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No. 411985 

STAATSBLAD 

van de 


REPUBLIEK SURINAME 


RES 0 L UTI Evan 17 mei 1985 no. 3151 
tot plaatsing in het Staatsblad van de Rcpubliek Suriname van de 
titans geldende tekst van de Pernoneelswet. 

DE PRESIDENT V AN DE REPUBLIEK 

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse 
Districtsbestuur en Justitic. 

GELET or· 

Decreet A van 13 aUl:,'Ustus 1980 1980 
no. 

L 	 het 

2. 	 het Decreet B-4 van 22 augustus 1980 1980 no. 

3. 	 de Wet van 3 augustus 1977 tot wijziging van de op het tijd 
inwerkingtreding van de Grondwet bestaande 

f en Algemene maatregekn van Rijksbestuur, 
die in Suriname geld en, alsmede de landsverordeningen en

I de ovcrigc deze staat hezi tknde ven.mkningen (S.B. 1977 
no. 

4. 	 de Wet van 28 juni 1947, houdende voorschriften met be
trekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse taal 
1947 no .. 113), 

OVERWEGENDE: 

dat het wenselijk is de thans gcldendc tckst van de Perso
neelswet (G.B. 1962 no. 195) in het Staatsblad van de Repu
bliek Suriname op tc nemen, teneinde de raadDlegim~ daarvan 
te vergemakkelijken. 
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RES 0 L UTI Evan 17 mei 1985 no. 3151 
tot plaatsing in het Staatsblad van de RepubliekSurinamevan de 
thans geldende tekst van de Personeelswet. 

DE PRESIDENT V AN DE REPUBUEK 

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse 
Districtsbestuur en Justitie. 

GELET OP: 

Decree( A van 13 1980 (S.B. 1980 1. 	 het 
110. 

'") 	 hel 8-4 van 22 augustus 1980 (S.B. 1980 no.L... 

3. 	 de Wetvan 3 augustus 1977 tot wijziging van de op het!~, van inwerkingtrcdiing van de Grandwet bestaande 
f Rijkswetten en Algemene maatregelen Vdn Rijksbestuur, 

die in Suriname gddcn, alsmede de landsverordeningen en

I de overige deze staat heziHende veTOrtkningen (S.D. 1977 
no. 45); 

4. 	 de Wet van 28 juni 1 houdende voorschriften met be·· 
trekking tot de van de Nederlandse taal 
1947 no. 11 

neelswet 1962 no. 
is de 	thans gcldende tekst van de Perso

195) in het Staatsblad van de Repu
bliek Suriname op te nemen, tenelnde de raadpleging daarvan 
te 
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BESLUIT: 

Te bepalen, dat de Personeelswet (G ,B. 1962 no, 
zoals deze thans luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen. 
laatste1ijk bij Decreet van 19 september 1983 (S.B. 198:1 
no. 46), nevens afschrift van deze resolutie, in het Staatsblad 
van de Republick Suriname zal worden geplaatst. 

Paramaribo, de 17e mei 1985 

L.P, RAMDAT MISIER 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Districtsbestuur en Justitie, 
FJ. LEEFLANG. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 17e mei 1985 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Districtsbelituur en Justitie, 

F.J. LEEFLANG 
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PERSONEELSWET 

WET van 31 december 1962. houdende regeling omtrent 
de rechtstoestand van de landsdienaren en hun aanspraken op 
verloven, verlofshezoldigingen en wachtgelden (G.B. 1962 no. 
195), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij: 

Wet van 22 april 1971 (G.B, 1971 no. 
Wet van 9 december )972 (G.B. 1972 no. ] 50) 
Wet van 15 mei 1976 (S.B. 1976 no, 1 
Decreet van 6 oktober 1980 (C-4) S.B. 1980 no, 84 
Decreet van 18 september 1981 (C-5 S.B. 1981 no. 148 
Decreet van 19 september t 983 (C-4A) S.B. 1983 no, 46 

Deze wet is bij gedeelten ill werking getreden : 

Resolutie van 24 januari 1966 no. 13211/65 (G.B. 
1966 no. 8) ; de artikelen I tot en met 6, artikelen iI, 37, 
45, 47 tot en met 59, artikelen 79 tot en met 84, artikel 
85 (voor lover van toepassing op l1et in werking getredcn 
gedeeUe van de Personeelswet), de artikelcn 89, 91 en 
met ingang van 24 januari 1966. 

Bij Resolutie van 30 december 1%8 no. 171 (G.B. 1968 
no. 108): artikeJ J0 (Comrnissie voor het Georganiscerd 

met ingang van 31 decemher 1968. 


Bij Resolutie van 8 april 1971 no. 3781 (G,B, 1971 no. 67): 

alle artikelen van de Personeelswet met uitzonde

ring van artikel 7 (vaststelling van fonnaties) en artikel 

92 (wijziging van de Pensioenwet, vervallen bij G.B. 1972 

no. 150), met ingang van 8 april 1971. 


BiJ Resolutie van J7 november 1980 no. 12918 (S.B. 1980 
no. 87): artikel 7 (vasts telling van mutaties), te rekenen van 
1 oktober 1980. 

Voorts is deze wet, met toepassing van additioneel artikel 
IV van de Grondwet van de Republiek Suriname en de 
Wet van 3 augustus 1977 (S.B. 1977 no. 45), aangepast 
aan de terminologie van de Grondwet. 
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EERSTE HOOFDSTI..JK 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel J*) 

Definities 

1. Yom de toepassing van het bcoaalde bii of krachtens 
d-::ze wet wordt verstaan onder: 

ambtenaren: personen die krachtens cen aanstelling in be· 
dienst van het Land zijn; 

arbeidscontractanten: personen die krachtens een arbeids
{)verecnkomst in dienst van het Land 

. ambtenaren en arbei clscontractanten; 

in een bepaalde fundic's Lands
anders dan krach tens last tot waanlcmirw als hedoeld in 

artikel 22; 

maard: tijdvak van dagen; 

salads: totaal 
hoofde van zijn "el:"",... !"",(l m"""rtplijks 

in geld waarop cen landsdienaar uit , 
- indien hij op '{ 

uur- taaklool1 werk- j"\. 

be2. Onder het Land 
oppaatdc bij of krachtens deze wet, 

met uitzondering van: 

<1. 

b. 

die voor welke of krachtens wet 

naamloze 

'I !,w.1. bJjG.!l. 1966 no. 8 mj,v. 24-1 1%6 
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Artike12*) 

Bijzondere categorieen landsdienaren 

1. 	 Dez:e wet is niet van toepassing op: 
a. 	 de Ministers, met inbegrip van de Gevolmachtigde 

Minister; 
b. 	 de leden van de Raald van Advies; 
c. 	 de leden van de Rekenkamer; 
d. 	 de leden van besturen van waterschappen, dorpsge

meenten en andere zelfstandige gemeenschappen als 
bedoeld in artikel 151 van de Grondwet van de 
Republick Suriname.**) 

2. De bepalingen van deze wet, met uitzondering van 
die omtrent de betaling van saJaris en omtrent verloven en ver
lofsbezoldigingen, zijn niet van toepassing op: 

8. 	 de procureur - generaal; 
b. 	 de krachtens de Grondwet van de RepubliekSuriname 

of enige wet voor het leven aangestelde of daannee 
gelijk te stell en ambtenaren; 

c. 	 de griffier van het Parlement 

3. Het bepaalde in deze wet betreffende de buitenfunc
ties te Iling, de tuchtstraffen en de rechtsmiddeJen hiertegen is 
niet van toepassmg op de arnbtenaren van politie. 

Artikel 3 ***) 

Bevuegd gezag 

1. Bevoegd tot aanstelling, bevordering, schorsing en 
ontslag van ambtenaren zUn: 

a. 	 de President; 
b. 	 de Ministers, ieder 'loor zover het zijn departement 

aangaat; 
c. 	 de besturen van rechtspersonen die ingevolge artikel 

1, tweede lid, onder het Land :lijn begrepen, 'loor zo
ver hun die bevoegdheid bii of krachtens wet is toe
gekend. 

*) 	 I.w.t. bij G.B. 1966 no .. 8 m.i.v. 24-1- 1966 
overcenkomolld met art. 86 van de Staatsregeling Vall Suriname. 
j,w.t. oi! G.B. 1966110. 3 m.i.~. 24·1- 1966 
~~n;~ev bii S,R 19Hfl no. 84m.Lv. 7· IO-l9g0 

.... 
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Ambtenaren die zijn ingedeeld - of, indien het be
treft een aansteHing of bevordering, daarbjj worden ingedeeJd 
in een rang waaraan een vaste of minimum-bcl0ldiging is ver
bonden welke meer bedraagt, dan de hclft van die van de 
directeur van een departement, wordt;n met afwijking in zoverre 
van het ecrste lid, uitsluitend bij resolutie van de Presiden t 
aangcsteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. 

3. Bevoegd tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten 
voor het Land zijn: 

a. 	 de President; 
h. 	 de Ministers. ieder voor zover het departemen t 

aangaat; 
c. 	 de daartoe door de President of door cen Minister 

gemachtigde landsdienaren. 

4. Bevoegd tot het sluiten van at beidsovereenkomsten 
v~~r rechtspersonen die ingevolge artikel I, tweede lid, onder het 
Land zUn begrepen, zijn de organen wdk\~ daartoe in de statu

bijzondere weUelijke voorschtiften zijn aangewezen. 

Bij gebreke van zodanige aanwijzing komt die bevoegdheid 
toe aan de Minister onder wiens departement de 
ressorteert. 

5. 	 Bevoegd tot het nemen van andere dan de in dt~ vaal'''' 
leden van dit artikel bedoeldt:: besluiten, gegrond op het 

bepaalde bij of krachtens deze wet, zijn: 

a. 	 ten aanzien van een ambtenaar:het gezag dat hem 
heeft bevorderd of, indien geen bevorde... 

heeft plaats gehad, het gezag dilt hem heeft 
aangesteld: 

b. 	 ten aanzien van een arbeidscontractant: net gezag dat 
laatstelijk met hem een arbejdsover,~enkomst heeft 
gesloten. 

6. Besluiten krachtens welke een landsdienaar komt te 
ressorteren onder een ander departement, worden - met afwij
king in zoverre van het eerstc en vijfde Hd • door de bctrokken 
Ministers gerncenschappelijk genomen, tenzij het 
tweedc of viifde lid een resolutie van de President is vereist. 
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7. Indicn een hmdsdienaar niet meer hierarchisch on
dergeschikt is aan het gezag dat rngevolge het vijfde lid be
voegd zou ten aanzien van hem een besluit tc nemen, 
treedt de Minister, onder wiens departement hij is Komen te 
ressorteren of, in daartoe Icidende gevaUen, het bestuur van 
de rechtspersoon waarbij hij te werk is gesteld ... in de plaats 
van d at gezag. 

8. De President kan de hem in dit artikel toegckende 
bevaegdheden overdragen aan een of meer Ministers. 

Artikel 4 *) 

Uitoefening van bevoegdheden 

Bij de uitoefening van bevoegdheden op grond van het bij 
of krachtens deze wet bepaalde wordt, behalve met het be1ang 
van cen goede en doelmatige samenstelling en functionering 
van's Lands dienst, oak zo veel mogelijk rekcning gehouden 
met de persoonlijke belangen van degene ten aanzien van wie de 
bevoegdheid wortH uitgeoefend 

Artikel 5*) 

Kennisgeving van besluitell 

1. fen besluit genomen op grond van het bij of krachtens 
deze wet bepaalde, word t schrifteHjk ter kennis van de beiang
hebbende gebracht door middel van hetzij een afschrift van het 

hetzij - in gevaHen waarin het verstrekken van een af
schrift niet ultdrukkelijk is voorgeschreven - cen stuk, houdende 
een uittreksel, of eell mededeling van de strekking, van het 
beslui t. 

2. Een besll.lit wordt geacht ter kennis van de belanghcb
benM tc zijn gehracht op de dug waarop het desbetreffcnde 
stuk: 

a. hetzij door of vanwege het bevoegde gezag aan hem 
is overhandigd; 

*) i. w. t. bij G.B. 1966 no. 8 m.Lv. 24· I . 1966. 

I 
~..I. 
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b. hetzij al;; aangetekende brief aan hem in persoon 
is uitgereikt; 
c. 	 aan hem is betekend op de wijze als voor expioiten 

in burgerlijke zaken is voorgeschreven. 

Artikel 

Werking van besluiten 

L Een bcsluit, genomen op grond van het bepaaJde 
of krachtens deze wet, werkt niet eerder ten nadele van de be
langhebbtmde dan met ingang van de dag volgende op die 
waarop het overeenkomstig artikel 5 te zijner kennis is gebracht 

2. Fen besluit heeft geen terugwerkende kracht, vaor zo
vel' hd voor de belamihebbendt: nadelig is. 

3. Behoudens lIet bepaalde in de voorgaande leden van 
dit artikel treedt cen beslui! in werking ingang van de 
volgende op die waarop het is genomen, voorzover in hd bc
sluit niet unders is 

Artikd 7 **) 

Vasts telling van fonnaties 

of krachtens slaatsbcsluit wordt voor elk onderdeci 
vall's Lands dienst bepaald welke functies daarb~i kunnen 
worden vervuld en in welke rangen de in die f\lncties benoe
men ambknaren kunnen of moden worden ingedecld. De 

van die functies en Tangen geschied t zoveel moge
Iljk op de groncislag van de uitkol11sten van een onderzoek 
door niet-belanghebbcnck deskundigcn ingesteld naar de aard 

lIet betrokken onderdeel te verrichten 

Arlikd 8 ***) 

TewerksteIHng buiten SUIiIl;tIlll' 

l. Bi] staatsbesluit worde!1V,hlbdlllil", 
trent de tewerkstelling van 1;1 lI;lsd I<' 11.1 1"'1 IHIII, I, :·,tlfillame. 

Daarbij kan len aanzicn vall piaahditl.I.!II:·' '1\,'11 Ih'rsonecl 
worden ufgewek('l1 van dt' IWI';i!ill:'\'11 \,111 .[, " ,\(I 

*) I.w,1. bijG.H, tfU)(, lin :, Iti I I' '·1 


Lv..:. t, hi,i S.lk I'HW 'ii' r~! II! 1\ I" i I ~ ,I j , 


***) I.W.i. hiiCJ'. 1')-'1 Ill' (I J tIll \ 
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2. Een tewerkstelling ais bedoeld in het ccrste lid gc
schiedt niet tegen de wil van de betrokken Iandsdienaar. 

Artikel9* 

Raad voor Pcrsoncle Aangelegellheden 

1. Er is een raad, bestaande uit ten minste vijf leden, 
welke tot taak heeft de Regeong, desgevraagd of uir eigen bewe

van advies te dienen omtrent personele aangelegenheden 
van algemene aard. Deze draagt de naam van Raad voor Perso
nde Aangelegenheden. 

2. De samenstelling, inrich Hng en werkwijze van de 
raad worden pi of .lsrac,~!~ staatsbesluit geregdd. 

Artikel 10 **) 

Georganiseerd overleg 

L Er is een commissie voor georganiseerd overkg, be
staande uitvertegenwoordigers van het Land en van organisaties 
van landsdienaren. 

2. De organisatics, waaf',1an vertegenwoordigers zifting 
hebben in de commissie, worden bij staatsbesluit aangeweZCrl. 

3. Aan de commissie wordt gelegenheid gegevcn haar ge
voekn te doen kennen ten aanzien van alle vast te stellen '\'oor
schriften omtrent de rechtstoestand der landsdienaren, zulks 
met inbegrip van voorschriften betreffende verloven, vcrlQfsbe
zoldigingcn, wachtgelden of pensioenen. 

4. De samensteJling, inrichting en werkwijze van de 
commissie worden voor hct bij staatsbesluit geregeld, 

Artikel 1 I ***) 

Aanvullcnde voorschriften 

Onverminderd de bepalingen van deze wet waarin cen 
staatsbesluit is voorgeschreven, kunnen omtrent de in de navoi
gende hoofdstukken geregelde onderwerpen bij 
aanvuUende voorschriften worden vastgesteld. 

