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dtning, op basis van het pensioen, berekend overeenkornstig arti
kcl 7 van dit landsbesluit.
Artikel 9

GOUVERNEMENTSRLAD
van
SURIN AME

Artikel 10
Het weduwen- en wezenpensioen worden als een eenheid toe
gekend.
Artikel 11
leder pensioen wordl naar boven in guldens afge]'ond.
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Artikel 46 van de Ambtenarenpensioenverordening is op het
vreduwen- en wezenpensioen van overeenkomstige toepassing.

LAN D S BE S LUI T van 22 december 1972
uitvoering van artikcl ] 09 van de Ambtenarcnpensiocnvcror·,
dening. (Landsbesluit herberekening pcnsioenen).
t'~r

Artikel 12

IN NAAM DER KONINGIN !

1.
Door de toepassing van dit landsbesluit zullen de herbere
kende pensioenen op geen lager bedrag worden gesteld dan die, in
van pensionering krachtens de bepalingen van de in artikel
van dit landsbesluit genoemde wette1ijke regelingen zouden zijn
toegekend.

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

2. Voor de toepassing van het vorige lid worden mede als pen
sioenen beschouwd:
a. de dllude locslagcn toegekend ingcvolge de n:solulic van
!) maari 1912 no. 705 (G.B. 1942 no. 27) zoals gewijz:igd
rcsolutie van 2IJ decctllber I <J45 no. 4()93 (G.B. 1941)
no.] .

b.
c.

de overbruggingstoe1agen toegekend krachtens de resolu
tic van 22 februari 1967 no. 2679;
de uitkeringen toegekend krachtens de resolutie van 26
juli 1969 no. 7958 G.B. 1969 no. 74 en bestendigd b~j re
soluties van 20 december 1969, no. 1402 G.B. 1969 no.
128 en van 12 januari 1971 no. 14177/70 G.B. 1971 no. 4.
Artike1 IS

In bijwndclc geval!cn of groepen van gevallen waarin de toc
pa~sing VaJl

dii landsbcsluit

jot

cen naar het oorded van de Di

Overwegende, dat tel' uitvoering van artikcl 109 van de Arnb
tcnarenpensioenverordening, het no dig is, het navolgende vast te
s!ellen;
Hecft, de Raad van Advies gehoord, hesloten:
Artikel 1
De herherekcning van de krachtens de Pensioenverordening
1932 (geldendc tekst G.B. 1959 No. 52) of de Pensioenverordcning
voor bijzondere onderwijzers 1932 (G.B. 1933 No. 53), toegckendc
pensioencn, gesclticdt op de wijze als in dit landsbesluit is bepaald.
Artikel 2
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. g'cpensioneerde: degene, aan wie krachtcns de in artikel 1
v.m dit landsbesluit genoernde wettelijke regelingcn cen pcnsiocn
is tocgekcnd;
b. diensttijd: de bij de toekenning van pensioen krachtens de in
artikel 1 van dit landsbesluil genoemde wcttclijke regelingcn in
aanrnerking genornen tijd, tenzij in dit landsbesluit anders is be
paald.
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Artikel 3
Als berekeningsgrondslag voor de herberekening wordt gc
nomen de bereids, krachtens artikel 23 van de Pensioenverordenimt
J 932 of artikel J 9 van
Pensioenverordening voor biizondere on~
dcrwij:r:ers 1932, vastgesteJde middelsom.
Artikel 4
De herberekening van de pensioenen, toegekend op
van
artikel 10, onder a, b, c en e van de Pensioenverordening 1932 of
artikel 6, onder a, b, c en e van de Pensioenverordening voor hij
zondere onderwijzers 1932, geschiedt als voIgt:
a. voor de gepensioneerde, die bij het verlaten van de dienst de
van 60 jaar had bereikt, bedraagt het herberekende pen
sioen jaarlijks voor elk vervuld dienstjaar, tot cen maximum van
BJ jaren 2%) van de in artikel 3 van dit landsbesluit genoemdc
middelsom;
b. voor de gepensioneerde, die bij het verlaten van de dienst de
lceftijd van 60 jaar nog niet had bereikt, op de wijze als in sub a
dit artikel is geschied, met €lien verstande, dat het pensioen
ondergaat door vermenigvuldiging met een vermenig
onderstaande tabel:
was ingegaan op de Ieeftijd van 50 jaar
indien het pensioen was ingegaan op de leeftijd van!) 1 iaa,
indien het pensioen was ingegaan op de leeftijd van ;52 jaar
0,72 indien het pensioen was ingegaan op de leeftijd van 53 jaar
0,76 indien het pensioen was ingegaan op de leeftijd van 51! jaar
0,80 indien het pensioen was ingegaan op de leeftijd van
jaar
0,84 indien het pensioen was ingegaan op de lecftijd van 56 jaar
088 indien het pensiocIl was ingegaan op de leeftijd van 57 jaar
0,92 indien het pensiocn was ingegaan op de leeftijd van 58 jaar
0.96 indien het oensioen was ingegaan op de leeftijd van 59 jaar

