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§ 1. INL2IDING 

Eet thans aangeboden ontwerp vervangt de bij mis
sive van 22 december 1955, no. 3712, aan de staten toe
gezonden ontwerp-landsverordening tot regeling van de 
rechtstoestand der landsdienaren. Deze strekte overigens 
tot vervanging ven een nog eerder, t.w. op 3 november 
1950, ingediend ont'~1erp. :=let 11eeft dus niet ontbroken 
Ban tijd voor bezi ng op hetgeen dient te geochieden 
ter ui tvoer van het cansti tt:tionele v:.;orschrift, 
waarbij regeling van de rechtstoestand der landsdiena
ren aan de Sur e wetgever is opgedyagen. 

De rec;enen vraarom de Regering gemeend l-:.eeft zich 
van het tweede ontwerp te moeten distantitiren, zijn ten 
dele reeds ontvouwd bij de behandeling van de landsbe
groting voor het dienstjaar 1959. Zoals toen is medege
deeld, bevatte Gat ontwerp naer ha&r ooraeel enerzijds 
te veel en anderzijd.s te 'lIveinig. 1-";:e:; eld een in bij 
zonderheden afdalende regel van som~ige weinig be

ijke onderwerpen in, aocn liet andere rv-sten. 20 
~et bijvoorbeeld goeddeels over onderwerpen ale 

bevordering, salari~ring, verlof en wachtgeld. 
Ongeveer de helft van het ont~erp was verder ge

wijd aan de, twee instanties omvattende, ~eroepsproce-
dura, waarvan de administratieve details en lite i-
ten be ijk veel plaats innemen. 
~:!.e t gehee 1 Wi? 8 daardoor nBE;!' he t oordee 1 vail de onder
getekenden or.voldoende ui ebalanceerd. 

- Aanvankelijk 



As lijk is overwogsn - taneinde verder tijd
verlies te vo - hat on ~iett8nin i~ 8 

laten, e~ alleen de tekct op e02~ig8 an te COill
lJriwer2n en olJ andere c:E~:1 te vLlllerl. ~=ieTvaJ IDoes t Gen
ter bij nadera beetadering worden fgezien. De noodza
kel k of ~ensel k geoor~e2lde ver nder n bleken 
zo talrijk en ingrij ,dat hat tisch ondoenlijk 
7JBS L~e in e ;:;. noto, 'Ian wijzigi;:igC~l te V2r'jiarken. 

VIe;; t l:ieuv;re ont'flerp is beo en '::>8cis-regeling 
tot 8 te brengen voor het ge~ala complex van voor
schriftan t.a.v. het landspersollssl, ~et i:itzoD-'e ing 

-- 1""vaIl ae, . ,·t \ ..... co:;rn ,ex 18 In uenSloenvoorscnrl2D +}. :""2" 
loop der jaren tot een oTIovarzichtel k, i 
en weinig sarnenha nd co at van grote cmvang 
uitgegroeid. e daardoor d beb6ndeli~g van 
personeelsae legenheden near v8r~ouding al te vael 
tijd van d3i 

Eet 1 di t conglo1dey 3: t voor cen 
gro~t deel te vervangen ~oor aen ~eer ovarzic~tel k en 
lichter hanteerbaar geheel van voorschriften, die ~ n 
de tegennoorc1 om8ta:,,~d n zijn aangepClst en die 
20'11e1 nes:y VOrIa a18 inhoL~d be:2Gorlijk op ellraar 2 n 
afges rtoe is in ~e eerste p ste e~n basis-re
gel van solide construktie nod • Bij ;:et opstellen 
van het nieu:J:r8 antwerp is z~~llc a n con8J~r dan ook 
llagestr afd. 

