

 Allereerst bedanken voor het willen aangaan van een gesprek. 

 Voorstellen. 

 Toelichten onderwerp en opzet masterthesis. 

 Toelichten inhoud en duur interview (maximaal een uur). 

 

Bestuur van Suriname: 

 Centrale overheid (De Nationale Assemblée) en lokale overheid (Districtsraden, 

Districtsbestuur en Ressortsraden). Welke bestuurslaag is in de praktijk het be-

langrijkst? 

 Invloed van de centrale overheid op de lokale overheid. 

 Decentralisatie 2002-2014. 

 Financiering Districtsraden. 

 Met welke onderwerpen houden de Districtsraden zich in de praktijk bezig? 

 Grote verschillen tussen politieke partijen? 

 Oppositie en coalitie in de Districtsraden? 

 Districtscommissaris. 

 

Integriteitskwesties: 

 Uit onderzoeken van onder andere Veenendaal (2016), Sutton & Oostindie 

(2006), Farrugia (1993) en Benedict (1967) blijkt dat in SIDS de politiek en het 

bestuur persoonlijk is en dat de lijnen tussen burgers en publieke vertegenwoor-

digers kort zijn. Hoe zit dit in Suriname? 

 Patroon-cliënt relaties. 

 Volgt de burger actief de Districtsraad? 

 Controle van burgers op het doen en laten van de districtraadsleden. 

 Mogelijke signalen van integriteitsschendingen? 

 Mediaberichtgeving over de Districtsraden. 

 

Afsluiting: 

 

 Overige zaken. 

 Sneeuwbalmethode. 

 Bedanken voor de tijd en bijdrage. 

 

 

 

 

 



90 
 

Bijlage VI: Regels over integriteit van districtraadsleden 
 

Uit de deskresearch is gebleken dat in diverse wetten, regels zijn opgenomen over de 

integriteit van districtraadsleden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de exacte 

inhoud van deze regels. 

 

Grondwet van de Republiek Suriname: 

 

Artikel 53:  

1. De Staat erkent de bevoegdheid van de burgers om politieke organisaties op te rich-

ten, behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien. 

2. Politieke organisaties moeten de nationale soevereiniteit en de democratie respecte-

ren. 

3. Bij het uitoefenen van haar bevoegdheden moeten de politieke organisaties het na-

volgende in acht nemen: 

a. de doelstellingen mogen niet strijdig en onverenigbaar zijn met de Grondwet 

en met de wetten; 

b. de organisaties moeten voor elke Surinaamse burger, die voldoet aan de door 

de wet te stellen criteria, toegankelijk zijn, mits deze de beginselen van de partij 

onderschrijft; 

c. de interne organisatie moet democratisch zijn, hetgeen onder meer tot uitdruk-

king dient te worden gebracht door: 

- regelmatige bestuursverkiezingen; 

- het vereiste dat voorgedragen kandidaten voor de volksvertegenwoordi-

gingen binnen de partijstructuren moeten zijn verkozen; 

d. de kiezers in staat te stellen kennis te kunnen nemen van het beginselprogramma en 

het verkiezingsprogramma van de politieke organisaties; 

e. jaarlijkse publicaties van inkomstenbronnen en rekeningen in het Advertentieblad van 

de Republiek Suriname en tenminste een dagblad; 

f. het functioneren moet beantwoorden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, als-

mede aan de gestelde wettelijke regels voor de waarborging van de openbaarheid en 

inzichtelijkheid; 

g. het samenstellen van een programma, met als enig doel de behartiging van het natio-

naal belang. 

 

Artikel 54: 

1. De Staat is verplicht de kiesgerechtigden te registreren en voor deelname aan verkie-

zingen op te roepen. De kiezersregistratie zal niet voor enig ander doel dienen. Kiesge-

rechtigden zijn verplicht aan de kiezersregistratie medewerking te verlenen. 

2. Voor de organisatie en het functioneren van staatsorganen worden de volgende basis-

principes in acht genomen: 

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

Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Rechtsprekende Organen; 

b. lagere staatsorganen zijn verantwoording verschuldigd aan de hogere en moe-

ten rekenschap geven van hun werk; 

c. de administratieve en uitvoerende organen zijn onderworpen aan de controle 

van de vertegenwoordigende lichamen; 
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d. de vrijheid van discussie, kritiek en erkenning van de minderheid door de 

meerderheid gelden in alle colleges en organen van de Staat; 

e. politieke ambtsdragers zijn burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk 

voor hun handelen en nalaten; 

f. politieke ambtsdragers hebben de plicht om hun taak uit te oefenen in het al-

gemeen belang; 

g. niemand wordt in een politiek ambt voor het leven benoemd of gekozen; 

h. de centrale overheid draagt zorg voor een goede organisatie van regelmatige 

voorlichting over het staatsbeleid en het staatsbestuur, ten einde het volk opti-

maal in de bestuursstructuren te doen participeren. 