W.t bijG.B, )971I1Q, 67 m.i.v. 8 4-1971. 
W.t. hij G.B. 1968 no. lOB m.Lv. 31·12 1968 
w.t. hij G.B. 1966 no, 8 m.i.v. '24· 1 1966. 
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TWEEr>E HOOFDSTUK 

GRONDSLAG VAN RET DIENSTVERBAND 
EN MUTATIES 

TITELI 

Aanstelling en arbeidsovereenkomst 

Artikel 12*) 

Aanstelling in bet algemeen 

1. Aan de aanstelling van ecn ambtenaar gaat, volgens 
regelen bij staatsbesluit tc stellen, en behoudens de daarbij te 
bepalcn uitzoncieringen, cen geneeskundig onderzoek vooraf. 

De kosten van dat onderzoek en binnen de daarvoor 
staatsbesluit tc stelIcn grenzen - de door de bctrokkene te 

maken reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van het Land. 

2. 	 Aanstelling is slech ts mogclijk van personen die: 

a. 	 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 
b. 	 niet bij een geneeskundig onderzoek als bedoeld in 

het eerstc lid lichamelijk ongeschikt zijn bevonden, en 
c. 	 voldoen aan de wette!jjke eisen van benoembaarheid 

in de door hen te vervullen funetie. 

3. 	 AansteUing geschiedt hetzij in vaste hetzii in 
dienst. 

4. 	 Een besluit tot aanstelling wordt ooverwijld door 
midde1 van cen afschrift ter kennis van de betrokkene 
gebracht. 

5. 	 Een aanstelling wcrkl niet, zolang zij niet uitdrukke·· 
of stilzwijgcnd door de betrokkene is aanvaard. 

Personen die naar burgerlijk reeht nict handel 
kwaam zijn, kunnen ceo aanstelling aanV:LHdcn ill de 
gevallen -- waarin en behoudens dt' vonl \\/.\:lnl(·11 '.~n 

beperkingen waaronder _.- zij irw('vtlil'.'· (i<
van het Surinaams Burg('r1ijk W,'1 I 

overeenkomst kunnen Slllil('11. 

*) Lw.t bijG.B. (97111". ('/IlI.t.V H I'll 
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ArtikeJ 13*) 

Aanstelling in vaste dienst 

Indien uit het aan cen ambtenaar verstrekte afschrift van 
het b(~sluit tot zijn aanstelling n.i.s;J; Qljj,kt dat ceo lli,geljk dk!!1't • 
yerh'!nd is beoogd, wordt gcacJlt itl v<l~ dienst 
gestcJd. ~ -

Artikel 

Aanstelling in tijdeUjke dienst 

L 	 Aanstelling in tijdelijke dienst is slechts mogelijk: 

3. 	 van personen die op grond van de resultatcn van cen 
geneeskundig onderzoek aIs bedoeld in artikel 12, 

niet aanstonds in komen voor 
een aanstelling in vaste dienst. 

b. van penionen die in dienst zijn van hct Koninkrijk of van 
cen 	ander rijksdeel dan Suriname, en die tiideliik ter 

van het Land 
c. in de behoefte aan voor 

werkzaamheden van afliopende aard; 

d. 	 indicll een reorganisatie van het betrokken onderdcel 
van's Lands dienst in voorbereiding of in 
is; 

e. 	 op proef. 

2. in tijdelijke dienst geschledt voor cen 
yak van ~ hoog~e e~. lndien uit het aansteHingsbesluit 
niet anders blijkt, wordt de ambtenaar gt:acht YOOf ceo iaar te 
zijn aangesteld. 

3. De termijn van aanstelling in tijdelijke dienst kan tel
kens uitdrukkelijk of stilzwijgend worden ver!cngd, met dien 
verstande dat het tijdelijke dienstverband in geval van aanstel

of) proef niet langer dan twee jaar en in andere gevallen 
niet !anger dan drie jaar in totaal kan durerL Stilzwijgende ver

*) 	 1.w.t. G.B. 1971 no. '-'7m.Lv. 8+1971 

J 
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voor een van drie maanden j 

4. 	 Voor de berekening van de in het 
wOldt de tijd 

rende welke dl~ ambtenaar tevoren reeds in dt~zelfde of een SOOTt 

geJijke fundic in dienst van het Land is (enzlj meer uan 
is verstreken tussen het tijdSlip waarop het vroegere 

dienstverband is ge-eindigd en dat waarop het nieuwe 

:'1. De in hettweede en derde lid genoemde Hlilxinrum 
niet voor het tijdelijke dienstvcrband van per

sOllen als bedocld in het eerste lid onder b. Hun in 
t voor een termjjn gelijk aan die w::iar

VOGI' zij tel' beschikking van het Land 

Artikel 15 ) 

lndienstneming op arbeidsovereenkomst 

Arbeids~vereenkomstcn kunnen door hd Land 
slechts worden 

.3. met geiluwae vrouwen; 

b. 	 met ~~ol1en die van e'~n .':n twin 
nog niet hebben 

c. 	 met personcn die van vUftig hebben 
bereikt; 

d. 	 met perSOllC!} die ten tijde van her sluitcn vall de 
overecllkoms! hun V<.1st(' woon- of verbliifDlal11:s bui
len Suriname hcbben; 

c. 	 met persool:n die bi.j een onderzoek 
bedoeld in artikel 12, eerste 
schikt voor aanstelling to! ::lIllbtena~lr 

f. 	 voor de waarneming van een funct ie 
'1 '1 •...:.,..::.., 

g. 	 voor fundies welke geen v .. !ll'di"l' d;ll~, week·· of 
taak 

*} 	 i,".L 1<171 h ,I Ill, L V ~< 
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h, 	 vaal' andere functies ten aanzien waarvan zulks bij of 
krachtens staatsbesluit is bcpaald. 

2. Met personen die reeds in dienst van het Land zijn, 
kunnen onafhankelijk van het bestaande dienstverband afzonder
Hjke arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor funcHes als 
bedoeld in het eerste lid onder g. 

3. De bepalingen van titel VIlA van het derde boek van 
het Surinaams Burgerlijk Wetbaek zijn, '11001' z.over daarvan niet 
bij deze wet is afgeweken, van toepassing op arbeidsovereen
komslen welke door het Land ziin gesioten. 

4. Arbeidsovereenkomsten voor werkzaamheden buiten 
Suriname kunnen, met afwijking van het bepaaJde in het derde 
lid worden gesloten op de grondslag van het ter plaatse geldemle 
recht. 

Artikel 16") 

Aanwijzing van standplaats, functie en rang 

1. In cen hesluit tot aanstelling en in cen door het Land 
gesloten arbeidsovereenkomst word t bepaald welke de s tand
plaats en de functie van de landsdienaar zuBen 

2. Als standplaats wordt aangewezcn de daarvoor, met 
het oog op de door de landsdienaar te verrichten werkzaamhe

• 	 den, meest in aanmerking komende plaats waar een kantoor van 
het betrokken onderdeel van 's Lands dienst is gevestigd. 

3. Een landsdienaar kan in meer dan een fimetie worden 
benoemd, indien de gezamenlUke omvang van d(~ aan die fune
ties verhonden werkzaamheden gelijktijdige vervlllling door een 
persoon toelaat. In geval van zodanige benoeming wordt daarbij 
bepaald welke van de functies als hoofdfunctie zal worden aan
gemerkt; de avenge wordell beschouwd als nevenful1cties. 
Voor zover niet andel'S bJijkt, V"ordt in deze wet de rune tie van 

*hw.t. G.B. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4-1971 
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een landsdienaar aIleen diem hoofdfunctie bedoeld. 

4. In cen besluit tot aamtelling wordt tevens bepaaJd 
welke de rang van de ambtenaar zaI 

5. 	 De rangen waarin kunnen worden inge
worden bij staatsbesluit vastgesteld. 

6. De benoeming in een functie en deindding in cen 
nmg geschieden met inachtneming van de krachtens artikel 7 
vastgestelde van het betrokken onderdeel van 
'$ Lands dienst. 

Artikel l7*) 

Vasts telling van s;iJ:llris 

I. Bij de van cen ambtenaar wordt 
vangsbezoidiging in overeenstemming met 
waarin hii is ingecteeld. 

2. In het krachtens artikel 16. lid, vast te stel
len staatsbesiuit wordt voor elke rang bepaald welke vaste 
bezoldiging of bezoldigingsschaal daara:m verbonden is. Voorts 
wordt in dat sta<.itsbesluit bepaald in welke gevallen en tot welke 

toelagen boven de bezoldiging worden genoten. 

3. Bij het in dienst nemen van een arbeidscon tractan t 
wordt diem salaris niet op een Jager vastgesteld dan dat 
van het minimumsalaris waarop hij in van aanstc!iing tot 
ambtenaar zou hebben gchad, 

Artikel 1 

Gebreken in de grondslag van 11('1 dit'llsfwrhand 

l. Indien een beslu it sIre k t 10 I 

dilnst in een ander geval dan vool/.i!'u HI 

*)i.w.t. (;.I). 1971110 r; IIl.LV. ;.( 'I 1"/1 
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wo rd t de ambtenaar in vaste dienst te zijn 

2. Strckt een bes!uit tot aanstelling in tijdelijke dienst 
voor een langere tcrmijn dan ingevolge artikel 14, leden 2-5, 

is, 	 dan wordt de ambtenaar voor de maximaal 
termijn te aangesteld. 

3. Indien hlijkt dat van Landswege cen arbeidsovereen
in een ander geval dan voorzlen in artikcl 15, 

eerste wordt de betrokkene aJsnog, met terugwerkende 
kracht tot de datum waarop die overeenkomst is ingegaan, tot 
ambtenaar aangesteld. Deze aanstclling kan nlet een verminde

van salaris ten gevolge hebben. 

4. Tegenovcr h~m die te trouw cell aanstelling 
heen aanvaard, of met het Land een arbeidsoven:enkomst heeft 

kan geen word;'Jn gedaan op nietighe.id wegens 
verluim van volledige inachtneming der gesteld 
of krach tens de artikelen 12, 16 en 17. 

5. Zodra bHjkt van een verzuim als bedoeld in het voor
~iti:lHde lid, wordt dit - tenzij het nietigheid ten heeft 
hersteld met tcrugwcrkendc kracht tot de datum van ingang 
van de aanstelling of van de arbeidsoverecllkornst, indien en 
voor zover zulks met eerbiediging van verkregen rcchten mo
gelijk is. 

http:nietighe.id
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TITEL II 

Mutaties in dienstverband 

Artikel 19*) 

Overgang in vaste of djdeHjke dienst 

l. Een in tijdelijke dienst aangestelde ambtenaar wordt 
van een aanstelling in vaste dienst voorzien met ingang van de 
dag waarop zich te zijnen aanzien voor het eerst geen der om
standigheden voordoet onder welke, ingevolge het bepaalde in 
artikel cerste lid, een tijdelijk dienstverband mogelijk is. 

2. Een in tijdelijke dienst aangestelde ambtenaar die na 
he t verstrijken van de uiterste temlijn van het tijdeHjke dienst
vcrband met uitdrukke!ijke of stilzwijgende instemming van hel 
bevoegdc gezag in functic is gebleven, wordt met van de 
eerste na die termijn voorzien van een aanstelling in vaste 
dienst. 

3. Een arbeidscol1tractant die gedurende cen tijdvak van 
tien jaren onafgebroken, of met 6ilderbrckingen van niet meeT 
dan cen maand, in dienst van het Land is geweest, word! op 
venoek met van de eerste dag na dat tijdvak voorzien 
van cen aansteliing in V<lstc dienst, indien de met hem 
arbeidsovereenkomst was gegrond op het bepaalde in artikel 15, 
eerste lid, aanhef en onder h. 

4. Ren arbeidscontractant wordt van een 
voorzien met ingang van de dag waarop zich te aanzicll 
voor het eerst gecn der omstaudigheden meer voordoet onder 
welke, ingevo!ge het bepaalde in artikeI 15, eerste lid, een 
dienstverband op de grondslag van een at'beidsovereenkomst 
110gelijk is. 

5. De voorgaande leden van dit artikel niet van toe
lJ"""'Hlj.!; in gevallen waarin gebmik wordt gemaakt van een wet

*)i.w.t. (J.B. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4-1971. 
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mogelijkheid tot beeindiging van het dienstverband. lkt 
vierde lid is bovendien niet van toepassing op personen als bc
doeld in artikel 15, eerate lid onder d. Hun dienstverband kan 
voor onbepaalde op de grondslag van een arbeidsovereen
komst worden voortgezet. 

Artikel 20*) 

Aanwijring van oon andere standplaats 

1. Hct bevoegde gezag kan voor een hetzij 
op diens verzoek, hetzij ambtshalve, een andere dan de bij de 
aanvang van zijn dienstverband vastgestelde standplaats aan

2; Ambtshalve geschiedt de aanwijzing van een andere 
aneen indien het belang van de dienst zulks vordert, 

en behoudens het bepaalde in artikel 8, twecde lid. 

3. De uit cen ongevraagde verandenng van 
voor de landsdienaar voortvloeiende kosten worden, volgens re
gelen bij s taatsbesluit te stellen, aan hem vel·goed. 

4. Indien de verandering van standplaats op verloek van 
de landsdienaar is geschied, kunnen de daaruit voor hem voort~ 
vloeiende kosten gehe.el of gedeeHeHjk aaa hem worden ver
goed. 

Artikel 21 *) 

Benoeming in een andere functie 
I.··: 

, 
1. Het bevoegde gezag kan'ien la.ndsdienaar, hetzij op 

diens verzoek, hetzij ambtshalve, in een of meer andere dan de 
de aanvang van zi.jn dienstverband vastgestelde functies be

noemen. Artikel 16, derde lid, is hierbij van toepassmg. 

*) i.w.t G.B. 1911 nQ. 67 m.Lv. 8-4-1971. 
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2. Ambtshalve geschiedt de benoeming in een andere 
functie met inbegrip van nevenfuncties alleen in gevallen-< 

waarin de niellwe functie in Qvereenstemming is met .de opJci
ding en de bekwaamheid van de landsdienaar, of waarin hem 
ongevraagd ontslag uit '8 Landsdienst had kunnen worden ver
leend. 

3. Benoeming in een andere ftIflctie geschiedt met .in
achtneming van de krachtens artikel 7\~oor het betrokken Of\

derdeel van's Lands dienst vastgestelde fonnatie. 

Artikel 22*) 

Waameming van cen funetic 

I. Een landsdienaar kan door of vanwcge het 
gezag met de waarneming van eell fundic worden belast: 

a. 	 voor de dUll r van afwezighe td of verh IrHlenng van 
degene die daarin is benoemd. 

b. 	 voor de duur van een indien de fundic defini
tief is opengevallen en hij aan de wettelijkeeiselt van 
benoembaarheid daarin voldoet; 

c. 	 voor onhepaalde tijd, indien de functie definilief is 
opengevaHen en hij niet aan de wettelijke cisen van 
benoembaarheid daarin voldoet. 

2. Fen persoon die niet aan de wettelijke eisen van be·· 
noembaarheid in een functie voldoet. kan met de 
daatvan sIeehts worden helast, indicn naar het oordeel van het 

gezag gecn andere geschikte pcrSOOll, die weI aan de7:e 
eisen voldoet, beschikbaar is. 

3. Artikel 21, twcede en derde lid. is van overc<:ukom· 
stige tocpassing op cen last tot waarneming. 

4. 	 Inciien eell Iandsdienaar gedurende meer dan een 
maand 	achtereen belast is met de waarneming van een 

en ziin safaris minder bedraagt dan het minimum waar

*) 	 Lw.L G.B. 1971 no. 67 In.i.v. 8-4-1971 

J 
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op hIJ in geval van benocming in die functie aanspraak zou heir 
ben, geniet hij voor de verden! duur van de waameming een 

overeenkomstig de daarvoor bij staatsbesluit te stellen 
regelen. 

5. Zodra cell landsdienaar gedurcnde meer dan cen jaar 
in totaal een definitief opengevallen funetie heeft waargenomen 
en aan de wettelijke eiscn van benoembaarheid daarin vol
doct, wordt hij geacht stilzwijgend in die functie te zijn be
noemd. 