5
1. De herberekening van pensioen, toegekend op grond van ar
tikel 10, onder d, van de Pensioenverordening 19$2 of artikel 6,
onder d, van de Pensioenverordening voor bijzonderc onderwijzers
1932, geschiedt op de wijze aIs in artikel 4, onder a, van dit lands
besluit is bepaald.
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2. In daartoelcidclldc gcvallcn, ter beoordeling van de Diredie
v".n het Pensioenfonds, gchoord de Raad van Toezicht, kan het in
het vorige lid bedoelde pensioen, op verzoek van de wegens inva
liditeit gepensioneerde, na vaststelling van de ongeschiktheid door
cen geneeskundig ondcrzoek, volgens Hoofdstuk XI van de Amb
t{;narcnpcnsiocnverordening, worden aangevuld.
rL De berekening van de in het vorige lid bedoelde aanvulling
gcschicdt op de wijze aIs bepaald in artikcl 29, derde lid, van de
Ambtenarenpensioenverordening, naar de berekeningsgrondslag
als bedoeJd in artikel 3 van dit landsbesluit en met dien verstandc
dat de periode bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Ambtena
rcnpensloenverordening, eindigt op het einde van de maand waar
in de betrokkene de :,),;)·-jarige leeftijd zal bereiken of
hereikt.
Artikel 6
Pcnsioenen toegekend op grond van artikel 11 van de Pen
sioenverordening 1932 of artikel 7 van de Pensioenverordening
voor bijzondcre onderwijzers 1932, komen niet voor herberekening
krachtens dit landsbesluit in aanmerking.
Artikel 7
J.
Voor de weduwe van een gepensioneerde bedraagt het 'wedu
wenpensioen 607< van het pensioen, bcrekend overeenkomstig
altikelen 4 en ,;) van dit landsbesluit.
:1
Voor de weduwe van een ambtenaar bedraagt het pensioen
60
van het pensioen dat hem op het tijdstip van zijn ovcrlijden,
volgens de artikden 4 en 5 van dit landsbesluit zou tockomen,
tnet dien vcrstande, dat indien de ambtenaar is overleden vallI' he!
bcreiken van de leeftijd van 55 jaar, voor de berekening van het
pcnsioen overeenkomstig dit landsbesluit, zijn diensttijd word!
doorgeteld tot hel einde van de maand waarin hij de leeftijd van 55
zou hebben bereikt.
:~
Indien de werluwe hertrouwt is artikel 43 van de Ambtena
renpensioenverordening van overecnkomstige toepassing.

Artikel 8
De herberekening van het wezenpensioen geschiedt ovcrccn
de artikelen 44 en 45 van de Ambtenarcnpensioenveror
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rectie van het Pensioenfonds onredelijke uitkomst leidt, is de Di
nedie bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toe
zieht, ten gunste van de gepensioneerde een beslissing te nemen
die met de strekking van dit landsbcsluit overeenkomt.
Artikel 14
Dit landsbcsluit dat als "Landsbesluit herberekening pensioe
nen" kan worden aangehaald, treedt in werking op 1 januari 1973
en werkt terug tot 1 januari 1972.
Gegeven te Paramaribo, de 22ste december 1972
JOHAN H. FERRIER
De Minister van Binnenlandse Zaken,
F.R. KARSOWIDJOJO
Dc Minister van Financien,
HARRY S. RADHAKISHUN
Uitgegeven te Paramaribo, de 22ste december 1972.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
F.R. KARSOWIDJOJP

