
 

2019 	 STAATSBLAD 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

No. 135 

WET van 06 november 2019, houdende nadere wijziging van de 
Wet FinaneWle Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers 
(S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 78). 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat — het noodzakelijk is de Wet 
Financile Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers (S.B.1988 
no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1994 no.78), nader te 
wijzigen, 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad 
gehoord, bekrachtigd, de onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In de Wet Financile Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers 
(S.B.1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1994 no.78), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. 	In artikel 8 leden 1 en 2 wordt de zinsnede "voor zover de 
functie werd vervuld als resultaat van gehouden algemene en 
geheime verkiezingen" geschrapt. 
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B. 	In artikel 1 1 wordt de volzin "Met dien verstande dat zij van 
toepassing blijven op degenen die krachtens die wetten zijn 
gepensioneerd en hun nabestaanden." geschrapt. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 
afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van 
haar afkondiging. 

3. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering 
van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 06e  november 2019, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 11e  november 2019 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM 
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WET van 06 november 2019, houdende nadere wijziging van de 
Wet FinanciMe Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers 
(S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 78). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Het toekennen van financile vergoeding waarvan de Grondwet 
melding maakt in artikel 126 moet worden bezien tegen de achtergrond 
van de aard en de aard van het ambt van Minister en van 
Onder-Minister, de maatschappelijke positie die deze hoge 
ambtsdragers gedurende hun actieve dienstjaren hebben bekleed en het 
intensieve werk dat door deze ambtsdragers in het belang van de natie 
Suriname werd verzet. De Ministers en Onderministers die gedurende 
de periode van de militaire staatsgreep het land hebben gediend, waren 
formeel benoemd in deze hoge ambtelijke functies en hebben het werk, 
evenals de Ministers en Onderministers die na deze periode de Staat 
hebben gediend, naar eer en geweten en vooral in het belang van de 
natie verricht. De Regering meent, dat met de invoering van de 
wijzigingen zoals vervat in artikel 8 lid 1 en 2 van deze wet de 
rechtsgelijkheid wordt gediend en een einde wordt gemaakt aan de 
onbillijke en discriminatoire situatie voor de groep van gewezen 
Ministers en Onderministers die met name in de periode 1980-1987 van 
de militaire staatsgreep hun krachten aan de Staat Suriname hebben 
gegeven. 

De schrapping van de genoemde zinsnede in artikel 11 is nodig, omdat 
met de wijzigingen zoals in artikel 8 van deze wet worden voorgesteld, 
de van toepassing verklaring van de ingetrokken decreten op deze 
ambtsdragers die krachtens die decreten zijn gepensioneerd, niet meer 
valide is. Ook deze ambtsdragers komen thans te vallen onder de 
werking van de geldende regelingen ter zake de geldelijke 
voorzieningen voor (gewczen) Ministers en Onderministers. 

Paramaribo, 06 november 2019, 

J. SIMONS 

A. ABDOEL 
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