 

De lagere overheid is gehouden om een communicatieproces naar het volk toe op te 

bouwen, in het belang van het publiekgericht maken van het bestuur en de deelname in 

het beleid. 

 

Decreet Politieke Organisaties: 

 

Artikel 2: 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1665 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de door 

het Ministerie van Justitie vastgestelde richtlijnen inzake ter zake, dienen de statuten 

van een politieke organisatie nog te bevatten:  

a. de verplichting van de bestuursorganen, in het bijzonder van de penningmeester en de 

verificatiecommissie om jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven 

van de politieke organisatie te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek 

Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad;  

b. de verplichting van bestuursorganen om het beginselprogramma en bij elke verkie-

zing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken;  

c. de verplichting van een politieke organisatie om toegankelijk te zijn voor een ieder, 

ongeacht ras en religieuze overtuiging.  

 

Artikel 7: 

1. Politieke organisaties dienen geregistreerd te zijn in een voor dat doel door het Onaf-

hankelijk Kiesbureau gehouden openbaar register. 

2. De voorwaarden voor registratie zijn: 

a. overlegging van het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke or-

ganisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te 

bieden. 

b. overlegging van de statuten, reglementen of andere documenten, waaruit de 

ordening van de politieke organisatie kan blijken; 

c. overlegging van het besluit van de President, inhoudende de goedkeuring van 

de statuten. 

3. Indien blijkt, dat de politieke organisatie de stukken als bedoeld in het vorige lid niet 

of niet volledig heeft overgelegd, zal het Onafhankelijk Kiesbureau zulks aan de poli-

tieke organisatie bij deurwaardersexploot mededelen, met het verzoek om binnen zeven 

dagen na de mededeling de stukken alsnog over te leggen. 

4. Indien na het verstrijken van de bedoelde termijn de desbetreffende stukken nog niet 

zijn overgelegd, wordt de registratie geweigerd.  
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5. Van de registratie dan wel de weigering van de registratie maakt het Onafhankelijk 

Kiesbureau een proces-verbaal op volgens een bij staatsbesluit vast te stellen model. 

Afschrift van dit proces-verbaal wordt bij deurwaardersexploot aan de politieke organi-

satie uitgereikt.  

6. Tegen weigering van de registratie is binnen veertien dagen, nadat het besluit tot wei-

gering ter kennis van de politieke organisatie is gebracht, beroep mogelijk bij de Presi-

dent. De President beslist bij een met redenen omkleed besluit binnen veertien dagen na 

ontvangst van het beroepschrift.  

7. Het model van het openbaar register en de kosten van registratie worden bij staatsbe-

sluit geregeld.  

8. Politieke organisaties, die zijn geregistreerd in voornoemd openbaar register kunnen 

op de dag van de kandidaatstelling, met inachtneming van de voorschriften van de Kies-

regeling, lijsten van kandidaten indienen ter verkiezing in de volksvertegenwoordigende 

lichamen.  

 

Artikel 8: 

1.a. Politieke organisaties, die niet in het openbaar register zijn geregistreerd, mogen 

niet deelnemen aan verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen.  

1.b. Eveneens mogen aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende lichamen niet 

deelnemen, politieke organisaties die niet hebben overgelegd een ledenlijst waaruit 

blijkt dat het aantal kiesgerechtigde leden tenminste 1% van het totaal aantal kiesge-

rechtigden in Suriname is.  

2. Deelname door een politieke organisatie is ook niet toegestaan:  

a. indien het een vereniging betreft, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak, 

ingevolge artikel 48 van de Politiestrafwet, tot verboden vereniging is verklaard;  

b. indien bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is verklaard, dat de vereniging 

als politieke organisatie heeft opgehouden te bestaan.  

 

Wet Regionale Organen: 

 

Artikel 4: 

1. Het lidmaatschap van de Districtsraad is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de Nationale Assemblee en van een Ressortraad; 

b. het ambt van Minister of Onderminister; 

c. het lidmaatschap van de Rechterlijke Macht, als in artikel 133 lid 1 van de 

Grondwet bedoeld; 

d. het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel 

Hof; 

e. het ambt van griffier of substituut-griffier van De Nationale Assemblee, het 

Hof van Justitie en de Kantongerechten; 

f. het ambt van secretaris van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutio-

neel Hof; 

g. het ambt van Regionale Commissaris en Districts-Commissaris. 

