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PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 
Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr  

Aan: 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw.Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1320/14 
Paramaribo, 02 juli 2014 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende nadere 

wijziging van de Wet financièle voorzieningen 
ministers en ondermthisters (S.B. 1988 no. 58, 
zoals laatstelijk gewíjzigd bij S.B. 1988 no. 78)) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee 
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende 
Memorie van Toelichting. 

De President van d Republiek Suriname, 

cc �Vice President 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Secretaris Staatsraad 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek �20  i tl 
Agenda no. �19_0  

Verwezen 
Naar 
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WET van �.. 2014 
houdende nadere wijziging van 
de Wet financiae voorzieningen 
ministers en onderministers 
(S. B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B.1994 no. 78). 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Gelet op artikel 126 van de Grondwet (S.B. 1987 no.116) en in overweging genomen hebbende, dat het 
noodzakelijk is de Wet tot regeling van de financile voorzieningen van ministers en onderministers 
"Wet financi6e voorzieningen ministers en onderministers" (S. B. 1988 no. 58, laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 1994 no. 78) nader te wijzigen. 

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

ARTIKEL I 

A. Aan artilcel 1 worden de lcdcn 3 tot en met 7 toegevoegd: 
3. De schadeloosstelling en toelagen, zoals vastgesteld in de artikelen 1 en 2, worden uitgekeerd 

gedurende 6 (zes) volle maanden volgende op die waarin de ambtsperiode van de Minister of 
Onderminister, welke tenminste 1 (één) jaar heeft bestreken, eindigt. In mindering wordt daarop 
gebracht, het salaris al of niet als landsdienaar dan wel zijn honorarium voortvloeiende uit een 
zelfstandig uitgeoefend beroep. 

4. 1n geval van overlijden van een Minister of Onderminister wordt de schadeloosstelling voor het laatst 
uitgekeerd over de maand volgende op die van het overlijden. 

5. Na overlijden van een Minister of Onderminister wordt de schadeloosstelling in het vorig lid bedoeld 
uitgekeerd aan de weduwe of weduwitaar. 

6. Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de 
wettige, gewettigde, natuurlijke, erkende of adoptieve minderjarige kinderen, of die minderjarige 
kinderen over wie krachtens rechterlijke beschikking de voogdij wordt uitgeoefend en deel uitmaken 
van het huishouden. 

7. Indien de overledene ook geen mindetjarige kinderen als bedoeld in het vorig lid heeft nagelaten, dan 
geschiedt de uitkering aan de op het tijdstip van overlijden van een Minister of Onderminister in 
leven zijncle meerderjarige kinderen en bij het ontbreken van dezen aan andere rechthebbenden. 

B. Artikel 6 lid 5 wordt als volgt herschreven: 
5. Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de 

wettige, gewettigde, natuurlijke, erkende of adoptieve minderjarige kinderen, of die minderjarige 
kinderen over wie krachtens rechterlijke beschikking de voogdij wordt uitgeoefend en deel uitmaken 
van het huishouden. 

C. Artikel 7 lid 2 wordt als volgt herschreven: 
2. Met gezin wordt in het eerste lid bedoeld: 

Een huishouden bestaande uit man en vrouw, dat op basis van een huwelijk c.q. een duurzame 
samenleving tot stand is gebracht en de wettige, gewettigde, natuurlijke, erkende of adoptieve 
minderjarige kinderen of die minderjarige kinderen over wie krachtens rechterlijke beschikking de 
voogdij wordt uitgeoefend en deel uitmaken van het huishouden. Ook de minderjarige pleegkinderen 



en de minderjarige stiefkinderen die als eigen kinderen geheel worden onderhouden en opgevoed 
maken deel uit van het gezin. 

D. Artikel 8 leden 1 en 2 worden als volgt herschreven: 
1. Een gewezen Minister en Onderminister, die gedurende tenminste één jaar het ambt van Minister 

respectievelijk Onderminister heeft vervuld, geniet ten laste van de Staatskas per maand voor elk jaar 
gedurende welk hij het ambt als zodanig heeft vervuld een pensioen respectievelijk naar reden van 
2% van de in artikel 1 lid 1 en lid 2 vastgestelde schadeloosstelling. 
Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. 