=i t ont~Nerp is, zoals ui l:,et VOTens 3"lde vCllgt, 
breder V2;11 opzet dan zijn "Jeide voorga 8. ;:':et bevat, 
behalve de materie die rees in de vroegere ontwerpen 
was opgenomen, o.a. oak een regeling van de a2Dspraken 
op verloi, varlofsbezold en ae Id. Bovend n 
regelt t Jiet aIleen ~e rechts sitte van de eigen
lij ke ar::fbte G3Y maar - in E, nvu' ling op de 1 en 
van het Burgar17etboe~ - evane ns die van landsdie
naren die op arbeidscontr~ct werkzaam zijn. 

~e is intussen ~e t gehouden. £11es wat 
bij of ~Tachten8 landsbesluit 

~an ~ordarr 0 laten, is yean ook overgelaten. 
AIleen waar ~et de fundac2nian van de ree tspositie 
betreft, traedt het ontwerp details. ::o:et l:J.aterieel
reehtelijke de 1 talt dan ,hoewcl hBt e ~ breder 
terrein b08tri~kt en op vcrschcidene punten in e n meer 
vol Bdige regal vocrziat, toe mindar rtikelen dan 
:>.et overc:;:::n~Oillsti..ge 1 vs::n ':."cet var e ont';'18 ; afge ien 
V2n overG2~g8~e 91ingen, nelke da rin waren ovarge

a~n can lEndsbeoluit ++). =3 t~?=s v~orgestclde 
re h2 f ~U8 het karakter ven 2SD r ~nv8ro?deni~g; 
of - O~ 8r: aB:} de :)otr~''lkl:7:-1(:e Olitl '2r~s. :;2 Id te ui

en "betonc~slet". 
I2~. de va 1 11c~e ragr2fen v~n hat 1 emene gedeel

te 3a1 de inhoud van ~et o~t~8r) in grote lijnen word n 
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geschetst, en aen uiteenzett worden gegeven van de 
ginselen W23rvan bij de opstell is uitge n. ~e-

tailpunten komen daarna, bij de toelic~ting op de ar
tlkelen, Ban de orde. 

+) Het ligt in de bedoel bevorderen t de 
gelcende, ten dele r:iet illeST bevre<iigende, Pen
sioenverorde ook op zo kort mogelijke ter-
Qijn wordt vervangen of aan een algehele her
ziening onderworpen. Is bekend, is hiertoe 
een cOillmissie, onder leiding van de onder-voor
zi tter van de Ra?u van havies, esteld. 

t rapDort van deze cO'lci2sie 11 :Jinneilkort 
worden verwaeht. 

++) Voar wat betreft ~et oeeasuele aesl ( ag 
binnen aOillinistratie en beroep op de reen
ter) is de rti zelfe stisch; t.w. 6 
artik81e~'? in hat nieixV7e ontwerp tegen 76 in het 
Qude. Deze bekorting is ee niet bereikt 
door del tie, maar door het 81 ten van de 

c am een specicle 8Llotena:reurechter in 
~et levan te raepen. (Zie erontrent paragraaf 
7 van daze memorie), 

- § 2 
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fj 2. 

Bij hat opstellen v n hat ontwerp is gestreefd 
nasr zo doorzic ig mogelijke logische struktuur# Ua 
een aantal inlaidende pali van algeeane a is 
eerst de grondslag van het anbtelijke d tverband 
- 8.enstelling of arbeidsovereBnkomot - behandeld, met 
de mutaties die in de loop van de dienst d daarin 
kunnen komen# Vervolgens zijn hoo raeh
ten en plichten oill8chreven, welke voar Q10naren 
uit het nstverband voortvloeien, Qat inbegrip van 
a8nGpra~en op vrijstelling van dienst en verlof. ++) 
Daarna z n de volgen van buitenge~one plichtsbetrach
ting en van plichtsverzuim (bij~ondera belo en 
tuchtctraffen) geregeld. Eet matorieelrechtelijke deel 
wordt afgeslote1'1 Llet voorschrif n omtrent schorsing 
en beeindi van het dienstverbend en Qwtrent t in 
bepaalde gevallen aan een ontslagen ambtenae:r toe te 
ke~nen wac eld. De leatste twee hoofdstukken betref
fen achtereenvolgena de rechtcmiddalen (beklag binnen 
de administratie en oap op de rec~ter) e~ het over
gangsrecht, wa~rbij zi Ie slotbepalingen aanslui
ten. 