2. Bij staatsbesluit kunnen andere ambten worden aangewezen, waarmee het lidmaat-

schap van de Districtsraad onverenigbaar is. 

 

Artikel 6: 

1. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt door: 
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a. overlijden; 

b. ontslag op eigen verzoek; 

c. terugroeping, op de wijze bij wet te bepalen; 

d. ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; 

e. vrijwillige verandering van woonplaats en hoofd- en werkelijk verblijf uit het 

district waar het lid is gekozen; 

f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; 

g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uit-

spraak tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden. 

2. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt eveneens door benoeming in een ambt, 

dat - ingevolge het bepaalde in artikel 4 - hiermee onverenigbaar is. 

 

Artikel 7: 

1. Uiterlijk dertig dagen nadat de verkiezing van de leden van Districtsraad bindend is 

vastgesteld, komt de Districtsraad bijeen voor de toelating van de leden. 

2. Voorafgaand aan deze vergadering leggen de leden in handen van de Minister de vol-

gende eed (verklaring en belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk 

voorwendsel dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Districtsraad, aan 

iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.  

Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van nie-

mand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddel-

lijk. 

Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van lid van de Districtsraad nauwgezet zal vervullen, 

en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het bijzonder 

naar best vermogen zal bevorderen. 

Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen en 

aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 

 

Artikel 14: 

1. De leden van de Districtsraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij 

schriftelijk aan de Districtsraad hebben overgelegd of tijdens een beraadslaging van de 

Districtsraad hebben gezegd. 

2. Het bepaalde in het vorige lid geldt mede voor de Districts-Commissaris, alsook voor 

de in artikel 13 lid 2 bedoelde deskundigen. 

 

Wetboek van Strafrecht: 

 

Artikel 67 (verzwaring voor ambtenaren): 

Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht 

schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid 

of middel aan de ambtenaar door het ambt geschonken, kan de op het feit gestelde ge-

vangenisstraf met een derde worden verhoogd. 

 

Artikel 164 (omkoping kiesgerechtigde): 

1. Degene die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven 

verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij 
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niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie.  

2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich 

door gift of belofte tot een of ander laat omkopen. 

 

Artikel 169 (aanprijzen tot verstoring openbare orde): 

Degene die zich opzettelijk uit in woord en geschrift of afbeelding of gegevens uit geau-

tomatiseerde werken, waarin, zij het ook zijdelings, voorwaardelijk of in bedekte ter-

men, verstoring van de openbare orde of omverwerping dan wel aanranding van het in 

Suriname gevestigd gezag wordt aangeprezen of daarvoor stemming wordt gemaakt, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van vijfde 

categorie. 

 

Artikel 192 (verhindering vergadering): 

Degene die door geweld of bedreiging met geweld een geoorloofde openbare vergade-

ring of geoorloofde openbare bijeenkomst van personen verhindert, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij 

met één van beide straffen. 

 

Artikel 229 (omkoping ambtenaren): 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie 

wordt gestraft:  

1°. degene die een ambtenaar zelf of een ander een gift of belofte doet dan wel 

een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om de ambtenaar te bewegen in 

zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten;  

2°. degene die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent 

of aanbiedt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door deze ambtenaar in 

zijn huidige of vroegere bediening, in strijd met zijn plicht, is gedaan of nagela-

ten.  

2. Met dezelfde straf wordt gestraft degene die een feit als in lid 1 onder 1° omschreven, 

begaat jegens een persoon met zicht op een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstel-

ling als ambtenaar is gevolgd.  

3. Ontzetting van de in artikel 46 lid1 onder 1°, 2° en 4° vermelde rechten kan worden 

uitgesproken. 

 

Artikel 278 (valsheid in geschrifte): 

1. Degene die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valse-

lijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of 

door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie.  

2. Met dezelfde straf wordt gestraft degene die opzettelijk gebruik maakt van het valse 

of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig ge-

schrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl diegene weet of redelijkerwijs moet ver-

moeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik. 

3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oog-

merk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de 

op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd. 
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Artikel 332 (schending geheimhoudingsplicht/beroeps- of ambtsgeheim): 

1. Degene die enig geheim waarvan diegene weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat 

diegene uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt 

of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevange-

nisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de derde categorie, hetzij met één van 

beide straffen.  