2. Een gewezen Minister — President, Minister c.q. Onderminister, genieten maandelijks een onderstand 
ten laste van de Staatskas, respectievelijk gelijkstaande aan 25%, 20% en 15% per maand van de in 
artikel 1 lid 1 en lid 2 vastgestelde schadeloosstelling. 
Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. 

E. Artikel 10 lid 3 wordt als volgt herschreven: 
3. Onder wezen worden verstaan, de wettige, gewettigde, natuurlijke, erkende of adoptieve 

minderjarige kinderen of die minderjarige kinderen over wie Icrachtens rechterlijke beschikking de 
voogdij wordt uitgeoefend en deel uitmaken van het huishouden. 

F. In artikel 11 komt de zinsnede " Met dien verstande dat zij van toepassing blijven op degenen die 
krachtens die wetten zijn gepensioneerd en hun nabestaanden." te vervallen. 

ART1KEL 11 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar aficondiging en werkt terug tot 

en met1 januari 2011. 
3. De minister van Binnenlands Zaken is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de �2014 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van �.. 2014, houdende nadere wijziging van de Wet finaneWle voorzieningen 
ministers en onderministers (S. B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1994 no. 78). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Algemeen 
Conform artikel 126 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S. B. 1987 no.116, laatstelijk gewijzigd 
bij S.B. 1992 no.38) dienen de financile voorzieningen ten behoeve van (gewezen) ministers en 
onderministers alsook hun gezinsleden c.q. nabestaanden nader bij wet vastgesteld te worden. 

In het jaar 1988 zijn de financile voorzieningen ten behoeve van de (gewezen) Ministers en 
Onderministers, bijeengebracht in de Wet van 23 september 1988 tot regeling van de geldelijke 
voorzieningen van de ministers en onderministers ( Wet financiéle voorzieningen ministers en 
onderministers S. B. 1988 no. 5). De daarvoor geldende decreten "geldelijke voorzieningen van ministers en 
onderministers (S. B. 1981 no. 5, laatstelijk gewijzigd bij S. B. 1984 no. 9) werden buiten werking gesteld, 
met dien verstande dat zij van toepassing bleven op degenen die Icrachtens die wetten waren gepensioneerd. 

jn de decreten en de wet van 1988 was er voor het in aanmerking komen van pensioenen door de gewezen 
Ministers en Onderministers als voorwaarde meegenomen, dat de betreffende gezagsdragers de ambten voor 
ten minste één jaar moeten hebben vervuld. 

In het jr 1994 kwam er een aanpassing op de Wet van 1988: Bij deze aangepaste Wet Financiéle 
voorzieningen ministers en onderministers van 1994 ( S. B. 1994 no. 78) kwam er onder andere een 
aanvulling op het stuk van de voorwaarden voor het in aatunerking komen van pensioenen door gewezen 
ministers en onderministers: Gewezen Ministers en Onderministers maken ingaande 1994 aanspraak op 
pensioenen (en onderstand), indien de respectieve functies werden vervuld als resultaat van gehouden vrije 
algemene en geheime verkiezingen en de gewezen ambtsdragers de ambten voor tenminste één jaar hadden 
vervuld. De laatste voorwaarde geldt met name voor de pensioenen. 

Het hierboven gestelde heeft tot gevolg, dat gewezen Ministers en Onderministers die gedurende de periode 
van de militaire staatsgreep het land hebben gediend, geen aanspraak maken op een pensioen en een 
onderstand op basis van de aangepaste wetgeving. Dit heeft tot verdere gevolg dat de betreffende gewezen 
ambtdragers tot op heden een pensioen ontvangen op basis van de eerder aangehaalde decreten. En een 
-iensioen op basis van deze decrcten heeft thans een gemiddelde waarde van ongeveer SRD. 

Bij het vaststellen van de fmanciéle voorzieningen ten behoeve van de gezinsleden c.q. de nabestaanden van 
de (gewezen) Ministers en Onderministers zijn de minderjarige natuurlijke kinderen van deze gezagsdragers 
niet meegenomen in de wet, hetgeen als een onvolkomenheid in de wetgeving wordt ervaren. Met de 
aanpassingen in deze wet wordt deze onvolkomenheid recht getrokken. 