Om de overzichtelijkheid en toegankelijkheid te 
bevorderen is llet ont7Jerp in een zevental ofdstukken 
ingedeeld, wasrvan de langct;:; in tels zijn onderver
deeld. Voorts zijn aIle ~oofds , titels en artike
len voorzien van een opechrift, w88rin de ud kort 

as Quid. Bovencien is ~og een overzicht van de 
gehele inhoud als bijlage bij het ontwerp gevoegd. 

Omtrent de terminologie van het ontwerp zij het 
volgende opgemerkt. i30veal tlogelijk is aangeoloten bij 
het geijkte a stieve spraakgebruik. De betekenis 
van verreweg de meeste del" gebezigde technische termen 
ligt daarin vest en behoeft dan ook geen verklaring. 
Voorzover dat spraakgebruik wisselend of niet gaheel 
toereikend i13, moes teen :l::euze iFlorden gedaan. Ja':lY dt t 
is geochied, volgt de Pedoeling in de regel weI onmid
delijk uit het verban~ vaarin een waara of uitdrukking 
is gebruikt# Eet aantal wettelijke definities kon alnus 
tot een minimum beperkt blijven. het ra2dplegen van 
de tekst behoeft men dan ook niet voortdurend bedacht 
te zijn op rnogelijke GDVerwsette uitbreidingen of be
perkingen van de gangtare bet niB van een dasrin VOOy
komende term. Niettemin ken het dienotig zijn hier de 
voorna8~.wte terminologische tijzond3rheden te vermelden. 

Het ontwerp ondeyscI1eidt de landsdienaren amb
tenaren en arbeidscontractanten, .?iulks near gelang van 
de - publiekrechtelijko of privaa echtelijke - grond
slag van hun dienstverb3nd. (In hoeverre een dergelijk 

- onderscheid 
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ondersc ia wenselijk is, wordt besproken in paragraaf 
3 ) • 

++) Hoewel de non-aktiviteit str t 8ystenatisch be
zien mis8c~ie~ ~eer zou is behoran in de ti 
tel betreffende mutaties in hat dienstverband, 
is deze vorm van onderby van 8.ktieve dienst l 
met ~et oog op de ~at8riele overeenkomsten met 
verlo!, in aansluit daarbij behandeld. 

Zen van cen 3Enstelling vOGrziene arbeider is dus 
a~btenaar in de zin van net ontwerp; een op arbeidscon
tract werkzame direkteur niet. V~~r de rechtspositie 
is de aard van de vervulde functie iS2ers van minder 
belang dan die van de basis van het dienstverband~ 

Resolcties van de Gouverneur en beschikkingen van 
Uinisters of lagere administratieve organen zijn samen
va ttenc aangeduid als beslui tan. -,ilell{€ eutori tai ten in 
het alga~e_n besluiten ten 8gTIzien veo landsdienaren 
kunnen TIa3en, is bepasld in 8rtikel 3, dat !:wndelt over 
bet bevoegde gazag. WSBr elders in het ontwerp deze 
term voorkomt, is dus stilzwijgend naar dat artikel 
verwezen. In gevallen wasrin dat zag de uitoefening 
van een bevoegdheid kan overlaten aan een lager orgaan, 
m.a.Vi. waar delegatie mogelijk is, gebruikt het ontwerp 
stelselmatig de ui tdrukl::ing Hdoor of vanwege t bevoeg
de gezag H • 

Voorzover de "Jworden Hof vanwege II ontbreken, is 
dus beoogd delegatie uft te sluiten, hetgeen bij de 
meest ingrijpende beslissingsn het gavsl is. Dit ver
hindert overigens Diet, dat een stuk voar de tot be
slissing geroepen autoriteit door een Ben hem onder
geschikte funktiorraris Iren vlOrden andertekend, =~Iier is 
geen sprake van delegatie, doch slechts van een mandast 
tot ondertekening. j delegatie handelt het lagere or
gaan op eigen na kracbtans eigen - zij het aigeleide 
bevoegdheid. In gavel van mandaat echter uordt het be
sluit geacht te zijn genomen door het hogeTa orgaan 
zeIf, he en in de wijze van ondertekening ook tot 
uitdruk~ing behoort en plaagt te komeu. Dear omtrent 
dit ondeTSCc.eid nog weI G2nS I!lisverstand beetaat, meen
den de ondergetekende~ eT goad san te doen hierop de 
aandacbt te vestigen. 