6. Ecn functie waarin nog nimmer een bcnoeming heeft 
ptaats gt~had, wordt geacht definitief te zijn opengevallen op de 
dag met ingang waarvan zij is ingesteld. Een opgeheven functie 
en cen daarvoor in de plaats gekomen nieuwe functie, welke 
in hoofdzaak dezelfde werkzaamheden omvat, worden als cen 

functic beschouwd. 

Artikd 23*) 

Buitenfunctiestellling en ontheffing 

1. Een landsdienaar kan, imlicn aanwezig 
voor net in overweging ncmcl1 van zijll of bui
ten funetie worden gcsteld. 

2. 	 Tot buitenfunetiestelling, en tot 
behalve de organen die hun bevoegdheid hiertoe ontle

nen aan artikel 3--, mede bevoegd de directeur van het betrok
ken departement en het lH.lOfd van dt~ dienst, de instcHing of 
het bcdrijf waarbij de landsdienaar werkzaam is. 

3. Artikel 6 is ili<~t van toepassing op een beslu1t tot 
buitenfunctiestelling. Het besluit werkt niet langer dan een 
maand, 

4. fen buitenfunctiestcHing geldt zowel vonr de hoof<l
funetie a11' voor nevenfuncties waarin de lands.dienaar is be

*) 	 i.w.l G.B. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4-1971 

aallgev. bii S.Il. 1980 no. 84 m.Lv. 7·10-1980 
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noemd of met de waarneming waarvan is belast" 

5. Het hevoegde ge:tag kan, indien het belang van de 
diem! zulks een landsdienaar van zijn functie met 

van nevenfuncties -- ontheffen. zonder hem 
tijdig in een andere functie te henoemerL 

6. lndien de ontheffing geschiedt op grona van een ver
van de President, dat het algemeen belang van de dienst 

cen 31geheie reorganisatie, inkrimping en sanering van het amb
tenarenapparaat yordert, kan de President daarbij lOver op de 
on theffing geen ontslag word t vedeencl, een afvloeiingsrcgeling 
van krach t verklaren. 

Artikel 24*) 

Verhoging van rang (bevordeting) 

]. Het bevoegde gezag kan een ambtcnaar, die daarvoor 
op grand van zijn geschiktheid, bekwaamheid, betrouwbamheid 
en enhlring in' aanmerking komt, tot een hogere rang hevorcl,~· 
ren, zulks met inachtneming van de krllchtens artikd 7 voor hel 
betrokken onderdeel van's Lands dienst vastgestcldc forrnaiie. 

2. staatsbesluit worden nadere vercisten 
voor bevordering vastgestcld. 

3. Nadat een besluit tot bevordcring ter kcnnis van de 
ambtenaar is gebraeht, kan het niet meer wegens strijd met cen 
bepaling, vastgestcld bij of kmchtens de voorgaande !eden van 
dit artikel, worden ingetrokken of buiten werking 

4, Fen am btenaar heeft aanspraak op bevordering, in
dicn en zodra zijn rang lager is dan die welke volgens het in 
artikel 7 bcdoelde staatsbesluit als mlnimum behoort bii de 
functie uitdntkkelijk ()f srilzwijgend is benoemd, 

5. De hoogte van een rang is afhankelijk van het bedmg 
van de daaraan verbonclen vaste of maximum-bezoldh:!;ing, Bij 

*) i.w.t. G,B. 1971 no. 67 m.iv. 8·4-1971 
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gelijk maximum is de minimum-bezoldiging bcslissend. 

Artikel 25 *) 

Vedaging van rang 

1. Veri aging van de rang van een ambtenaar -, anders 
dan door het opleggen van de tuchtstraf van degradatie -- is 
slechts mogelijk in gevaUen waarin hem ontslag uit '8 Lands 
dienstkan worden verleend. 

2. 	 Een ambtenaar die buiten zijn in rang is vcr
en wiens bezoldiging daardoor is verminderd, ontvangt 

persoonlijke toelag{\ indien hij in geval van ont
slag aanspraak op pensioen ten laste van het pensioenfonds of 
wachtgeld zou hebben gchad. 

3. De in het tweede lid bcdoeldlO wardt 
staatsbesluit l,odanig geregeld, dat de ambtenaar niet in cen on

positie verkeert dan in het geval waarin hem, met toe
van 	pensioen ten laste van het plmsioenfonds of wacht

uit 's Lands dienst lOU zijn verlecnd. 

4. Een beslmt tot verlaging van rang wordt met redenen 
omkleed en door middei van cen afschrift ter kennis van de 
ambtenaar gebracht. 

Artikel 26**) 

Vemoging van saJaris 

1. Aan een ambtcna:ar die is ingedeeld in cen rang waar
aan een bezoldigingsschaal is verbonden, wordt telkenjare .

hij de maximumbezoldiglng van 
bereikt een periodieke verhoging 
toegekend, 

.) l.w.t. bij G.B. 1971 no. 67 m.i.v. S.4-1971 

aangev. biJ G.B. 1972 no. 150 m.i,v. 1· H973 


*"') j,w.t. hijG.B, 1971llo. 67 m.i.v. 8-4-1971 
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zulks behoudens de gevaUen waarin krachtens deze wet 
stilstand van bezoldiging plaats heeft, en onvernlinderd de 
moge1ijkheid van toekenning van cen of meer extra periodieke 
verhogingen wegens bijzondere ijver of buitengewone dienst
prestaties. 

2. Bij bevordering van eell ambtenaar wordt <liens aan
vangsbezoldiging in de nieuwe rang vastgesteld op cen 
bedrag dan dat van de laatstelijk door hem in zijn oude rang 
genoten bezotdiging. 

3. 	 In geval van uitdrukkelijke of stilzwijgende benoe~ 
van cen arbeidscontractant in een andere functie wordt -

indien die bcnoeming, ware hij ambttmaar, bevordering tot ge
volg zou hebben salaris ten minste verhoogd tot het mini
mum waarop hij ais ambtenaar aanspraak zou hebben gel1ad. 

Artikel 27*) 

Vedaging van sabllis 

1. Het salaris van een arnbtenaar kan slechts worden ver
laagd krach tens: 

a. een staatsbesluit strekkende tot eon in beginsel 
mene salarisverlaging voor 's Lands persGl1eel; 

b. cen besluit tot veriaging van rang of tot oplegging van 
de tuchtstraf van vermindering van salarisancienniteit. 

2. Het cerste lid is niet van toepassing op toeiagen, yoor· 
zover deze: 

a. 	 van aflopende aard zijn, of 
b. 	 het karakter hebben van een yuste vergoeding, 

voor onkosten welke uit de vetvulling van een functie 
vQortvJoeien, hetzij voor de extra kosten verbonden 
aan het wonen op cen bepaald~ standplaats, hetzij 
voor bijzondere gcvaren, moeltcill of ontberingen bij 
het verrichten van bepaalde werkzaamheden. 

*) 	 LW.t. G.B. 1971 no. 67 m.iv. 8-4·1971 
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3. Toelagcl'l cis bedoeld in het tweede lid, onder b. kUIl

nen wordell ingetrokken, zodra de omstandigherlen, welke tot 
de toekenning daarvan hebben geieid, nie,t meer aanwezig zijn. 

4. Het salaris van eGn arbeidscontractant kan zander na
dere overeenkomst worden verminderd krachtens een staatsbe
sluit als bedoeld in het eerste lid onder a, en het der·· 
de lid, voor zover in de met hem gesloten arbeidsovereenkomst 
niet anders is hepaald. 
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DEROE HOOFDSTUK 


RECHTEN EN PLICHTEN V AN 

LANDSDIENAREN 


TITEL I 


Rechten van landsdienaren 

Artikel 28 *) 

Betaling van salaris 

1. Indien een landsdienaar bcsluit tot 
of ingevolge de me them arbddsovereen

komst, op weekbezoldigilm. dan wel (lag··, uur- of 
taakloon, werkzaam teLkens uitcrlijk op 
de laatste dag van de week betaald. In andcre g'~vallen ge· 
schiedt de bctaling telkens op de laatste dag van (h: ka· 

of 
van rang nlet andel's blijkt, wortH het bedrag van 

geacht tc zijn op hd minimum 
van de rang waarin de arnbtenaar is 

2. 	 [ndien uit cen besluit tot 

3. 	 De beJrdfentie hel 
loon van een werknemer, met tnbegrip van dk Dmtrcllt I.oonbe.· 

voor zuver daarvan bij deze wet niet is 
op het salaris van cell ambtt>· 

naar. 

Artikel 29*) 

Overdracht en inpandgeving van salaris 

Vool' de van overc\racht, inpandgeving en elke 

*} 	 i.w.t. G.ll. 1971 no. til m.Lv. 8-4·1971. 

~ 
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andere handeling waardoor een landsdienaar enig recht op zijn 
salaris aan een derde is goedkeuring van of vanwege 
het bevoegde-g;?iai' vereist ..Aan de kunnen voor
waarden en beperkingen worden verbonden. 

Artikel 30*) 

Korting en inhouding op salaris 

1. Op het salaris van een landsdienaar worden zander zijn ,
uitdrukkelijke machtiging geen bedragen gekort of ingehouden 
dan overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

2. Gedurende de tijd dat een landsdienaar overeenkom
artikel 23, eerste en tweede lid, bulten functie is gesteid, 


wordt zijn salaris ingehouden, vom zover. het bevoegde gezag 

zutks bepaalt. InJien geen sc:horsing of ontsiag wegens plichts

verzuim voll!L heeft aisnog betaling van het ingehouden salads 


pJaats. 

3. Gedurende de ti.id dat cen landsdienaar is geschorst 

wordt zijn salaris ingehouden" voor zover het bcvoegde gezag 

niet anders bepaalt Nadat de schorsing is geeindigd, wordt het 

in~~ehouden salaris, indien en voor zover daarop krachtens deze 

wet aanspraak bestaat, alsnoi! be.taald, 


4. Het salaris van cen landsdienaar behaJvc bij het ein
de van het dienstvcrband, slechts voor een vierde gedeelte vat~ • 
baar voar verhaal van hetgecn daarop door het Land is voorge

Helgeen om administratief-technische redencn aan sa

laris is vooruitbetaald dan wei door eoige oonaak te vee! be
taald, word t \liet als cen voorschot beschouwd. 


5, Op het salaris van cen landsdienaar kan worden ge

kart of ingehouden: 


a. 	 hetgeen om admimistratief-technische redenen aan 
salaris is vooruitbetaald, dan weI door enil!e oor

*) 	 Lw.t. G.B. 1971 no. 67 m.l.v, 8·4·1971 

aangev.bijv. S.1l. 1981 no. 148m.i.v. 1-1-1981 
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zaak t(: veel is 

de pensloenvoorschriften ver- . b, 

dienstverc. 

en binnend. 	 in 
de tc stellcn grenzen. uit hoofdc 

directe belnsting aan het Land 
is; 

e. 	 waarvan h,~t rech!er

r. 	 prem ies voor social", verzekeringen. 

A rtikel 31 *) 

Spaarinhouding 

In de bij staatshesluit te bepalcn gevallen wordt op 
het salaris van landsdienaren, op wie de pensioenvoorscliriften 
niet van telkcns bij de uitbetaling een spaarbe

2. Het is gelijk aan de pcnsiot'nbijdragc die 
de landsdienaar indien de pensiocnv()or
schriften op hem van waren. 

3. 	 van het dienstverband worden de inge
vermecrderd me teen bij sta<ltsbesillit 

rente, aan de gewezen landsdienaar of diens cr f
genamen uitbetaald; he ineens, hetzij bij gedcdtcl1 in de 
vorm van een 

4. Indiell de landsdienaar in het 
dat de pensioenvoorschriften op hem van wor

*) 	 LW.I. bij G.D. 1971 n<l. 67 m.Lv. 8-4-1911 
g<,w. bij G.K 1972 no. 150 m.i.v. 1-1-1973 
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27 
den de ingehouden spaarbedragen met de rente bestemd voo' 
inkoop van diensttijd die voorschriften. 

Artike132*) 

Emolumenten 

1. Toekenning van emolumenten aan landsdienaren ge
schiedt uitsluitend overeenkomstig de daarvoor bij staatsbesluit 
vast te stellcn voorschriftcn. 

2. Ais emolumenten worden aangemerkt aile aan een lands
dienaar als zodanig toekomende: 

a. 	 voordelcn in natura; 
b. 	 van andere kosten dan die welke recllt

streeks uit de vervulling van cen funetic. -- met 1nOO
vall nevellfuncties of cen dienstop

drachtvoortvloeien. 

3. Een aan cen landsdienaar toegek.en emolument kan 
hem worden ontnomen in waarin vedaging van zijn 
sahlris is. In andere heeft de ambtenaar bij 
verlies van cen emolument 	

~ 

4. Op ceo ambtenaar aan wie 
emolument is ontnomen in een gcval waarin 
heeft op krachtens 
artikel tweede en derde lid. van 
sing. 

Artikcl 

Vdje geneeskundige behandeUng en verpleging 

L 	 Bij staatsbesluit worden voorschriftcn vastgesteld OD1

~) 	 i.w.t. bij G.B. 1971 no. 67 m.Lv. 8-4·1971. 

http:toegek.en


1985 26 	 No,,41 

zaak to veel is betaald; 

de pensioenvoorschriften ver-b. 

dienstvcrc. 

d. in 
de 

en binnen 
uit hoofdc 

e, alimentatieschuJden waarvan het n:chler
is 

voorf. 

Artikel 31 

Spaarinhouding 

1. In de bij staatsbesluit te bepa.k~n gevullen wordl op 
het saJaris van Jandsdienaren, op wie de pensioenvoorschriften 
niet van toepassing zijn, telkens bij de uitbetaling ,:ell spaarbe
drag ingehouden. 

2. Het is gelijk aan de pcnsioen bijdragc die 
de laJ1dsdienaar verschuldigd 1.0U zijn, indien dt' pensioel1v(}or
schriften op hem van waren. 

3. 	 Bii beeindiging van het dienstvl:rband worden de inge
vermeerderd me l cen bij staaisbesiu i t 

rente, aan de geweul1 landsdienaar of diens crf
genamen uitbetaald; ineens. herzij bij gcciceltr'u in de 
vorm van een 

4. lndien de landsdienaar in het 
dat de WOf

*) 	 Lw.t. bij G.B. 1971 no. 67 m.Lv, 8-4·197i 
g~w. bij G.B. 1972 !Ii', 150 \-1·1973 

,~ 
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27 
den de met de rente bestemd VOl»' 

overeenkomstig die vOGfschriften. 

Artike!32*) 

Emolumentcn 

]. Toekenning van emolumenten aan landsdienaren ge
schiedt uitsluitend overeenkomstig de daarvoor bij staatsbesluit 
vast te stellen voorschriftel1. 

2. Als emolumenten worden aangemerkt aBe aan een lands
dicnaar als zodanig toekomende: 

a. 	 voordelen in natura; 
b. 	 vergoedingen van andere kosten dan die welke recht

streeks uit de vervulling van cen f'unctie·- met inbe
van nevenfuncties of een bUzondere dienstop

dracht voortvloeien. 

3. Een aan een landsdienaar toegekend (;molument kan 
hem worden ontnomen in gevailen waarin veriaging van zijn 
salaris is. In andere gevaHen heef! de ambtenaar bij 
verlies van een emolument 	

(!1 

4. eeo ambtenaar aan wie 
emolument is ontnomen in cen gcval waarin 
heeft op krachtens 
artikel tweede en derdc lid. van 
sing. 

Artikel 33"') 

Vrije geneeskundige behandeling en verpleging 

1. 	 Bij staatsbesluit worden voorschriften vastgesteld om

*) 	 i.w.t. bij G.R 1971 no. 67 Ill.i.v. 8-4·j971. 
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trent vrije genecskulldige behandeling en verpleging van lands
dknaren, die daarvoor met het oog op hun standplaats of hun 
functie in aanmerking komen. 

2. Bij staatsbesluit kan een recht tot vlije geneeskundige 
behandeling en verpleging gehcel of ten dele mede worden toe- • 

aan de gezinsleden van landsdienaren als bedoeld in 
het eerste lid. 