2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd 

op klacht. 

 

Artikel 370 (diefstal): 

Degene die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met 

het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde cate-

gorie. 

 

Artikel 381 (verduistering): 

Degene die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat 

diegene anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, 

wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 

jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van beide straffen. 

 

Artikel 426 (aannemen van giften of beloften): 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie 

wordt gestraft de ambtenaar:  

1°. die, een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoe-

dende dat deze hem of een ander gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde 

hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn 

bediening iets te doen of na te laten;  

2°. die, een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoe-

dende dat deze hem of een ander gedaan, verleend of aangeboden wordt ten ge-

volge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met 

zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagela-

ten;  

3°. die, voor zich zelf of een ander, een gift, belofte of dienst vraagt teneinde 

hem zelf te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in 

zijn bediening iets te doen of na te laten;  

4°. die, voor zich zelf of een ander, een gift, belofte of dienst vraagt ten gevolge 

of naar aanleiding van hetgeen door hem zelf, zonder daardoor in strijd met zijn 

plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten.  

2. Met dezelfde straf wordt gestraft, degene die in het vooruitzicht van een aanstelling 

als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in lid 1 

onder 1° en 3° omschreven.  

3. Degene die een feit als omschreven in lid 1 begaat in verband met zijn hoedanigheid 

van minister, districtscommissaris of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren en geldboete van de 

vijfde categorie. 

 

 



96 
 

Artikel 429 (dwang door ambtenaren): 

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of 

te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete 

van de vierde categorie, hetzij met één van beide straffen. 

 

Anti-corruptiewet: 

 

Artikel 2 (leden 1 tot en met 3): 

1. Er is een Anti-corruptie Commissie, hierna te noemen "de Commissie", die belast is 

met de preventie en vroege signalering van misstanden binnen staatsinstellingen, alsme-

de het beschermen van melders van misstanden en het doorgeleiden van meldingen naar 

de Procureur-generaal. 

2. De Commissie is samengesteld uit ten minste 5 (vijf) en ten hoogste 7 (zeven) leden, 

die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de President, op voordracht van de 

Minister, gehoord De Nationale Assemblée. 

3. De Commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen waarvan 3 (drie) leden via de 

Minister aan de President worden voorgedragen door: 

a. het Openbaar Ministerie; 

b. de Centrale Landsaccountantsdienst; 

c. de Dienst der Belastingen. 

De overige leden dienen te beschikken over deskundigheid op een van de volgende ge-

bieden: Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), organisatiekunde, financiële 

controle en auditing in de overheidssector en inzicht in het functioneren van het open-

baar bestuur, de overheidsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormings-

processen. 

 

Artikel 4 (leden 1 en 2): 

1. De Commissie heeft tot taak: 

a. het periodiek aandragen van instructies en richtlijnen aan staatsinstellingen ter 

preventie van corruptie, het doorlichten van staatsinstellingen op hun compli-

ance aan bedoelde instructies en richtlijnen, alsmede het ter zake periodiek rap-

porteren aan De Nationale Assemblée en de Regering; 

b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van staatsinstellingen ter bevordering 

van integriteit en compliance binnen de organisatie en het treffen van maatrege-

len die de kans op misstanden tegengaan; 

c. het volgen en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van corruptiepre-

ventie en -bestrijding, regionaal en internationaal, en het aan de hand daarvan 

advies uitbrengen aan de Minister over een landelijke anti-corruptie strategie; 

d. het anticiperen op nieuwe regelgeving inzake corruptiebestrijding en het ter 

zake advies uitbrengen aan staatsinstellingen; 

e. het voorleggen aan de Regeringen relevante bestuursorganen van integriteits-

codes voor publieke functionarissen; 

f. het coördineren en ondersteunen van voorlichting, training en educatie omtrent 

de preventie van corruptie in de ruimste zin; g. het in overleg met de Minister 

onderhouden van contacten met internationale instanties gespecialiseerd op het 

gebied van corruptiepreventie en -bestrijding, mede ten behoeve van projectfi-

nanciering;  
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h. het voeren van het beheer van het register van de ontvangstbewijzen als be-

doeld in artikel 9 lid 1. 