Artikelsgewijs: 

Artikel I 

A. Bij wet van respectievelijk 23 juli 1993 (S.B. 1993 no. 55) en 1 september 1994 ( S.B. 1994 no.78) is 
artikel 1 van de Wet Financiéle voorzieningen Ministers en Onderministers zoals vastgelegd in het 
S.B. van 1988 no. 58, herschreven. Bij beide aanpassingen is dit artikel, oorspronkelijk bestaande uit 
zes leden, teruggebracht naar 2 leden. Echter diende in principe slechts de leden 1 en 2 van het 
oorspronkelijke artikel 1 herschreven te worden, hetgeen ook moge blijken uit de Memorie van 
Toelichting op de voornoemde wetten van 1993 en 1994. De wetgever beoogde met deze 
wijzigingen de schadeloosstelling van de Ministers en Onderministers, zoals vastgelegd in de leden 1 
tot en met 3 van artikel 1 aan te passen aan de sociaal- economische ontvvikkelingen. Echter wekt de 
formulering van artikel 1 in de wetten van 23 juli 1993 en 1 september 1994 een ander beeld. Een 



beeld waarbij ervan uitgegaan mag worden dat de leden 3 tot en met 6 met de wij ziging van de Wet, 
respectievelijk in 1993 en 1994, zijn komen te vervallen. Met de herschrijving thans, wordt aan deze 
abusievelijk verschrijving een einde gemaakt. Lid 6 ( zes) van het oorspronkelijke artikel 1 van 1988 
is thans opgesplitst in 2 delen, waardoor het huidige artikel 1 uit 7 (zeven) leden bestaat. 
Op basis van lid 6 (zes) van artikel 1 maken ook de minderjarige natuurlijke kinderen van de 
(gewezen) Ministers en Onderministers aanspraak op de financile voorzieningen ten behoeve van de 
gezinsleden c.q. de nabestaanden van de genoemde gezagsdragers. In dit verband wordt ook 
verwezen naar de laatste alinea van de Algemene toelichting op de wet. 
Met rechthebbende in lid 7 van artikel 1 wordt bedoeld, de persoon die volgens de geldende 
wettelijke regels aanspraak maalct op de uitkering. 

B+E. Op basis van de artikelen 6 lid 5 en 10 lid 3 van de wet maken de minderjarige natuurlijke Icinderen 
van de (gewezen) Ministers en Onderministers ook aanspraak op de fínancile voorzieningen ten 
behoeve van de gezinsleden c.q. de nabestaanden van de genoemde gezagsdragers. In dit verband 
wordt ook verwezen naar de laatste alinea van de Algemene toelichting op de wet. 

C. Tegen de achtergrond van de synchronisatie van de begripsomschrijvingen in de wetten handelende 
over de financile vergoeding van de Regering van de Republiek Suriname zijn de minderjarige 
pleeg- en stiefkinderen van de Ministers en Onderministers ook meegenomen als te zijn leden van 
het gezin in artikel 7 lid 2. Het een en ander in overeenstemming met artikel 8 van de Wet financile 
voorzieningen President en Vice- President (S.B. 1988 no. 55). Voor het overige is de redactie van 
artikel 7 lid 2 van deze wet conform de gehanteerde formulering in1994 (S.B. 1994 no. 78) en 
behoefl derhalve geen nadere toelichting. 

D. Het toekennen van financile vergoeding wanrvan de Grondwet melding maakt in artikel 126 moet 
worden bezien tegen de achtergrond van de aard en belangrijkheid van het ambt van de Minister en 
die van de Onderminister, 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 wordt 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 van de militaire staatsgreep' hun krachten aan de Staat Suriname hebben gegeven. 

F. De intrekking van de genoemde zinsnede in artikel 11 is nodig, omdat met de wijzigingen zoals in 
artikel 8 van deze wet meegenomen, de van toepassing verklaring van de ingetrokken decreten op de 
groep van functionarissen die krachtens die decreten zijn gepensioneerd, niet meer valide is. Ook 
deze groep van functionarissen komt thans te vallen onder de werking van de geldende regelingen ter 
zake de geldelijke voorzieningen voor (gewezen) Ministers en Onderministers. 

Artikel II 
Gelet op het aantreden van deze Regering in augustus 2010 en het voorgestane prudent financieel beleid, 
werkt deze wet terug tot en met januari 2011. 

Paramaribo, � 2014 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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