3. Onder geneeskundige behandeling en 
VOOf de toepassing van dit artikel heelkundige, 
en tandheelkumlige behandeling, alsmede het verstrekken van ge

nees- en verbandmiddelcn. tlegrepen. vaor zover staatsbesluit 
niet anders is 

Artikel 34* 

Vergoeding vall onkosten 

I. Een landsdienaar heeft volgens rcgclen bij staatsbe
sluit tc aanspraak op vergoeding van de ult de 
van zijn functie of cen bijzondere dienstopdracht voortvloeien
de reis- en verblijfkosten. 

2. Ben landsdienaar die verpIicht is dienstkleding te dra
gen, heeft voor zover hem die kleding niet van landswege 
wordl verstrekt .- volgens regelen bij staatsbesluit te stellen, en 
behoudens de daarbij te bepalen uitzonderingen, aanspraak op 
V!;'.rgoeding van de kosten van aanschaffing daarvan. 

3. Bij of krachtens staatsbesluit kan '-'lorden v(}()rl.icn 
in de vergoeding van andere kosten welke rechtstreeks uit de 
v"'TVulling van een fundic voortvloeien. 

4. V~~r de toepassing van dit artikel nevenfhncties 
onJer de functie van ecn landsdienaar begrepen. 

.,) 	 i.w.t. bij G.B. 1971 r,o. 67 In.Lv. 8·4-1971. 
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Artikel 35*) 

Ziekte of in verband met de dienst 

1. Een landsdienaar hecft bij ziekte, ongeval, ontstaan in 
verband met dl" dienst, aanspraak op: 

a. 	 vergoeding van de daaruit voortvioeiende schade aan 
hem tocbehorende kleding of uitrustlng tocgebracht; 

b. 	 vrije gcnecskundige behandeling en verpleging, vol
gens regeien bij staatsbesluit te steHen. 

2. Onder geneeskundige behandeling en verpleging zijn 
voor de toepassing van dit artikel heelkundige en tandheelkun
dige behandeling, alsmede het verstrekken van genees- en ver
bandmiddelen, 

TITELH 

Plich ten van Landsdienaren 

Artikel 36 *) 

Algemene verplichtingen 

I. Een landsdicnaar is vcrplicht de aan zijn functie 
met inbegrip van nevenfuncties - verbonden werkzaamheden 
naar beste wetcn en kunnen te verrichten, de bcvoegdelijk aan 
hem gegcwn opdrachten, welke op de dicnst be trekking heb
ben, stipt en loyaal uit te vocren en zich oak overigens steeds zo 
te gedragen als een goed en getrouw landsdienaar betaamt. 

2. Hij is voorts verplicht lich te gedragen overeenkom
stig de voorschriften, bij of krachtens staatsbesluit vastgestcld 
voor 's Lands dienst in het aigemeen of voor het onderdeel 
waartoc bij behoort. 

*} 	 i.w. t. bij G.B. 1971 no. 67 mJ.v. 8 - 4·1971 
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Artike137*) 

Verplichung tot afleggen van eed of belofte 

Een iandsdienaar is verplicht te voldoen aan hctgeen voor 
hem inzake het aileggen van eeo eed of bdofte of krachtcns 
staatsbesluit is bepaald: met dien verstande, da t godsdienstige 
en gewetensbezwal'en tegen het at1eggen van een eed worden 
geeerbiedigd. 

ArtikeI38**) 

Verplichting tot gehcimhouding 

1. Een landsdicnaar is verplicht tot geheimhouding van 
al hem in de uitoefening van enige funetic met inbe

van nevenfuncties .. tcr kcnnis is gekomen, voor :lOVer die 
vcrplichting uit de aard def zaak voigt of" hem uitdrukkclijk is 

2. 	 De in het voorgaande lid bedoelde bc
staat nlet; 

a. 	 tegcnover hen ~lan wie de 

is; 


b. 	 indien en voor zover de 

het bevoegde gezag van de 


c. 	 legcnover de Raad VOOT Personeie 

en organen met rechtspraak belast. 


ArtikeI39**) 

Verplichting tot wonen in standplaats 

Het bevocgde gezag kan cen landsdicnac.:r de VCIlJlichting 
oplcggen tot het wonen In. of binncn een benaalde afstand 

"') i. w. t. bij G.B. 1966 no. 8 m.L v. 24· 1·1966 

**) i.w.t. oij G.B. 1971 no. 67 m.i.v. 84·1971 
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van zijn standplaats. 

Artikel 40*) ~ 
Verlllichtingen ten aanzien van ambts- en dienstwoningen 

L Indien krachtens staatsbesluit voar een landsdie
naar een ambts- of dienstwoning is aangewezen en die woning 
in een behoorlijke staat van bewoonbaarheid verkeert, is 
op cen daartoe strckkende vordering van of vanwege het be
voegde gez8g verplich t deze tl;; betrekken. 

2, Yoor het gebfllik van een ambts- of dienstwoning is 
de landsdienaar t::cn door het bevoegde gezag naar billijkheid 
vast te stellcn vergoeding ~ het Land v'crschuldigd. Deze ver- • 
gocding, welke op niet meer dan Hen procent van het salaris 
van de 18ndsdienaar mag worden bepaald, kan telkens bij de 
uit betaiing van dat salaris door inhouding worden verrekend. 

3. Bij overJijden van een landsdicnaar ga~m diens rechten 
op het gcbruik, alsmede <liens verpliclHingen betreffende het on
derhoud van cen ambts- of dienstwoning VOOT" de duur van de 
kalcndennaand van zijn overlijden en de daarop voigende drie---------kakndermaanden op zijn acbtcrgebteven gezinsledcn over met 
dien vcrstande lIat over bet tijdvak na het ovt:rlijden geen ver
goeding voor het gebmik is vcrschuldigd. 

4. De in het voorga2lnde lid genoemde tcrmijn kan, in
dien het belang van de dienst zulki:> vordert, door ofvanwege het 

gezag worden bekarL In geval van zodanige bekorting, 
anllers dan wegens on ochoorlijk gebruik of schending van de 
onderhoudsverplichtingen, ontvangen de achtergebieven gezins
leden een naar billijkheid te bepaJen schadevergoeding. 

5, Bij vri5willige ontruiming, binncn de voar het voortge
zeUe gebruik bepaalde termijn, eindigt het reeht van de achter
gebleven gezinsieden op het'gebruik van de ambts- of dienstwo

*) i.w.t hij G,B. 1911 no. 67 mj.v .. 8-4-1971 
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ning. In dat geval lean aan hen een schadevergocciing worden 
toegekend. 

6. Vool' zover bij staatsbesluit nid anders is bcpaald, zijn 
de burgerrechtelijke regelen betreffende de verpLichtingen van 
llUurders en verhuurders van woningen tt~n aallzien van gcbruik 
en onderhoud van Qvereenkomstige toepassing. 

Artikel41 

Dienst- en werktijden 

LEon landsdienaar IS verplich t de uit zijn 
voortvlQciende werkzaamhedcn gedurende de voor hem gelden
de, of krachtcns staatsbesluit vastgcstcldc, dknst- of werk
tijden te verricll ten. 

2. 	 Bij de vaststelling van de dienst- en werkti,iden en bij 
van de desbetreffende voorschfiften wordt zoved 

gezorgd dilt een landsdienaar op zondagen en op de 
voar hem geldende kerkelijke feestdagen de 
gon van zijn gezindte kan bijwonen. 

3. Op zondagen en daarmede gelijk gestteJde dllgen WOf-

den van een landsdienaar geen werkzaamhedcn tCl1zij: 

a. 	 de aard van het ondcrdeel waartoe tllJ be!10ort, geen 
onderhreking van de dienst op die dagen toelaat; 

b, 	 bij wijze van uitzondering, in gevallen waarin het be-
van de dienst zulks vordert. 

4. Voor de toepassing van het derde lid worden onder 
met de zondag gelijk gestelde dagcn verstaan de dagen, dir.l bii 
of krachtens staatsbesluil als zodanig zijn aangewezen. 

5. Voor dienst op zondagen en daarmede gelijkgestel.. 
de dagen wonIt volgens rcgelen bij of krachtens staatsbesluit 
tc stellen, vergoeding zoveel mogelijk in de vornl van vrije 
dagen .... gegeven. 

"') 	 tw.!. bij C.B. 197 Inn. 67 m.i.v .. 8·4·1971 
g('W. bii G.B. 1971 no. 76 m.i.v. 23·4·1971 
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Artikel 42*) 

Gcneeskundige controie 

Een landsdienaar is verplich t zich aan genceskundige con
trole te onderwerpen in de gevallen waarin wlks, met inacht
neming van de daaromtrent bij staatsbesluit vast te stellen voor
schriften, door of vanwege het bevoegde gezag van hem wordt 

vcrlangd. 

Artikel43 

Gebruik van landsgoederen. 

Het is <lan de landsdienaren verboden van goederen welke 
aan hct Land toebehoren en die voor de dienst bestcmd, 
cen met die bestemming onverenigbaar eebruik te maken. 

Artikel 

Aanl1emen van bcloningen 

Bet is aan de landsdien.aren verboden voor 
werkzaamhcden, welke verband houden met de 

van derden_ in welke vonn en onder welke benaming 
van of vanwcge het gezag 

te te nemen. 

Tl[TELlIi 

Vrijstel.ling van dienst. vedof en non-aktiviteit 

Artlke145**) 

VrijsteUing van dienst 

I. Een 	 op vrijstelling van 

*) Lw.t. bij G.B_ 1971 no. 61 mJ.v. 8-4-1971 
**) Lw.t. bij G.B. 1966 no. 8 m.Ly. 24-1-1966 
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In dat geval kan aan hen cen schadevergoeding worden 
toegekend. 

6. Voor zover bij staatsbesluit niet anders is bcpaaJd, 
de burgerrechteJijke regeJen betrcffcnde de verplichtingen van 
lmurders cn verhuurders van woningen ten aanzien van gebruik 
en onderhoud van overeenkomstige 

Artikd 41 

Dienst- en werktijd,el1 

L Een landsdienaar is verpticht de uit functies 
voortvloeiende werkzaamheden de voor hem gelden
de, bij of krachtens staatsbcsluit dienst- of werk
tijdcn tee verrich ten. 

2. Bij de vaststelling van de diensl.- en werk tijdcn en bij 
de toepassing van de desbetreffende voorschriften wordt zoveel 
mogelijk gezorgd dat een landsdienaar op 
Your hem geldende kerkelijke feestdagen de 
gen van zijn gezindte kan 

3. Op zondagcn en daarmede gelijk geste1de dagen wor.. 
den van cen landsdit~naar geen werkzaarnhedcn gGt~ist, 

u. 	 de aard van het onderdeel waartoe hij benoon, gcen 
onderbreking van de dienst op die dagen toelaat; 

b. 	 bij wijze van uitzondering, in gevallen waarin het be
lang van de dienst zulks vordert. 

4. Voor de toepassing van het derde lid worden onder 
met de zondag gelijk gestelde dagen verstaan de dagen, die 
of krachtens staatsbesluit als zodanig zijn aangewezen. 

5. Voor dienst op londagen en daarmedc gelijkgestel
de dagen wordt volgens regelen bij of krachtens staatsb(~sluit 
te stellen, vergoeding zoveel mogelijk in de voml van 
dagen gegeven. 

*) 	 i.w.t. hij G.B. 1971 no. 67 111.i..V. 8-4·1971 
gew. bii G.Il. 1971 no. 76 m.Lv. 23-4·197l. 
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ArtikeI42*) 

Geneeslmndigc controJe 

Een landsdienaar is verplicht zich aan geneeskundige con
trole te onderwerpen in de gevallen waarin zulks, met inacht
neming van de daaromtrent staatsbesluit vast te stellen voor
schriftcn, door of vanwege het bevoegde gezag van hem wordt 
verlangd. 

Artikel 43*) 

Gebruik van landsgoederel1. 

Bet is aan de landsdienaren verboden van goederen welke 
aan het Land toebehoren en die voor de dienst bestemd, 
cen met die bestemm onverenigbaar gebruik te maken. 

Artikel 

Aannemen van beloningen 

Bet is (lan de landsdienaren verboden voor bemoeiingen of 
welke verband houden met de 

van derden, in welke v~nn en onder welke bCl1aming 
ook, zouder toestemming van of vanwege het bevot~gde gezag 
te of in ontYangst tc nemen. 

TITELlU 

Vrijstelling van dienst, verlof en non-aktiviteit 

ArtikeI45**) 

Vrijstelling van dienst 

Een landsdienaar heeft aanspraak op vrijstelling vall 
de tijd van verhmdering wegens:dienst 

*) i.w.t. bi} G.B.I971 no. 67 m.Lv. 8-4-1971 

**) Lw.t. bij G.B. 1966 no. 8 mj.v. 24-1-1966 
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a. ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling; 
b. cen op rustende wettelijke v1erplichting; 
c. uitoefening van het kiesrecht; 
d. 	bijzondere persoonlijke of familieomstandigheden, zulks 

in de bij staatsbesluit te bepalen gevallen en binnen de 
daarbij te stellen grenzen. 

2. Vrijstelling' van dienst kan, in gevallen waarin aanspraak 
daarop bestaat, stilzwijgend worden verleend. Artikel 5 is als
dan niel van toepassing. 

3. Bij staatsbesluit kan worden voorzien in een Kortmg op 
he t salaris over het tijdvak van vri,isteUing van dienst wegens 
ziekte of ongeval, niet ontstaan in verband met de dienst. Deze 
korting kan over het eerste j~lar daarvan voor ambtenaren niet 
op meer dan twintig procent van het salaris worden gesteld. 

4. VrijstelIing van dienst wegens zwangerschap of btwal
ling kan ambtshalve worden verlcend. Over het tijdvak hiervan 
bcstaat, voor zover het~~~~de gez~~niet anders bepaalt, geen 
aanspraak op salaris. 

46*) 

Verlof in het algeme(~n 

Veriof in de zin van deze wet wordt onderschciden 
in: 

a. vakanticverlof; 
b. 
c. ziekteverlof; 
d. buitengewoon verlof; 
c. verlo f buiten bezwaar van den Lande. 

2. Voor de duur van verIof is cen arnbtenaar ont
hcven van de vCJplichting tot het verrichten van werkzaamhe
den en van die tot het wonen in of binnen een bcoaalde af

*) 	 i.w.t. bij G.B. 1971 no. 67 m,j.\'. 8.4·1971. 
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stand van standpiaats, dan weI in eeo ambts- of dienst
woning. 

Artike! 47*) 

Aanspraak op vakantieverlof 

1. Dc ambtenaar heeft per kalenderjaar aanspraak op 
vaklln tieverlof met behoud van vol salads met inach tneming 
van de hiema te stellcn regelen. Hij is gerechtigd zijn vakantie
verlof of gedeeltelijk in het buitenland door te brengen. 

2. Bet aantal vakantieverlofdagen waarop een ambte
naar per kalendeljaar aanspraak heeft bedraagt: 

a. 30 IlHlHlj.\1::1I voor de ambtenaar in vaste 

b. 1 S dienstdagen voor de ambtenaar in tijdelijke dienst. 

3. Dc aanspraak op vakantievcrlofwordt in aile gevaHen, 
dat eml ambtenaar in een kalenderjaar 30 dagen ofmeer, al dan 
niet aancengesloten, anders dan tengevolge van cen verleend va
kan tieverlof geen dienst doet,'venninderd naar reden van 1/12 

van het hem ingevoIge het tweede lid van dit artikel 
toekomlC'nde aant<li vakantieverlofdagen voor elk aantal van 
30 dagen dat hU geen actieve dienst heeft vervuld. 

4. Inditm de tijc1, gedurendc welke eeo ambtenaar geen 
werkeli,ike dienst doet, zich over meer dan eell kalenderjaar 
uitstrekt, worden de aanspraken op vakanticverlof bij toepas
sing van bet vOIige lid, over de desbetreffende kalenderjaren 
naar evenrcdigheid verminderd. 