2. De Commissie is bevoegd tot: 

a. het in ontvangst nemen en registreren van meldingen van misstanden, ter 

doorgeleiding naar de Procureur-generaal, met het verzoek om de behandeling 

over te nemen. Tevens worden alle bij de melding door de Commissie ontvangen 

documenten en informatie overgedragen aan de Procureur-generaal; 

b. het in het kader van de preventieve taken op verzoek of ambtshalve doen van 

onderzoek binnen staatsinstellingen op hun compliance met onder meer de in lid 

1 onder a bedoelde instructies en richtlijnen, alsmede het beoordelen van de or-

ganisatiestructuren, processen en procedures op hun gevoeligheid op misstan-

den; de Commissie is in dit kader bevoegd tot plaatselijke oriëntatie; 

c. het oproepen en horen van de publieke functionarissen en in aanmerking ko-

mende personen of instanties in verband met het bepaalde in lid 1 onder b. Het 

schriftelijk verslag van het horen wordt na de vaststelling door de Commissie 

ondertekend door de voorzitter; 

d. het opvragen bij staatsinstellingen en/of publieke functionarissen van voor de 

controle en het onderzoek als bedoeld onder b noodzakelijke of gewenste docu-

menten en informatie alsmede het daarbij horen van getuigen onder ede; de 

voorzitter is bevoegd de eed af te nemen. 

 

Artikel 9 (lid 1): 

1. De hierna genoemde publieke functionarissen zijn verplicht een naar waarheid opge-

maakte verklaring van hun persoonlijk inkomen en vermogen, met vermelding van de 

bronnen daarvan, en voor zover van toepassing, van de nominale waarde van deelne-

mingen en belangen in rechtspersonen en aan rechtspersonen geleverde zaken, bij de 

notaris in bewaring te geven volgens een ingevolge lid 5 bij staatsbesluit vast te stellen 

formulier: 

a. leden van de Regering, De Nationale Assemblée, de Staatsraad, de Sociale 

Economische Raad, de Rechterlijke Macht, de Rekenkamer; 

b. directeuren, onderdirecteuren en diensthoofden van het Kabinet van de Presi-

dent en het Kabinet van de Vicepresident; 

c. directeuren, onderdirecteuren belast met de leiding van (onder)directoraten, 

alsmede dienst- hoofden van de departementen van algemeen bestuur; 

d. directeuren, onderdirecteuren en diensthoofden van staatsinstellingen; 

e. Inspecteurs der Directe Belastingen en Inspecteurs der Invoerrechten en Ac-

cijnzen; 

f. leden van een door de overheid op financieel gebied ingestelde commissie of 

orgaan waaraan adviserende-, handelings- en/of beslissingsbevoegdheden zijn 

toegekend, 

g. leden van de Commissie als bedoeld in artikel 2, voor zover de overige bepa-

lingen van dit artikel niet reeds op hen in een nevenfunctie van toepassing zijn; 

h. Districtscommissarissen en Districtssecretarissen; 

i. ambtenaren in diplomatieke dienst van de Republiek Suriname; 

j. bestuursleden van raden van toezicht en raden van commissarissen; 

k. leden van de gewapende machten dienende in een bij staatsbesluit nader te 

bepalen functie/rang, 



98 
 

1. ambtenaren werkzaam bij de Dienst Grondinspectie en beëdigde Staatsland-

meters. 

 

Na de indiening van de verklaring bij de notaris verkrijgt de publieke functionaris daar-

van een ontvangstbewijs, waarvan het model ingevolge lid 5 wordt vastgesteld bij 

staatsbesluit. Hij doet het ontvangstbewijs daarna ter registratie toekomen aan de Com-

missie. 

 

Artikel 10: 

1. De verklaring bevat de financiële gegevens over inkomen(s) en vermogen (activa en 

passiva) van de publieke functionaris, alsmede, voor zover van toepassing, elk belang of 

elke deelneming die de publieke functionaris heeft in rechtspersonen, vennootschappen 

en andere entiteiten, waaronder begrepen beleggingen in aandelen. 

2. Onder vermogen als bedoeld in lid 1 vallen onder meer: 

a. tegoeden op binnen- en buitenlandse bankrekeningen; 

b. onroerende goederen in binnen- en buitenland; 

c. roerende goederen waaronder transportmiddelen, edelmetalen en sieraden, een 

waarde vertegenwoordigend boven het bedrag van SRD 25.000,- (vijfentwintig-

duizend Surinaamse Dollar). 

d. persoonlijke schulden en schulden van de onderneming. 

