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GOUVERNEMENTSBLAD
van
SURINAME
RES 0 L UTI Evan 30 januari 1973 no. 460
nopens inhouding van cen spaarbedrag op het
wijzers en teraren, die in tijdelijke dienst van uit de
gesubsidieerde scholen voor

~~~~I~~ •• ~

IN NAAM DER KONINGIN
DE GOUVERNEUR VAN

>"

Op voordracht van d~ mini stem van Binnenlandse
Onderwijs en Volksontwikkeling en van
Gelet op:
1. artikel 131 van de

van

van Suriname (G.R. 1955

no. 53):
Besluit van 4 december 1925 no. 23 (G.B.
uit 's Landskas aan de besturen van
voor Lager Onderwijs in Suri'name en nopens
der onde:rwijzers bij het Openbaar Lager onderwijs
(geldende tekst G.R. 1939 no. 98);
3. de artikelen 5, 9, 11 en 14 van de
verordening 1972 ( G.B. 1972 no. 150);

Ambtenarenpensioen~

4. de beslissing van de Raad van Ministers van 9 jantlari 1973
{missive van de Minister~President a.i. d.d. 10 jantlari 1973 no.
9/R.v.M.}.
Overwegende :
a. dat krachtens artikel 5 van de Ambtenarenpensioenveror~
dening 1972. mede ambtenaren zijn in de zin van, die landsveror~
dening: onderwijzers en leraren. die E:en vaste betrekking bekleden
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aan uit de openbare kas gesubsidieerde scholen voor bijzonder on
derwijs;
.
b.
krachtens artikel 14 eerste lid van de Ambtenarenpen
sioenverordening 1972, de schoo.1besturen op het ambtdijk inkomen
een bedrag inhouden als verhaal VL!n de aan het fonds te betalen
pensioenbijdrage:
c. dat i.ngevolge de eerste volzin van het tweede lid van arti
kel 14 van de Ambtenarenpensioenverordening 1972, het verhaal
10% van het ambtelijk inkomen bedraagt;
d. dat krachtens artikel 11 van de Ambtenarenpensioenver
ordening 1972 de bijdrage ook i.s verschuldigd over de
diensttijd die tot het zijn van ambtenaar heeft geleid;
e. dat het in het belang van de betrokken onderwijzer of le
raar, die in tijdelijke dienst is aangesteld aan uit de openbare kas
gesubsidieerde scholen voor bijzonder onderwijs, noodzakelijk moet
worden geacht, >dat wanneer de voorcchriften van de Ambtenaren
pensioenverordening 1972 op hem van toepassing worden, de fi
nanciele consequentie vim de
van de tijdelijke diensttijd die
vooraf ging aan het zijn van ambtenaar tot het minimum beperkt

BESLUIT:
~:

1.

Op grond van. het voorgaandc het navolgende vast te 'Ste1~
~

1. Op het salaris van de onderwijzers en leraren, die in
Hjke dienst van uit de openbare ka1J gesubsidieerde scholen voor
bijzonder onderwijs, zijn aangesteld, zal telkens bij de uitbetaling
een spaarbedrag worden ingehouden.

•

2. Het in te houden spaarbedrag is gclijk aan 10% van het in
komen als bedoeld in artikel 9 van de Ambtenarenpensioenveror
dening 1972.
3. Bij beeindiging van het tijdelijk dienstverband zullen de
ingehouden spaarbedragen aan de gewezen onderwijzer of leraar
of diens erfgenamen worden uitgekeerd, hetzij ineens, hetzij bij ge
deelten in de vorm van een periodieke uitkering.
4. Indien de onderwijzer of lerilar in het geval komt te ver
dat de voorschriften van d~ Ambtenarenpensioenverorde
ning 1972 op hem Vflll toepassing
worden de ingehouden
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spaarbedragen bestemd voor de inkoop van de
komstig die voorschriften.

mellSlll)

overeen

II. Te bepalen, dat
resolutie, in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gouvernements
blad waarin zii is geplaatst en terugwerkt tot] ianuari 1973.
Ill. Van het vorenstaande afschrift te zenden aan aIle Minis
ters (in 5 voud), de Rekenkamer van Suriname, de Directeur van
het Pensioenfonds Suriname, het Schoo.!bestuur der Evangelische
Broeder Gemeente, het Schoolbestuur der Rooms Katholieke
meente, het Schoolbestuur der African Methodist Episcopal
het Hoofdbestuur van de Sanatan Dharm, het Schoolbe
stuur van de Arya Dewaker, het schoolbestuur der Baptisten Ge
meente, "Vrije Evangelisatie", het Schoolbe:::;tuur der Evangelische
Methodisten Gemeenten, het Hoofdbestuur der Surinaamse Mos
lim Associatie, het Schoolbestuur van de Stichting Scholen met de
BijbeL het Schoolbestuur van de Stichting de Vrije School, het
Schoolbestuur van de Stichting Eerste Surinaamse Huishoud- en
Industrieschool (A,L. Waaldijkschool), de Directie van de Stich
ting Machinale Landbouw Wageningen, het Schoolbestuur van
het Comite voor Volksonderwijs, het Schoolbestuur van de PelHoliness Church, de Thesaurier-Generaal (in twee-voud),
Hoofden van de Afdelingen Centrale Begrotingsboekhouding,
Hoofd van Comptabiliteit van het Ministerie van Financien.
Paramaribo, 30 januari 1973
JOHAN H. FERRIER
De Minister van Binnenbndse Zaken,
F. R. KARSOWIDJOJO
De Minister van Onderwijs en
Volksontwikkeling.
F. E. M. MITRASING
De Minister van
HARRY S. RADHAKISHUN
Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste januari 1973.
De Minister van Binnenlandse Zaken.
F. R. KARSOWIDJOJO