5, Indien de vermindering bedoeld in het vierde lid niet 
kan worden 10egepast, omdat het aan de ambtcnaar toekomen
de vakantievedof in het desbetreffende kalenderjaar reeds ge
heel js genoten of daarvoor nid toereikend is, geschiedt de ver
mindering of verdere vermindering in cen of meer volgende 

*} 	 j,w.t. bij G.B. 1966 no, 8 m.i.v. 24+1966 
opnieuwvalltgest. bijS.B.1976 no. 19 tr.Y. 1·1-1975 
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kalendeIjaren, met dien vers1ande, dat in kalendcrjaar het Artikel 48 *) 

meer dan een derde gedeeltc van 


de ambttmaar ingevolge het bcpaalde in artikel47 twee Verlenen van vakantieverlof 

de lid ov,~.r dat iaar toekomt, mag worden verminderd. 


1. 	 Het vakan tieverlof bedoeld in artikel 47 eerste lid, 
6. Het aantal dagen, waarap een tHenaar jngevolge dit 	 wordt aan de ambtenaar op zijn daartoe strekkend schriftelijk 

artikel over enig kalenderjaar aanspraak maken op va verzoek door of vanwege het bevoegde gezag aaneengesloten 
kantieverlof, wordt zo naar boven afgerond op hele da... verleend. 
gen. 

2. 	 Op verzock van de ambtenaar kan, indicn de dienst 
7. Onvenninderd het in artikel 48 leden 1 tot dit toelaat, in cen kalenderjaar ten hoogstetweederde gedeelte 

en met 4, heeft de arnbtenaar gedurende de eerste us maanden van het vakantieverlof gesplitst worden verleend. 
na de aatlvaarding van zijn ambt, slechts aanspraak op vakantie
verlof naar reden van 1/12 gedeelte van het in artikel 47 tweede 3, Omtrent de tijdstippen waarop het vakantieverlof 
lid vastgestelde aantal vakantieverlofdagen Voor de categorie zal ingaan, alsmede omtrent de tijdvakken waarin dit eventueel 
waartoe hij behoon en weI Voor iedere volle kaiendennaand, zal worden gesplitst, word t door of vanwege het bcvoegde ge
dat hij in genoemd tijdvak werkeliikc dienst hceft vcrvuld., zag beslis 1. 

8. Bet aantal waarop ing,evolge het 4. Bij het nemen van een beslissrng bedoeld in het vo
lid op vakantieverlof bestaat, wordt zo nodig naar be- rige lid, wordt, met inachtneming van de belangen van de 
neden afgerond op . zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenseo van 

de ambtenaar. 
9. 	 Actieve diemt wordt, behalve door onder· 

broken door en gedurende de tiidvakken van: 5, Het vakantieverlof kao door of vanwege het bevoegde 
gezag wegens dringende redenen van dienstbelang gcheel of ge

a. 	 vrijsteHing van dienst wegens zwangerschap of beval dceltelijk worden of onderbroken bH cen met rcde
ling; nen omkleed besluit. 

b. 	 vrijsteUing van diemt wegens ziekte of ongevaI, l1iet 
ontstaan in vcrband met de djenst, zodra en voor zo 6, Indien het vakanti·everlof krachtens het vorige lid ge

ver deze vlijstelling m~er dan een maand, hetzij ach
.' heel of gedeeltelijk is geweigerd of onderbroken, behoudt de 

tercen, hetzij met onderbrekingtm van minder dan ambtenaar zijn aanspraak op het aantal door hem niet genoten 
cen week heeft geduurd: vakantieverlofdagen. Weigering kan voor ten hoogste 6 maan

c. 	 studieverlof, ziekteverlof en verlof buiten bezwaar den uitstel van het desbetreffende vakantieverlof tot gevolg 
van den hebben. Behouden~, het geval dat de dienstverhouding tot het 

d. 	 non-activiteit; Land wegens ontslag eindigt, kan aan een ambtenaar in enig 
c. 	 buitenfunctiestelling gevoIgd door schorsing of ont kalenderjaar nimmer een vakan ticverlof worden veT

slag wegens plichtsvcl'zuim; leend dan driemaal het hem het tweede lid van artikel 
f. 	 SchoTsing. 47 toekomende aantal vakantieverlofdagen. 

*) 	 i.w,t, Oij G.B, 1966 no" 8 m.lv. 24-1-1966 
opnieuwvastgest. Nj S.B. 1976 no. 19 t.r.v.1-1-1975 
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7. Indien, als gevolg van de onderbreking de am btenaar 
schade lijdt, wordt deze schade hem vcrgoed. 
Bij resolu tie wordt een Commissie ingesteld ter beoordelmg van 
de hoegroothcid van het uit te keren schadebcdrag en worden 
de criteria aangegeven op grand waarvan dit oordee1 zal 
vinden. 

8. Ten aanzien van ambtenaren werkzaam 
gcn van onderwijs, zullen de voorgeschrcven of 
vakanties beschouwd worden als tUdvakken van vcrlcclld vakull
tieverlof, als bedoeld in artikel 47 tweede lid. In afwijking lucr
van wordt aan de ambtenaar telkens na 4 (vier) jaren buiten de 
voorgeschrevcn of gebruikelijke vabnties, vakanticverlof ver
leend voor de duur van respecticvelijk 30 en 15 dagen, 
als aangegeven in artikel 47 tweedc lid, 
Bet bevoegde gezag kan bepalcn, dat een vakan ticvcrlof als 
vorenbedoeld aansluitend hij cen schoolvakan tic wonH opge·· 
nomen. 

9. Het bevoegde gezag kan in her belang van de dicnst 
ambtshalve vakantieverlof verlenen {lan de ambtenaar tot 1.'CIl 

maximum van 1/3 gedeelte van het hem krach tens art 4"1 lid 
2 tockomende aan tal vakantieverlofdagen pcr 

Artikel 49*) 

Cumulatic van ongebruikte aanspraken op 
vakantieverlof ,I 

L Vom zovcr een ambtenClar kn hoogstc 
twee voorafgaande achterecnvolgende kaIendcrjaren het llern 

artikel 47 tweede lid toekomende aantal vakalltievcr
lofdagen niet of niet ten volle hecft genoten, kan dit hem het 
daaropvolgcnde kalenderjaar worden verleend. 

2. Het <lantul niet genoten vakantieverlofdagcn kan door 
de ambtenaar worden gevoegd bij het hem in dat kalende~jaar 
toekomende aantal vakan tieverlofdagcll. lfet op dezc wiize ver

~. 


1985 	 39 No. 41 

kregen totaal aantal vakantieverlofdagen, wordt hem op zijn 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek aaneengesioten ver-

Artikel 50*) 

Compensatie voor ongebruikte aanspraken 
op vakan tieverlof bij overlijden 

1. Ter compensatie van het door een ambtenaar bij zijn 
overlijden niet genoten of gedeeltelijk niet genoten vakantiever~ 
lor, wordt aan de weduwe of weduwnaar een geldsbedrag uitbe
taald gelijk aan bet bedrag dat aan de ambtenaar aan salaris zou 
zijn uitgekeerd gedurende het vakan tieverlof, indien het verlof 
door hem va6r zijn overIijden zou zijn genoten. zullende bij de 
bcrek-;ning van het geldsbedrag rekening worden gehouden met 
het salaris dat de ambtenaar op het moment van zijn overlijden 
genoot. Bij --de vasts telling van het aantal niet genoten vakan
tievcrlofdagen viltdt het bepaalde in artikd 47 leden 4 tot en 
met 6 geen tocpassing. 

2. Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar na
geschiedt de uitbetaling ten behoeve van de minderjarige 

wcttigc of erkende natuurlijke kinderen. Ontbreken ook zoda
nige kinderen, dan geschiedt de uitbetaling aan de op het 
stip van overlijden van de ambtenaar in leven zijnde meerder
jarige kinderen en bij het ontbreken van deze aan de ouders. 

3. Laat de betrokkene ook geen betrckkingen zoals be
dodd in het vorige lid na, dan wordt het in het eerste lid be
doelde bedrag geheel of ten dele aangewend voor de betaling 
van de Kosten van de laatste ziekte en van de Iijkbezorging. 

Artikel 51 *) 

Vakantie-uitkeling 

Bij staatsbesluit wordt voorzien in een regeling voor het 
toekennen van een jaarlijkse vakantic-uitkering, welke ten 

*) 	 l.W.t. bij G,B. 1966 no.S m..i.v. 24-1-1966 

opnieuwvastgest. bij S.B. 1976 no. 19 t.r.V. 1-1-1975 


*) j.w.t. bij G.R 1966 no. 8 m.i.v. 24-1-1966 
opni("uw vastgest. bij S.H. 1976 no, 19 t.r.v. 1-1-I915 
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Artikel 54*) 
minste 4%van de jaarbezoldiging van de ambtenaar bedraagt. 

Ziekteverlof 
Artikel 52*) 

1. Indien zulks blijkens de uitslag van een geneeskundig 
Vakan tieverlof van .arbeidscontractanten onderzoek wenselijk moet worden geacht, kan aan een lands

dienaar op diens verzoek voor eeo door !l_eJ:.. bev~~,g.~.~ te 
Vaal de van de omtrent vakantie bcpaicn worden verieen.g.:

"",... - ......~'''~... ~.~"""- ...... ~,.-.verlof en vakantieuitkering wordt een arbeidscontractant ge
lijk gesteld met eenambtenaar in tijdelijke dienst, voor zover a. tot volledig herstel van gezondheid in gevallen waarin 
in de met hem gesioten arbeidsovereehkomst geen andere hij niet door zijn ziekte volstrekt verhinderd is zijn
regeling is getroffen, waarbij de arbeidscontractant nimmer 1 werkzaamhcden te verrichten, of 
minder vakantieverlof zal worden verleend dan waartoe werk

}nemers als bedoeld in art. 1613a van het Surinaams Burger b. voor het ondergaan van eeo geneeskundige of heel
lijk Wetboek zijn gerechtigd. of verpleging buiten Suriname. 

Artikel 53**) 
2. Aan een ziekteverlof kunnen voonvaarden worden 

StudieverIof verbonden omtrent de behandeling of verpleging waaraan de 
am btenaar zich dat verlof heeft te onderwerpen. Bij 

van die voorwaarden kan het verlof worden I. Aan een .landsdienaar kan, in de bU staatsbesluit te 
bepalen gevallen en overeenkomstig de daarbij tt' steHen regelen, 
op diens verzoek studieverlof worden verleend. 

3. Bij kan worden voorzien in een korting 
2. Het krachtens het eerste lid vast te stellen staatsbe op het salaris en in het onthouden van periodieke verhogingen 

sluH kan voorzien in een korting op het salaris voor de duur van voor de duur van het 
het studieverlof, alsmede in een vergoeding van, of tegemoet
koming in, reis- en uitrustingskosten. 1 Artikel 55*) 

3. In het krachtens het eerste lid vast te stellen staats J Buitengewoon verIof 
besluit wordt bepaald in hoeverre het salaris, dat de landsdie
naar over het tijdvak van het studieverlof heeft ontvangen, zal In daartoe leidende gevallen kan aan een landsdienaar 
moe ten worden terugbetaald, indien binnen een bij d2t staats wijze van beloning buitengewoon verI of met behoud van saJaris 
besIuit te bepalen termijn zijn dienstverband eindigt. worden verIeend. 

*) i.w.t. bij G.B. 1966 no. 8 m.i.v. 24-1-1966 
gew. bij S.B. 1916 no. 19 !.r.V. 1-1-1915 

*) i.w.t. bij G.B. 1966 no. 8 rn.i.v. 24-1-1966 
vemummerd bi] S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1-1-1975 

...) i.w.t. Dij G. B. 1966 no. 8 m.i.v. 24 -1-1966 
vemummerd bij S.B. 1916 no. 19t.r.v. 1-1-1975 
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Artikel 56 *) 

Verlof buiten bezwaar van den Lande 

1. am dringende redenen kan aan een ambtenaar, voor 
zover de dienst dit toe1aat, op diens ver,wek veriof buiten be
zwaar van den Lande worden verleend. 

2. Over het tijdvak van het verlof geniet de ambtenaar 
geen salaris of emolumenten. Bij de berekening van de salaris
ancienniteit, met het oog op periodieke verbogingen, wordt dit 
tijdvak niet medegeteld. 

Artike157**) 

Non-aktiviteit van rechtswege 

1. Een ambtenaar is van rechtswegc op non-aktiviteit, 
zodra hij het ambt van Minister bekleedt. 

2. Voor de duur van zijn non-aktiviteit is de ambtenaar 
ontheven van de op hem rus zodanig rustende verplichtingen en 
heeft hU geen aanspraak op salaris of emolumenten in de zin 
van deze wet. 

3. Op het tijdstip met ingang waarvan hij ais Minister 
wordt ontslagen, keert de ambtenaar van rechtswege in aktieve 
dienst terug. Van dat tijdstip af geniet hij ten minste het salaris 
waarop hij aanspraak zou hcbben gehad, indien hij zender on· 
derbreking in aktieve dienst was geblcven. 

4. Het derde lid is niet van tocpassing in gevallcn waarin, 
met ingang van hetzelfde of een eerder tijdstip, aan de ambte
naar als zodanig overeenkomstig deze wet ontsiag is verleend. 

*) iw.t. bijG.B. 1966 no. 8m.Lv. 24-1·1966 

vemummerd bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v.l-l-!97S 


**) Lw.t. bijG.B.1966no. 8m.i.v. 24-1-1966 

gew. en vemummcrd bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1·1·1975 
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5. Met afwijking in. zoverre van artikeI 47, derde 
word t na temgkeer in akticvc dienst de duur van de non-akti
viteit mectegeteld bij het vaststellen van aanspraken op vakan· 
tieverlof. Op de aanspraken van de am btenaar over die periode 
worden vakanties, welke hij als Minister heeft genoten, in min

gebracht. 

6. De cerste vier leden van di t artikel zijn van overeen" 
kOllistige toepassing op ambtenaren die ingevoige een op hen 
mstende wettelijke vcrplichting in militaire dienst zijn getredcn" 

zulks met diem verstande, dat bij staatsbesluit kan worden 
voorzien in de mogelijkheid van doorbctaling van het salaris of 
van een dee! daarvan. 

ArtikeI58*) 

Non-aktiviteit krachtel\s toestemroing 

t. Een ambtenaar met van het bevo~gde 
gezag cen tijdelijke betrekking aanvaardt bij een volkenrechte.. 

organisatie, het Koninkrijk of cen ander rijksdeel dan 
name, kan door dat gezag op non-aktiviteit worden gesteld. 

2. 	 De non-aktiviteit aan up de dag waarop de amb
lenaar in diellst treedt van de organisatie, het Koninkrijk of het 

ksdeel. 

3. Dc leden 2-4 van mtikel 57 zijn van overeenkomstige 
toepassing; zulks met dien verstande, dat bij staatsbesluit kan 
worden v(Jorlien in de mogelijkheid van doorbetaling van een 
deel van het salaris. 

*) 	 Lw.t. G.B. 1966 no. 8 m.i.v. 24-1-1966 
gew. en vemummerd bij S.B. 1976 nQ. 19 tr.v. 1+1975 
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VIERDE HOOFOSTUK 

BIJZONDERE BELONlNGEN EN TUCHTSTRAFFEN 

59*) 

Beoordelingslijsten (conduitestaten) 

1. De aan een landsdienaar lucgt:lI.t: 

ningen en opgelcgde tuchtstraffen worden aangetekend op een 
beoordelingslijst (conduitestaat). Overeenkomstig de bij staats
besluit tc stell en regels kunnendaarop ook andere gegevens, 
betreffende de personen en de prestaties van de 
worden aangetekend. 

2. De aantekening van cen opgelegde tuchtstraf kan in 
de bij staatsbesluit tc bepalcn gevaUen worden doorgehaald, 

Artikel 60*) 

Bijzondere beloningEm 

1. Ambtenaren kunnen wegcns bijzondere diensti.jver 
of buitengewone dienstprestaties worden beloond met: 

a, 	 een betuiging van tcvredenheid; 
b. 	 een openbare loffelijke vermelding; 
c. 	 buitengewoon verlaf voor een van geval tot geval 

d. 
e. 	 een of meer extra periodieke ver

f. 