3. De indiening van de verplichte verklaring geschiedt telkens om de drie jaren, tenzij 

het totaal inkomen of vermogen van de publieke functionaris voor de bedoelde drie ja-

ren een wijziging heeft ondergaan met ten minste 30 (dertig) procent ten opzichte van 

de laatst ingediende verklaring. In geval van wijziging van het vermogen als bedoeld in 

de vorige volzin wordt door de publieke functionaris opnieuw een verklaring ingediend 

bij de notaris en verstrekt hij het ontvangstbewijs aan de Commissie. 

 

Artikel 13: 

1. Het is de publieke functionaris in de uitoefening van zijn functie verboden om hande-

lingen te verrichten, te adviseren, en besluiten te nemen, waarbij door hem wordt ge-

handeld in strijd met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of pro-

cedures om voor zichzelf of een ander enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen en/of 

waarbij aan de Staat of een staatsinstelling opzettelijk enig financieel nadeel wordt toe-

gebracht of financieel nadelige voorwaarden worden bedongen. Het bepaalde in de eer-

ste volzin betreft onder meer handelingen en besluiten met betrekking tot: 

a. het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een 

staatsinstelling; 

b. de (voorbereiding van) uitgifte van domeingrond door de bevoegde diensten 

van het ministerie belast met het grondbeleid; 

c. de verlening van vergunning, concessie of enig ander recht; 

d. de verstrekking van de sociale voorzieningen en sociale zekerheden. 

2. Bij het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een 

staatsinstelling en bij het verlenen van enig recht, neemt de bevoegde publieke functio-

naris de vereiste maatregelen om belangenconflicten tijdens de procedure te voorkomen 

en een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen. 

3. Wanneer tussen de bevoegde publieke functionaris en degene aan wie enig recht is 

verleend of met wie een overeenkomst is aangegaan een duidelijke familierelatie be-

staat, wordt, door de publieke functionaris een door hem getekende verklaring van geen 
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belangenverstrengeling toegevoegd aan het besluit of de overeenkomst, inzake de onaf-

hankelijkheid en objectiviteit van de besluitvorming en de afwezigheid van enig (schijn 

van) bevoordeling. De standaardverklaring van geen belangenverstrengeling wordt 

vastgesteld bij staats besluit. 

 

Reglement van Orde voor de Districtsraden: 

 

Artikel 16: 

 

1 Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij hij door de Voorzitter aan 

het opvolgen van het Reglement van Orde moet worden herinnerd. 

2. Indien een lid zich beledigende of onvoegzame uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt 

van de zaak in behandeling, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins 

de orde verstoort, wordt hij door de Voorzitter tot de orde geroepen 

3. Wanneer een lid de orde verstoort of zijn plicht tot geheimhouding schendt, wordt hij 

door de Voorzitter vermaand en in de gelegenheid gesteld om eventuele woorden die tot 

de vermaning aanleiding hebben gegeven terug te nemen. 

4. Maakt het lid gebruik van de geboden gelegenheid om zijn woord terug te nemen, 

dan worden deze niet opgenomen in het verslag van de beraadslaging der vergadering. 

5. Maakt het lid geen gebruik van de geboden gelegenheid of gaat hij voort met versto-

ring van de vergadering of schending van zijn geheimhoudingsplicht, dan kan de Voor-

zitter hem het woord ontnemen. In de vergadering, waarin dit geschiedt, mag het lid aan 

wie het woord is ontnomen, aan de beraadslagingen over de zaak in behandeling niet 

meer deelnemen. 

6. De orde regels als in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld, zijn ook van toe-

passing op de leden van de Ressortsraden, van het Districtsbestuur en de deskundigen 

die ter vergadering van de Districtsraad aanwezig zijn. 

 

Artikel 17: 

1. De Voorzitter kan de vergadering voorstellen, aan een lid dat door zijn gedragingen 

de geregelde gang van zaken belemmert, voor de eerste maal voor de vergadering waar-

in het besluit genomen wordt en bij herhaling voor een bepaalde tijd, doch niet langer 

dan twee vergaderingen, de toegang tot de vergaderingen te ontzeggen. 

2. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd. Bij aanneming moet het lid de vergadering 

onmiddellijk verlaten. Bij weigerachtigheid doet de Voorzitter hem verwijderen, des-

noods met gebruikmaking van de sterke arm. 

 

Artikel 51: 

1. Het verhandelde in een vergadering met gesloten deuren is geheim. 

2. De geheimhouding wordt door alle leden, ook door hen die later van het verhandelde 

kennis hebben genomen, bewaard. 

3. De geheimhouding kan door de vergadering geheel of gedeeltelijk worden opgehe-

ven. 

 

 