.) 	 iw,t. bij G,R 1971 n,). 67 rn.i,v. ~1971 


vemummetd bij S.B. 1976 no. 19 t.t.V. 1·1-197S 
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'J De in het eerste lid onder a-d E,..",vv.l" 

beloningen kUlmen in de bij staatsbesluir Ie bepa!cn gevaHen 
ook bij am btsju bilea worden 

3. Bij bijzonderc bcvordcring karl, voor wat betreft de 
aan de ambtenaar toe te kennen rang, op vooniracht of met 
machtiging van de Raad van Ministers worden afgewc:kc:n van de 
krachtens artikel 7 vastgestdde formatie van het bctrokken one 
derdeel van '8 Lands dienst. 

4. 	 De voorgaande leden van dit artikcl l.ijn van overeen
op al'beidscontractanten; zulks met dien 

dat aan hen in piaats van de in het eerste lid onder 
d en e vermeide een verhoging van sa
lads lean worden 

5. 	 Met wordt gclijkgesteld 
boven het maximum 

Artikel6] 

Opsomming van ';"I'htct,......(f'.." 

1. 	 Aan een ambtenaar die zich aan heeft 
kan ceil der 

a. van 
b. 	 berisping; 
c. 	 strafdienst, bestaande uit de verplichting tot het ver

richten van extra dienst op ten hoogste vijftien dagen, 
gedurende twee achtereenvolgende men per dag; 

d. 	 vermindering van vakantie, bestaande uit verlies van 
ten hoogste de helft van de aanspraak op vakantic
verlof over cen kalcndetjaar; 

*) 	 Lw.t bij G . .I:I. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4·1971 

vernummerd bij S.B. 1976 no. 19 tr.v.1-1-1975 
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e, 	 boete, bestaande uit de verplichting tot het betalen 
van een bedrag ten hoogste geIijk aan de maandbe
zoidiging, dan wei aan het viervoud van de weekbt~.. 
zoldiging; 

f, stilstal1.d van bezoldiging bestaande wt verHes van de 
aanspraak op bevordering kracht';ms artikel 24, vierde 

en van die op periodieke verhogingen, voor een 
van ten hoogste drie jaar; 

g. 	 vennindering van salaris-ancienniteit, hestaande uit 
vedies van een of meer toegekende periodieke verho
gingen; 

h. 	 schorsing, voor een tijdvak van ten hoogste drie maan
den; 

L degradatie, bestaande uit verlagmg van rang; 
j. 	 ontslag, 

2. 	 Een landsdienaar wordt mede zich aan pHchts
verzuim te hebben schuldig gelllU411.l indien hi): 

a. 	 netzlJ voor de aanvang van ,djn dicnstverband bedrog 
heeft gepieegd, teneinde he:t bevoegde gezag tot in
dienstneming of tot het vaststeUen van bepaalde ar
beidsvoorwaarden te bewegen; 

b, 	 hetzij in de loop van zijn dienstverband bij rechterl,jk 
gewijsde is veroordeeld tot vrijheidsstraf ter zake van 
cen buiten verband met de dienst opzettelijk begaan 
misdrijf. 

3. Een betuiging van ontevredenhei.d is geheim. Aan de 
oplegging van een andere tuchtstraf mag" i.ndien en voor zover 
het bevoegde gezag lulks in het belang van de dienst nodig 
acilt, bekendheid worden gegeven. 

4. Bij het opleggen van de tuchtstraf van stilstand van 
bezoldiging kan worden bepaaJd, dat de arnbtenaar na afloop 
van de straftijd de bezoldiging za1 gcnieten, die hjj wnder deze 
tuchtstraf zan hebben genoten. 
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5. Bij het opleggen van de tuchtstrafvan degradatie kan 
worden bepaald, dat de mnbtenaar na afloop van een daarbij 
vastgestclde tennijn voor wat betreft zijn rang en bezoldiging 
in de positie zal verkeren, waarin hij zonder deze tuchtstraf 
zou hebben verkeerd. 

6. Aan een arbeidscontractant, die zich aan plichtsver· 
zuim heeft schul dig gemaakt, kunnen dezelfde tuchtstraffen 
worden opge!egd als aan een ambtenaar; zulks met dien verstan
de, dat degradatic wordt vervangen door verlagim:l; van salads. 

Artikel 

Combinatie van tuchtstmffen 

1. Boete kan tezamel1 met strafdienst of met verminde
van vakantie worden opgeJegd. 

2. Degradatie kan tezamen met stilstand van bezoldi
ging worden opgelegd. 

3. Indien de oplegging van een tuchtstraf is bepaaJd 
ciat deze onder zekere voorwaarden niet ten uitvocr zaI worden 
gelegd, kan daarnaast een andere tm:htstraf worden opgeJegd. 

4. In andere dan de in de voorgaandc kden van dit 
artike1 genocmde gevalkn kan ter zake van hetzelfde feit niet 
meer dan cen tuchtstraf worden opgelegd. 

Artikel 63 *) 

Oplegging van tuchtstraffen 

L Het bevoegde gezag kan de van de in 
artikel eerste lid, onder a, b, en c tuchtstraffen 
aall andere organcn ovcrlaten, 

*} 	 Lw.t bij G.B. 1971 no. 67 IId.v. 8-4-1971 

vernummerd bij S.B, 1976 no, 19 t,r,v. 1-1·1975 
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2. Ben tuchtstraf wordt niet opgelegd de be
trokken landsdienaar in de gelegenheid is gesteld zich ter zake 
mondeling of schrifteli.ik te verantwoordlen. 

3. In geval van samenloop van een strafrechtelijk en 
een onderzoek wordt geen tuchtstraf opge

a1vorens de in de is ge
steld ter zake advies uit te 

4. Bij het oplcggen van een 1uch!slraf wordt rekcning 
gehouden met: 

a. de ernst waaraan de lands-

b. 
c.. 	 de omstandigheden waaronder 


te straiTen feit is begaan; 

J. 	 het algemcen gedrag, de ijver en de preSlatleS van 

de landsdienaarl a1smede met diems persoonlijke en 
huiselijke omstandigheden. 

5. 	 cen besluit tot oplegging van een tuchtstraf wordt 
met redenen omkJeed en door middel van een afschrift tel' 
kennis van de 

ArtikeI64*) 

Tenuitvoeriegging van tuchfstraffen 

I. van de tw:hlstraf vall bode ge
schiedt door middel van op het salaris. Tclkens kan 
niet meer dan een tiende dce) van salaris voor verhaal van 
cell boete worden 

2. Eij het opleggen van andere tuchtstraf dan cen be
tuiging van ontevredenheid of een berisping, worden 
hepaald dat tenuitvoerlegging aell terv/ege zal blijven, indien de 

gedurende cen proeftijd de hem gestelde voorwaardc,n 

*) 	 i.w,t. bij G.B. 1971 no, 67 mj.v. 8 - 4 - 1971 

"ernummerdbijS.B.1976no.19t.r.v, {-1-1975 
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3, De in het tweede lid bedoelde voorwaarden mogen de 
godsdienstige en staatkundige vrijhcid van de gestrafte niet be
pcrkcn; behoudens diens verplichting tot loyaliteit jegens het 
gestelde gezag. Ais algemene voorwaarde geldt steeds, dat de ge
strafte zidl niet zal schuldig maken aan enig plichtsverzuim van 
dezelfde aard als dat waarvoor de tuchtstraf is opgelegd, !loch 
aan ernstig plichtsverzuim van andere aard. 

4. De in het tweede lid proeftijd wordt gesteld 

op ten hoogste drie 

Artikel 65*) 

Herziening van tuchtstraffen 

1. tuchtstraf, opgelegd door een orgaan als bedoeld 
kan door het bevoegde gezag ambtshalve 

worden inmiddels omtrent die tuchtstraf door 
hoger gezag of door het Hofvan overeenkomstig de be
palingen van het zesde dan wel een zodani
ge beslissing hangende is. 

2. Ben hesluit, waarbij een tuchtstraf wordt opgelegd 
waartegen geen rechtsmiddelen meer openst.aan, kan amhts
halve of op vcrzoek van de gestrafte op de granden, genoemd 
in artikel 318 van het Surinaams Wetbol}k van Strafvordering, 
door de President ten gunste van de !!estraf1e worden hcrzien. 

*) 	 i.w.t. lJijG.R l'17l no. 67 OJ.Lv. 8·4 1971. 
<:crnuml11erdbijS.R 1976110, 19u.v, I 1··1975 

http:schrifteli.ik
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VUFDE HOOFDSTUK 

SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET 

DIENSTVERBAND 


I 

Schorsing 

Artike166*) 

Gevallen van schorsing 

J. Een landsdicnaar is van rechtswege geschorst, zodra 
cen n::chtclijk bevel tot lijfsdwang wegens schuldcn, dan wel to I. 
vrijheidsbeneming, wcgcns vcrdenking van misdrijf of onherroe

veroordelillg ter zake van een stra/1jaar feit, tegen hem 
van kracht is. 

2. Het bevoegde gezag kan - onverminderd de 
heid van schorsing als tuchtstraf - cen landsdienaar 
indien en zodra: 

a. 	 een.strafn'chtclijk ondcrzoek van 
cen teUjk eell in 
verband met de hem is 

b. 

3. 	 Ern besluit tot wordl met redenen omkleed 
en 	door middel van eell afschrift ter kennis van de landsdicnaar 

t.. 

*) 	 Lw.t. bij G.B. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4-1971 

vcmummeld bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1-1-1975 
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Artikel 

Gevolgen van schorsing 

1. Een landsdienaar is onbcvocgd tot het ver
richten van ambt~handelingcn. 

2. Indien en voor zovcr het bevoegde ger:ag zulks oveI
ecnkornstig bij staatsbesJuit te stenIOn hepaalt, heeft de 
!andsclienaar geen aanspraak op salaris over het tiidvak van 
schorsing. 

3. Indien cen landsdienaar is 
n~chterlijk be'vel tot 
misdrijf, J.an w(~1 in verband met een strafreeb 
als bcdodd in artikel 66 tweede lid onder a, 

4. Indien niet binncn drle maanden na het tijdstip van 
van cell sdwrsing artikel 66 tWt~cdc lid aanhef 

en onder b nan de landsdienaar wegcns plichtsverzuim, 
of onvoldoende waarborgen v{?or betrouwbaar-

IIdd wonH ver!ecnd, heen hij aanspraak op zijn volle 
salaris over het tijdvak vap de Bij ontslag wegens 
ongeschiktheid of onvoldoende waarborgen vour hetrouwbaar
heid heeft hij aanspraak op ten ml!J5le twee derde dee] van dat 
salaris. 

5. Voor de toepassing van de 
artikel won1t onder het 
cell onmiddellijk voorafgegane 

*) 	 iw.t hij G.1l. 1971 no. 67m.i.v.8-4-1971 
l\CW. en vemummerd bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1-1-1975 
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ArtikeI68*) 

Einde van scborsing 

1. Een schorsing ingevolge artikel 66, cerste lid, eindigt 
met ingang van de dag waarop de landsdienaar rechtens in 
heid wordt gesteld. 

2. Behoudens het bepaalde in de navolgende leden van 
dit artikel eindigt een krachtens artikel 66, tweede lid, bevolen 
schorsing op het door of vanwege het bevoegde gezag vastge
stelde tijdstip. 

3. 	 Een krachtens artikel 66, tweede lid, aanhef en onder 
a, bcvolen schorsing eindigt uiteriijk met ingang van de Jag 
waarop: 

a. 	 de schorsing dne maanden heeft geduurd, tenzij in
middels een strafvervolging tegen de landliCHenaar 
is aangevangen; 

b. 	 de schorsing een jaar heeft geduurd, tenzij de lands" 
dienaar inmiddels aIs beklaagde ter 
is gedagvaard; i 

c. 	 het tegen de landsdienaar ingestelde 
onderzoek zander diens veroordeling is geeindigd; 

d. 	 een maand is vcrstreken sedert de dag waarop het 
vonnis tot v~roordeling van de landsdienaar in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

4. Voor de toepassing van het derde lid wordt het tijd
yak van een schorslng ingevolge artikeI 66, eerste lid, geacht 
begrepen te zijn in dat van een daarop gevolgde, in verband 
met dezelfde strafzaak bevolen, schorsing krachtens het twee.. 
de lid. aanhef en onder a, van dat artikel. 

*) 	 l.w.t. bij G.B. 1971 no. 67 m.LY. 8·4·1971 
gew.envemummerd bijS.B.1976no.19 t.r.Y.l·1·t'ns 

, 


1985 	 53 No. 41 

5. Een krachtens artikel 66, tweede lid, aanhef en onder 
b, bevolen schorsing eindigt uiterlijk zodra drie maanden z~jn ver
steeken sedert het tijdstip waarop zij is ingegaan. 

6. Hel tijdvak van een schorsing krachtens artikel 66 
komt .in mindcring op dat van ceo daarop voigende, als tucht~ 
stTaf opgeiegde, schorsing in verband met dezelfde zaak. 

TITELII 

Ontslag 

ArtikeI69*) 

Gronden voor 0061ag 

1. 	 A,an cen ambtenaar wordt ontsLag verleend: 
li. 	 op diens verzoek; 
b. 	 wegens het bereiken van cen bii staatsbesluit te be

leeftijdsgrens. 

2. 	 Aan een ambtenaar kan, behalve wegens 
voorts ontsiag worden verleend: 

a. 	 indien krachtens n~chterlijk gewijsde lijfsdwang we~ 
gens schulden op hem is toegepast; 

b. 	 indien hij bij rechterlijk gewijsde onder curate1e is 
gesteld; 

c. 	 wegens,onvoldoende waarborgen voar betrouwbaar
heid; 

d. 	 wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid; 
e. 	 wegens aan hem te wijten onmogelijkheid van samen

werking; 
L 	 indien hij blijkens de resultaten vall cen geneeskundir. 

ondenoek hetzij uit hoofde van ziekten of gebrchn 
blijvend ongeschikt is zijn te vervullen; 

") 	 Lw.t oij G.B. 1971 no. 67 m.Lv. 8-4-1971 
ge'''' biJ G.B. 1972 no. 150 m.Lv. 1·1-1973 

vemummerd bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v.l-1·1975 

aa.ngeyuld bij S. It 1980 no. 84 mj.v. 7·l(H980 


http:bijS.B.1976no.19
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g. 	 wegens verlies van een wetteiijk vereiste voor de ver., 
vulling van de functie waarin hij is benoemd, 
dit vereiste is vastgesteld bij een na benoeming 
in werking getreden regeling; 

h. 	 wegens het aangaan van een huwelijk, irIdien daardoor 
een graad van zwagerschap ontstaat, welke krachtens 
enige wet een benoeming in zi.jn functie zou uitslui
ten; 

i. 	 wegens opheffing van zijn functie; 
j. 	 wegens een zodanige wijziging van de forma tie van 

het onderdeel van's Lands dienst ,\faM1ne hij be
clat ontslag van eell of meer ambtenaren onver

mijdelijk is en hij daarvoor, gelet op de bii staatsbe
sluit vastgestelde rangorde, in aanmerking 

k. 	 wegens het niet op tijd hervatten van de dienst na 
anoop van verlof ofvrijstelling van 

1. 	 wegens in het belang van de dienst ondcrnomen alge
hele reorganisatie, inkrimping en sanering van de 
staatsdienst. 

3. Bij staatsbesluit kan worden voorzien in de 
heid van ontslag van een vrouwelijke ambtenaar wegens het 
aangaan van een huwelijk. 

4. Ontsiag wegens onvoldoende 
trouwbaarheid karl aan cen ambtenaar worden VAI'I"pn inclien 
hij: 

a. 	 hetzij lid is van een vereniging, ten aanzien waarvan 
bij staatsbesluit is verklaard, dat het Hdmaatschap, 
gelet op de doeleinden welke die vereniging nastrct:ft 
en de middelen die zij aanwendt, de behoorlijke vcr
vulling van de am btelijke plichten in gevaar kan bren
gen of schad en; 

b. 	 hetzij op enige wijze medewerking of steun verleent 
aan cen vereniging als onder a bedoeld, of aan ceo van 
haar uitgaande 

c. 	 hetzij door andere gedragingen blijk heeft gegeven van 
een zodanige gezindheid, dat hij redeli.ikerwijs niet ge. 
acht kan worden voldoende waarborgen voor cen ge
trouwe plich tsbetrachting te bieden. 

• 
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5. Van de in het tweede lid onder g..j vennelde grondcn 
voor ontslag wordt gcen gebruik gemaakt, inditm de ambtenaar 
tegen zijn wil in de functie is benoemd, dan weI bij het onder
ded is geplaatst, en daarin of daarbij mindel' dan drie jaar werk
zaam is geweest. 

6. 	 De voorgaande !eden van dit artikel Zlll1 van overeen
toepassing op het ontsiag van een arbeidscontractant, 

voor lover in de met hem gesioten arbeidsovereenkomst niet 
anders is bepaald, en onverminderd de burgerrechterlijke mage

van het d'"",QJv 

Artikel 69a*) 

Ontslag wegens sanering van de Staatsdienst. 

dat het1. 	 Op grand van een 
belang van de dknst een algehclc reorganisatie, in

krimping en sancring vordcrt, kan aan een of meet landsdiena
ren 	dan wid aan een of meer groepen van landsdienaren, krach

bij vast tc stellen rangordetens cen 

ontslag worden verleend. 


2. het in lid i vermelde ontsiag zijn de artikelen 
75 en 76 van toepassing, tellzij ten gunste van de ontsl£!-, 

gcn landsdienaar hiervan wordt afgeweken bij het in lid 1 
waarin tevens nadere regelen ku nnen 

om een violte uitvoering van het ontslag te be

vorderen. 

.3. Ontslag wcgens sanering van Staatsdienst kanaan 
een landsdienaar, die daartoe schrifte1ijk de wens te kcnnen 

na goedkeuring door de Raad van Ministers of een door 
deze aan Ie wijl,cn orgaan, worden verleend met ingang van de 
cerste dag vall de kalendermaand volgencte op die. waarin het 

verzoek is 

") 	 LW.1. bij S.B. 1983 no. 46 mj.l', 2n·9-1983 
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4. In geval van het in lid 3 vermelde wordt aan 
de ambtenaar het als bedoeld in ar

74 lid 4 toegekend van ten hoogste 
achttien maanden. yan overeenkomstige 

Artikel 70*) 

Verlenen van ontslag 

1. Ontslag, ande1"s dan wegens pl'ichtsverzuim, wordt 
eervol verteend. 

2. 	 Cen beslu it tot wordt met rcdenen omklt;led 
en door middeJ van een afschrift ter kennis van de landsdie
naar 

3. Indien de ontslagene dit wenst, wordt hem, behallvc 
het afschrift, een uittreksel uit het besluit verstrekt, waarin de 
overwegingen en de grond voar het ontslag niet vermeld. 

Artikel 71 **) 

Datum van van ontslag 

Ontslag op verloek wordt verleend met 
van de eerste dag van de tweede kalendermaand ria die waarin 
het verzoek is ingekomen, het bevoegde gczag met cen 
vroegere datum instemt of de landsdienaar eell lateft~ datum 
verlangt. 

2. Ontslag wegens het bereiken van de 
word t verleend met ingang van de eerste dag VHn de kalend er
maand volgende op die waarin deze grens is bercikt: met dien 
verstande dat het ontsiag niet kan 

3. Ontslag op cen der gronden vermeld in aTtikcl 69, twce
de lid onder a-c) wordt verJeend met ingang van die dag volgende 
op die waarop het besluit overeenkomstig artikel 5 ter kennis 

'1') 	 Lw.t. bij G.B. 1971 no. 67 Ill.Lv, 8·4-1971 
vernummerd bij S.B. 1976 n,). 19 t.r.v. 1-1,.1975, 

**) 	 i.w.t. ojj G.B. 1971 no, 6'1 m.i,v. 8-4-1971 
gew. en vemummerd bij s.n. 1976 no. 19 t.r.v, 1-1-1975 
aangcvuld en gcwijzigd bij S.lI. 1980 no .84 m.i.If. 7-1().1980 
en bij S.B. 1983 no. 46 tn.Lv, 20-9·1983 
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van JI~~ landsdienaar JS tcnzij daarin ccn later tijdstip 

4. Ontslag op l~cn Lief grondcn vermrld in artikcl 69, 
tweede lid onlier d-j, wordt verleend met van de eerste 

van de tweede kalcndermaand na die waarin het besIuit 
ar1.ikc1 	 5 ter kennb van de landsdienaar is ge

is 

5. bverzuim wortit verleend met in-
gang van Cle (lag op die waawp het ontslag ovcrcen

artikel 5 ter kennis van de landsdienaar is gebracht. Is 
landsdienaar huiten functie gesteld of gesdlorst, Jan kan ;J.an 

het ontslag terugwcrkendc krach t worden gegcvcn tot het 
waarop de buitenfunc of schorsing is 

InJien de scilorsing is voorafgeg3an c100r cen but
kracht 

69 lid 2 onder k 
word!. verlccnd met onmidddlijke iogang tenzij het bey ge
zag een la tere datum van hcpaal L 

6. 

2. De artikelen 5 en () blijven buiten 

be

trokkene te zijn gebracht door de nf!, daarvan in het 

AdvertcnliebJad van de 

J. He! olltslag wordr 

Suriname en in e~n of mecr 
nieu wsbladen, 

In afwijking hicrV3n kan !let ontslag tel' kennis van be
lrokkene worden gebractlt middels uitreiking van een afschrift 
'Jan het ontslagbesJuit , 
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TITELIU 

Overlijden en verstrijken van termijn 

Artikel72 

Overlijdt:n 

Indien het dienstverband eindigt door het overlijden van de 
landsdienaar, heeft in de bij stai:!.tsbesluilt te bepalcn gevallcn ge
durende cen daarbij te stellen tennijn doorbetaling van het sala
ris aan de nagelaten betrekkingen plaats. 

Artike1 

van 

1. Behoudens het in de artik(~len 14, derde 
en 19, tweede lid, eindigt het dienstverband van een ambtcnaar 
in tijdelijke dienst door het verstriiken van de termiin waarvoor 
hij in zodanige (lienst is aangcsteld. 

2. Ret dienstvcrband van el~n arbeidscontractant 
behoudens het bepaalde in artlkel 19, derde lid, en onvermin
derd de rnogelijkheid van volgens burgerlijk TeeM
door het verstrijken van de tennijn waaIVOOJ[ de met hem ge
sloten arbeidsovercenkomst is aangegaan. 

TITEL IV 

Toekenning van wachtgeld 

1. Bij ontslag van cen ambtenaar in vasto dienst, op cell 
der gronden venneld in artikel 69 tweede lid onder c-e en g-j, 
wordt hem md gclijktijdige ingang wachtgeld toegekend. 

*) 	 Lw.t bijG.B. 1971110.61 m.Lv. 8-4·1971 

venlUmmerd bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1·1·19'75 
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2. Ret wachtgeld bedraagt over de eerste drie maan
den honderd procent, over de 
La ...."UUe en hetvan 

salaris. 

3. Zodra en zolang de rechthebbcnde inkomsten uit ar
heid dan weI in de vorm van wach tgeId of uH hoof-
de van een ander ontsiag, hetzij van landswege, van 
derden geniet, worden de in het tweede lid vennelde percen

uitsluitend berekend over het voor h"m verschil 
tussen het laatstelijk genoten salaris en die inkomsten. 

4. 	 Voor de toepassing van dit artikd wordt onder het 
genoten salads verstaan: 

het satans dat de rechthebbende zou hebben in-
met behoud van zijn laatsh~ rang, doch met blijvende 

stilstand van ocriodi.ekc verhogingen, in's Lands dienst was 
als bedoelt1 in tweede lid, voor 

zove.r niet 	toegekend wegens eeo verlaging van rang, l.iin hier
niet onda het salaris hpHrpnpn 

Artikel 75 

Duur van wachtgeld 

Wachtgeld wordt - behoudens het de 
navolgende leden van dit artikel gcnoten cen 
tijdvak gelijk aan: 

a. 	 een vierde decl van de totale diensttijd, 
doch yoor niet meer dan drie jaar, indien aan de 
rechthebbendc ontslag is verleend op een der gron
den venneld in artikel 69, tweede lid onder c en d; 

b. 	 cen derde dee! van de totale vervulde diensttijd, in
dien aan de rechthebbende is verleend op een 
del' gronden lid onder 
g-j; 

*) 	 i.w.t. bijG.B. 1971 no. 67 m.i.v. 8-4-1971 

gew. bijG.B. 1972 no. 150 m.i.v. 1·1-1973 

gew.envemummerdbijS.B.1976 no.19t.r.v. 1·1·1975 


http:1971110.61
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c, 	 de totale vervulde diensttijd, indien aan de rechtheb
bende ontsjag is verleend op de in artikel 69, tweedc 
lid onder e, vemlelde grond. 

2, VOO! de berekening van het tijdvak waarover aan·, 
spraak op wachtgeld bestaat, worden de tijd welke reeds met 
wachtgeld is vergolden, en tijdvakken gedurendc welke de 
betrokkene geschorst is geweest of verlof buiteJl bezwaar van 
den Lande heeft genoten. niet medegeteld. 

3. De aanspraak op wachtgeld met ingang van 
de dag Waarop de betrokkene: 

a. 	 aanspraak heeft op pensioen ten laste van het pen
sioenfonds op grond van zijn leeftijd; 

b. 	 zonder redeHjke grond weigert of n;]laat gebruL.\ tc 
maken van een VOOl' hem geschikte gelegenheid om 
inkomsten uit arbeid te verwerv'en; 

c. 	 door omstandigheden welke nan hem zelf tc 
wijten, zijn inkomsten uit arbeid verhest; 

d. 	 zich schuldig maakt aan feiten, of verkcert in om~ 
standigheden, welke, indien hij nog ambtenaar 
was, aanleiding tot ontslag zander toekenning van 
wachtgeld :l:ouden hebben gegeven; 

e. 	 zich zander toestemming van het gezag dat hem ont
slag heeft verieend, rechtens of feitelijk buiten Suri· 
name vestigt. 

Artikel 76*) 

Betaling van wachtgeld 

1. Wachtgeld wordt telkens uitbetaald op de dag waar~ 
op de rechthebbende zijn salaris zou h(:bben ontvang(ln, wan
neer hij ambtenaar was gebleven. 

2. De artikelen 28, derde lid, 29 en 30 van overeen
komstige toepassing op wachtgeld. 

*) 	 i.w.t bij G.B. 1971 no. 67 m.Lv. 8-4-1971 
vemummeld bij S.B. 1976 no. 19. t.r.v. 1-1·1975 

, 
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Artikel 77 *) 

Aanvullende yoorsduiften omtrell~ wachtgeld 

staatsbesluit worden nadt~re voorschriftcn omtrellt 
wachtgeld vastgesteld. Daarbij kan voor bijzondere gevallen 
ten gllflste van de ontsiagen ambtenaar worden afgeweken 
van het bepaalde in de artikelen 74 eerste lid. en 75 eerste 
lid. 

"') 	 i,w.t bij G.B. 1971 flQ. 67 m,Lv. 8-4-197l 

gew, l'll vemummerd bij S.B. 1916 no. 19 U.V, 1-1·1975 
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ZESDE HOOFDSTUK 

RECHTSMIDDELE,N 


Artikel 78*) 


Bcklag binncn de administratie 


1. Ben besluit, rakende de toepassing van deze wet, 
is binnen een maand vatbaar voor schriftelijk beklag bij hoger 
gezag dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, behou
dens ingeval overeenkomstig artikc1 79 eerste lid, een vordering 

is ingesteld. Dit beklag lIeen geen schorsende kracht. 

2. Ben orgaan wordt mede geacht eell besluit te hebben 
genomen: 

3. 	 indien het heeft nagela ten binnen de daarvoor gestc1
de tennijn- of, zo een tijdsbepaling ontbreekt, bin
ncn drie maanden - een verplichte handeling te ver· 
richten; 

b. 	 indien het niet binnen zes maanden uitdrukkelijk 
heeft beslist op cen ingediend verzoek. 

3. Het beklag kan worden gedaan door degene kn 
aanzien van wic !u:t besiuit is genom en, diens weHdijlw vertc
genwoordiger of diens nagelaten betrekkingen. 

4. De klager heeft recht op een beslissing binnen drie 
maanden, tenzij he! klaagschrift in ongepaste termen is vervat 
of, zonder aanvoering van nieuwe feiten, strekt tot herhaling 
van een reeds eerder gedaan beklag. 

5. Het hogerc gezag kan, indien het 11a onderzoek ter
men daarvoor aanwezig acht, het besluit waarover heklag is 
gedaan, ten gunste van de betrokkene wijzigcn, vervangen of,· 
a! dan niel met !emgwerkende kracht - buiten werking stel
jen. 

*) 	 i.w. t. bij G.B. 1966 no. 8 m.i.v. 24· 1- 1966 

gew. en vemummerd bij S.B. 1976 no. 19 U.V. 1-1-1975 
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Artikel 79 *) 

Bevoegdheid van de burgerlijke reehler in ambtenarenzaken 

1. Bet Hof van Justitie oordeelt in eerste en hoogste 

aanleg over vorderingen : 

a. 	 tot gehcle of gedeeltelijke nietigverklaring van cen 
daarvoor vathaar - ten aanzien van een ambtenaar 
of gcwezen ambtcnaar als zodanig genomcn - be-· 
"luit, wegcns strijd met eell wettelUk voorschrift 
of wcgcns kennelijk ander gebruik van een hevoegd
heid dan tot het doel waartoe die bevocgdhcid is 
gegeven; dan weI wegens strijd met cnig in 11et al
gemeen rechtsbe\'\fustzijn levend beginsei van be

hoorlijk hestuur; 
b. 	 tot vergoeding van de schade, welke voor een ambte

naar of gewezen ambtenaar, dan wei voor dicns 
nagelaten bctrekkingen, is voortgevloeici uit 
cell besluit of uit het niet, of nict tijdig, nemen van 
cen besluit. dan weI uit het vcrrichteJl of11alaten 
van een handeling, in strijd met het bij of krachtens 

deze wet bepaalde; 
Co tot oplegging van een dwangsom voor het verder 

achtt~rwege laten van cen besluit of handeling-· dan 
wel voor het voortzetten of herhalen van cen hande
ling -- in strijd met hetgecn bij of krachtens deze 
wet ten aanzicn van arnbtenaren, gewezcn ambtena
ren en hun nagelaten hetrekkingen is bepaaltl. 

2. 	 Yatbaar vaor nietigverklaring zijn besluiten: 

<l. 	 belrcffcnde salaris, verlofsbezoldiging, pensiocnen 

of wachtgeld; 
b. 	 tot verlaging van rang; 
c. 	 hetreffcnde vrijsteHing van dienst, verlai' of non-

ak.tiviteit; 

i.\\.t. bii G.Il. 1966 no. 8 mj.v.24·1-1966 
gew. bij G.1l 1972 no. 15Q m.i.v.1-1-1973 
v~tI1ummerd bij S.B. 19 76 no_ 19 t.I.V. l-1·1975 

*) 
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d. 	 waarbij een tuchtstraf, anders dan een van 
ontcvredenheid of een berisping, is oOl!elel!d 

c. 	 tot schorsing of ontslag. 

3. Nietigverklaring van een besluit, waarbij een tucht· 
straf is opgelegd, kan mede worden gevorderd op de grond, 
dat die sttaf niet in een redelijke verhouding staat tot de ernst 
en de gevolgen van het plichtsverluim en de omstandigheden 
waaronder het is begaan. 

4. Het Hor treedt niet in cen beoordeling van hetgeen 
door het belang van de dienst wordt gevorderd, vaar zover 
daaromtrent redelijkerwijs verschil van inzicht mogelijk is. 

S. De burgerlijke reehter is niet bevoegd kennis tc ne·· 
men van andere tegen het Land ingestelde en op een ambte· 
naarsverhouding betrekking hebbende vorderingen dan de in 
dit artikel bedoelde. 

Artikel 80*) 

Ontvankelijkheid van rechtsvorderingen in amlbtiemlOOJllUlken 

L Vorderingen als bedoeld in artikel eerste 
aanhef en onder a, zijn niet on tvankelijk, indien in
gesteld: 

a. 	 door cen ander dan degene ten aanzitm van wic lwt 
bcsluit is genomen, zijn wettclijke vertegenwoordi
ger of cen of meer van zijn rechtverkrijgenden; 

b. 	 meer dan een maand nadat het besluit teT kennis 
van de belane:hebbende is gebracht. 

2. Vorderingen ais bedoeld in artikcl 79, eerste lid, 
aanhef en onder h en c, zijn niet ontvankelijk, indien zij 

*) 	 i.w.t. bij G.B. 1966 no. 8 'nt.i.v. 24-1-1966 
gew. en vemammerd bij S.B. 1916 no. 19 t.r.v. 1-1-1915 
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a. 	 door een ander dan hetzij oegene ten aanzien van 
wie het besluit is of mocst worden genomen, dan 
weI de handeling is of mocst worden verricht, het
zij zijn wettelijke vertegenw(lordiger of een of meer 
van zjjn rechtverkrijgenden; 

h. 	 voor zover bctrekkmg hebbcn op een genomen 
besluit of ecn verrichte hanJeling _. meeT dan een 
maand nadat het besJuit tcr kennis van de belanghe~ 
bende is dan weI de handeling geacht kan 
worden te kennis te 

c. 	 voor zover betrckkjng hebhen op cen niet gc.. 
I,omen dan weI cen 
meer dan drie maanden na de 

artikel 78 tweedc 

sluit te hebbcn genomcn. 


3. 	 in artikel eerstc 

u. indkn 	 artikei 78 is geclaan, zo·, 
!log niet is dan wei vi,~r maanden 

scdert de van het bl.'klag lijn verlopen lO[1

del' cIat daarop cen is gcvnlgd; 
b. 	 indien zijn meer dan ecn rnaand, nadat 

de beslisslng up het beklag tcr kennis van de 
klager is gcbracht, dan wd dat hij gcacht kan worden 
daarvan kennls te he bben gCllomen. 

4. 1n geval van overrnacht kan hct Hof een vordering, in
gesteld na al100p van de daarvoor bepaaldc tcrrnijn, niettemin 
ontvankdijk verklaren. 

5. 	 111 gevallen waarin eetl tuchtstraf is opgelegd en ter 
zake van hetzelfde feit etm strafrech tel onderzoek is 
steld, wordt de termijn van eell maand voor een op die straf 
be trekking hebbende verlengd met de totale duur 
van dat onderzoek. 
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Artikel 81 

Procedure in ambtenarenzaken 

I. Voor zover in deze wet niet anders is bepaald, wordt 
in zaken betreffende vorderingen als bedoeld in artikel 79 ecrste 
Iiel, geprocedeerd overeenkomstig de wijze van procederen in 
ambtenarenzaken. 

2. Voor zover het vonnis strekt tot toekcnnmg van 
schadevergoeding of van cen dwangsom, wordt het 
ten uitvoer gelcgd als een vonnis in een burgerliike zaak. 

ArtikeI82**) 

Nietig'lerkiaring van besluiten 

1. BevInd t het HoI' een vordering als bedoeld in artikd 
79, eerste lid, aanhef en onder a, ontvankelijk en dan 
kan het niettcmin, op aan het algemeen ont
leend, afzien van nietigverklaring van het aan~evaIlcn besluiL 

2. Wanneer het Hol' maakt van zijn in het eerste 
om"chreven bevoegdheid, bepaalt het, zo nodig 

uitspraak de door het Land te geven schadevergoeding, 
hetzij in de vonn van cen bedrag ineens, hetzij in die van e(~n 
periodieke uitkering. 

3. 	 Verklaart het Hof een besluit gehed of 
dan stell het daarbij zo nodig cen termijn waarbinneri 

een nieuw besluit, overeenkomstig uitspraak moet worden 
genomen. 

4. Inellen het nietig verklaarde besluit cen 
of een tuchtstraf betreft, kan het Hof, ambtshaive 

of desgevorderd, bij zijn uitspraak zelf het bedrag van die aan
spraak vastst.ellen, dan wei de naar zijn oorJeel passende tucht
straf bcpalcn. In dat geval treedt het vonnis in de plaats van 

*) LW.!. bij G.B. 1966 no. 8 m.i.v. 24-1-1966 
gew. en vemummerd bij S.B. 1976110.19 t.r.v. l·t·I97S 

.... ) i.w.t. bij G.B. 1966 no. g m.L". 24-1-1966 
vemummerd bij S.II. 1976 no. 19 t.r.V. 1-1-1975 
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het besluit. 

5. Verzwaring van de tuchtstraf opgclegd bij cen owt iI' 
verklaard besluit, of wijziging daarvan in strafdienst, kan al 
Jeen geschieden, indien en voor zover het Land zulks in he t 
geding heen 

Artike183 

Zaken betreffende arbeid"Jcontractanten 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van overeenkoltlsti~(' 
tocpassing op arbeidscontractanten en up vordelingen btdrl'!· 
kmde arbeidsovereenkomsten, welke door het Land zi,in ges!" 
ten. 

LW.t bij G fl. 196fi no.8 m.Lv. 24+1·1966. 

vcmummcrd bij S.B. 1976110.19 t.LV. 1·'1·1975. 


http:1976110.19
http:1976110.19
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ZEVENDE HOOFDl~TUK 

OVERGANGs.. EN SLOTBEP AUNGEN 

ArtikeI84*) 

Algemene overgangsbelpalingen 

1. Bepalingen gesteld bij of kracht{~ns deze wet vinden 
geen toepassing op de gevolgen van cen VOOt het ti,idstip van hd 

reeds genomen besluit of van landswege ver
voor zover in dit hoofdstuk niet anders is 

2. Bepalingen gesteld bij of krachtens deze wet vinden 
geen toepassillg ten aanzien van cen landsdienaar wiens dienst·, 
verband is aangevangen voor het tijdstip van het 
den, indien en voor zover die toepassing voar hem 
zijn. 

3. Behoudens de voorgaande leden van dit artikel vinden 
bestaande of bijzondere voorsehriften, betrekking 
hebbende op de rechtstoestand van landsdienaren, geen toepas
sing, indien en voor zover zii afwiiken van deze wet. 

Artikel 85**) 

OvergangsregeUng voor aangevangen dienstverband 

1. Aanstellinge.n, verleend voor h,et tijdstip van het 
inwerkingtreden van artikel 18, worden, indien zij niet in 
nVPl"P",nd",rnrn'.'" .,;;... ""at deze WI~t, daannede alsnog in 

voor zover zulks met eerbiedi
ging van verkregen rechten mogelijk is -. bij de eerstvolgende 
mutatie in het dienstverband van de betrokken ambtenaar. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder 
mutaties in het dienstverband aIleen verstaan: 

"') Lw.t. bij G.B. 1966 no. 8 m.Lv. 24-1-1966 
vernummerd lij S.B. 1976110.19 t.r.v. 1-1-1975 

'"*) 	 iw.t bijG.S. 1971 no. 67 m.i.v. S41971 
vemummerd bij S.B. 1976 no. 19 tr.v.I-1-1975 
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de aanwijzing van cen andere standpiaats, de ill een 
andere fUl1ctie en een wijziging van rang; alsmede een niet 
periodieke ver\toging of een verlaging van salaris, anders dan 
krach tens een w(;rkende l'egeling. 

3. Bet dknstverband van ambtcnaren die zijn 
a1:! van het inwerkingtreden van arti
kel 19. <lat 
worden voortgeze t; van verdere 
voortzetting 

4. Personen die in losse diemt z~in genomen v66r het 
tijdstip v,;a.aTOp artikeJ 15 in werking is getf\:'den, worden 
voor 7>over die dienst op dat tijdstip HOg voortduurt daarml 

werkzaam tc op de grondslag van cen arbeidsoverecn
komst naar bun.'.crlilk n~ch t. 

arbeidsovereenkomsten met 
welke door het Land 

waarop artike! 18 in werking is 
nict van Deze overeenkomsten kunnen 

rl~nd(; (hie jaren daanul II/orden gehandhaafd, voor zover nlc:t 
ingevolge de Jrtike!en 15 en 18 verdere van ern 
op CCYl Hrbeidsovereenkornst gegrond dienstvcrband 
l~~ , 

Artikel 86*) 

'1'001' schorsing en ontslag 

tuchtstr;jf 
blijft 3cll tcrwi.'ge, in strijd zou met cen na 
de opicgging in voorsdl rift van deze wet. 

I. 	 De 

2 Ecn wordt niet voortgezet na aHoop vall 
de maximum-temliill welke daarvoor is gesteld bij cen u(\ het 

*) 	 i.w.!. bij G.B. 1911 no. 67 m.Ly. 84·1971 
vernummcl'd biJ S.B. 19761lo. 19 Lr.v. 1-1·1975. 

http:1976110.19
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in werking getreden voorschrift van deze 
wet. 

3. Een bcsluit tot of waaraan nog 
geen is gegeven, wordt niet te 
zijn genomen, indien het in strijd is met een inmiddels in 
werking getreden voorschrift van deze wet 

Artikel 87*) 

Overgangs bepalingen voor rech t~middelen 

Zaken betreffende het dienstverband van een lands
welke de bevoegd~ rt~chter 	 op het 

waarop artikel 79**) in werking worden over
eenkomstig hd Surinaams Wetbock van BUfg0rliike Rechtsvor
dering afgcdaan. 

2. Gedurendc cen maand nil het tijdstip waarop artikd 
79**) in werkingjs getreden, zijn vorderingen aIs bedoeld in 
het eerste lid van dat artikel, voor zover gegrond op besluikn of 
handelingen met inbegrip van verzuime'n en weigeringcn 
welke in dt~ laatsteHik aan dat tijdstip maand zijn 
genomen of bij net Hofvan Justitll~ ontvankelljk. 

van rechtstreeks 
kan het Hof deze wet 

en 
de daarvan. 

ArtikeI88***) 

Voodopige handhaving van besta<lind(~ voorschriften 

Bestaande voorschriHen omtrent onderwerpcl1 waarin, op 
van deze wet, bij of krachtens staatsbesluit kan of moet 

'worden blijven van kracht tot het tijdstip waarop zij 

*) i.wt. bij GR 1966 no.S rn.i.v. 24-1-1966 
gew. en vern. bij S.B. 1976 no. 19 t.r.v. 1-1-1975 


U) vmeger art. 80 

***) I.W.t bij G B. 1971 no. 6'1 m.Lv. 8-4-1971 


vcrnummerd hij S.B. 1976 no. 19 t.rv. J-1-1975. 

• 
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door 	het daartoe bevoegde gezag buiten werking worden ge
vour zover zij niet .in strijd met deze wet zijn. 

Artikel 89*) ) 

van het Wetboek van Burgedljke Recht'Wordering 

In het Surinaams Wetbock van Rechtsvorde
948 no. I 

word\.:n de navolgende 
(G.B. 1935 no. 8(),laatste 

Na artikel 312 wurdt een nieuw artikcl lui den-
de: 

12a. Beslag mag nid worden gckgd op goederen be
stemd v()or de open bare dienst". 

B. Na artikel 347 wordt een nieuw artikel ingevoegd., lui
dcnde: 

of onder een 

de Personeelswct met 
venninderd het 
ceh ter slech ts op 
vereenvoudigd bes)ag, in 
ring omschreven in schulden of goederen. 
afgiftc na bcslag ontlast het Land of de bedodde andere 

indicn cen vl)6r het be'ilag geg,~ven op
of niet meer tijdig kan wor

den 
Om redcnen van open baar 

kort 
vorderen". 


Aan artikel 585 word teen tweede lid lui
dende: 

"Bcslag mag niet worden gdegd op goederen bestemd 

VOM de open bare dicnst". 


"') i.w.t. bij G.B. 1966 nQ.!! m.i.v. 24-1-1966 
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D. 	 Aan artikel 591 wordt een tweede lid toegcvoegd, lui
dende: 
.,Het twecdc lid van artikel 585 is op dit bcslag van toe
passing". 

E. 	 Artikel 601 word t als voIgt: 
,,601. Op derdcn-beslag onder het Land of onder een 
rechtspersoon die ingevolge artikel ], tweede lid, van 
de Personeclswet met het Land is gelijkgesteld, is ar
tikel 347a van to€~pa:sSUlll; 

F, 	 Artikel 620 vervalL 

G. 	 Aan artikel 626 wordt een tweede lid toegevoegd, lui
dende: 
"Het tweede Jid van artikel 585 is op dit beslag van toe
passing". 

H. 	 Het tweede lid van artikel 639 wordt ge1ezen: 

"Op dit beslag zijn de laalste z.insnede van het een;te 
lid en het tweedc lid van artikel 591 en de artikelen 
593, 595,596, 597 en 598 van toepassing". 

lui
dcnde: 

I. 	 Na artikcl 714c wordt een nieuwe 

ZESOE AFDELING B 

Van de wijze van procederen in ambfenarenzaken 

Artikel 714d 

Vorderingen als bcdoeld in artike1 79, e~rste lid, van de 
Pcrsoneelswet worden ter griffie van het Hof van Justitie 
verzoekschrift ingediend. 

De griffier tckent op het verzoekschrift de Jag van 
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aan en venendt onverwijld bij aangetekende brief een afschrift 
van het verzoe·kschrift aan de wederpartij. 

De verweerder dient hinnen zes weken na de van af
zending ter van het Hof een venveerschrift in. Het Hof 
kan indien daartoe zijn, deze tennijn op verzoek van 
de vcrwecrder telkens met ten hoogste duur 

De verzendt onverwijid een afschrift van het llcr
weerschrift aangetekend aan de eisende partij .. 

Artikel 714e 

Nadat het verweerschrift is ingekomen dan weI de ter
mijn voor inzending daarvan is verstreken, bepaaJ t het Hof 
een dag voor het verhoof van partijen. Zij worden door de 
Griffier 

tcn mimic veertien 
door 

moeten aan het Hof een 

bjj aangetekende brief opgeroepcn. De termlin van 
oprocping 

Partijen mogcn z1ch 
woordigen of De 

onderhandse of 
Het Hof kan de 

Artikel 714f 

Het Hof kan de Qverlegging van OJ) de zaak 
hebbende ambtclijke stukken gdasten. Indien en voor zo
ver zulks om redenen van wordt 
gcvorderd, kan het Hof aan een partij de van be

ambtelijke stnkken onthouden. Het Hof maakt van die 
stukken geen gebmik voor het bewiis van een door die 
betwist feiL 

Het Hof kan ambtshalve of op verzoek omtrcnt bepaaJde 
aangewezt'n feiten of omstandigheden getuigen of deskundigen 

dan wcl door de Rechter-Commissaris doen horen. 
De voorschriftcn betreffende het getuigenverhoor en bet des
kundigcnberich t zijn van overcenkomstige toepassing. 
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Artikel 714g 

Na afloop van het verhoor doet het Hof zo spoedig moge
met redenen omkleed vonnts in het openbaar uitspraak. 

Artikd 

Artike! 91 **) 

Afschaffing van bestaande regelingen 

1. Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1902, hou
dende nieuwe regeien omtrent beslag onder's Lands Admini
straties en omtrent kortingen in Suriname (Staatsblad no. 48; 
G. B. ]902 no. 9), wordt buiten werking gesteld. 

2. Het West-Illdisch Verlofbesluit 1924 en het Ko
niflklijk besluit van 8 januari 1925 tot van 
den te kwijten uit de Surinaamsche- en uit de Cura¥aosche 
geldmiddelen (Staatsblad no. 8; G.B. 1925 no. 16) worden 
ten aanzien van Suriname buiten werking gesteld. 

1928 en de Landsverorde
1952 to t regeiing van de van de 

van ambtenaren, die tot Landsminis
] 952 no. II) worden buiten 

gestcld. 

ArtikeI92***) 

Inwerkingtreden 

Aanhaling 

1. Deze wet treed t, 
in werking op het 

President te bcpalen. 

2, Zij kan worden aangeha81d als Personeelswet. 

") abusievcljj1c is Ct art. 90 (G.B. 1976 no. 19); 
art. 92 oud was verval1en hij G.B. 1972 no. 150 m.Lv. 1·1·1973. 

**) i.w.t. bij G.B. 1971 no.67 m.i.v.S4-1971 
gew. en vern. bij S.B. 1976 no.19 t.!.V. 1-1·1975 

""*) i.w.t. bij G.B. 1966 no.a m.i.Y. 24-1-1976 
vern. bii S.B.1976 no.19 t.r.v. 1·1-1975 
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