Van dezelfde aard is t verschil tussen de uit 
druk;dngen lil:ij 12,ndsbes lui tHen Hbij of kracl-:::tens 
landsbesluitl!. :Jeze laatste laat (nadere) regeling bij 
ministeriijle beschik~ing, dus verdere ~elegatie, toe; 
de eerste in beginsel niet. (~e r eling van detail 
punten ken altijd weI aan ean ministeriUle beschikking 

- worden 
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worden overgelaten, oak waar de waol'den "hij landsbe
sluit ll zijn gebruikt.) 

Voorts maakt het ontwerp ..... anders dan bet admini
stra eve spraakgebruik, dat tot dusverre op ait punt 
wisselend is - ondersc ia tU8sen aanstel1ing en benoe
ming. Onaer aanstelling wordt de handeling verstaBn, 
wac:rdoor aan iemand de s tEl tU8 van ambtenaar ~l1ord t ver
le8nd. Een benoeming in de zin van het ontwerp, is de 
plaatsing van een lands enaar in een bepaalde fur.ktie 
(andel'S dan bij wijze van last tot tijdelijke waarne
ming) .. Een aanstelling worc1t duo aIleen bij de aanvang 
van het ambtelijke dienstverband - en eventueel caarna 
nog eerunE:.21 , bij de ollzetting vtm een tijc1elijk in een 
vast dienstverband - verleend. Daareentegen kurll~en in 
de loop van de diensttijd telkens nieuVle benoemingen 
volgen.. Meestal zal een landsdienaE:r immers niet steeds 
op dezelfde post blijven die hem bij de aanvang van 
zij n Giens tvel'band werd toevertrouwd. 

Verder wordt in het ontwerp onderscheid genaakt 
tussen funktie en rang. Onder funktie is te verstaan 
een bepaBlde plaats in de ambtelijke organisatie, vJaar
bij een meer of minder scherp afgebakende taak behoort. 
Een rang is cen hoedanigheid waaraan een ambtenaar aan
spraken op een bepaald bezoldigingsniveau ontleent. +) 
Ui teraard houden de begrippen funktie en rang TIel ver
band met elkaar; hoe belangrijker cen ilmktie is, hoe 
hoger de ra van de daarin te benoemen anbtenaar zal 
kunl1en en ;:!lOeten zij n. Op I'le t verbanO. tUB Ben funlrtie 
e~ rang, en op het belang van een indeling in rangen 
voor tbezoldigings sys teem., 1JJOrdt ter0lggekomen in 
paragraaf 3. 

Tenelotte zij hier nog gewGzen op het verschil 
tussen salaris en bezoldiging in de terminologie van 
het ontwerp. Eet salaris is het totale - maandelijkse 
of wekelijkse - geldloon (nauwkeuriger gedeiinieerd 
in artikel I, eerste lid). De bezoldiging is het 
(deel van het) Balaris van een ambtenaar ++) waarop 
hij uit hooioe van zijn rang, en gelet op zijn oalaris
anci~nniteit (het aantal hem toegekende periodieke ver
hogingen in die rang) 1 aE'.nspraak heeft. Een ambtefl..8ar 
kan 6en of meer toelagen boven zijn bezoldiging genie
ten, in we geval het per maand of week berekende be
drag daarvan dus lager is dan zijn salaris. 

T.a.v. arbeidscontractanten se it hot ontwerp 
geen indeling in rang v~~r. 

-H-) 	 Omda t arbeidscontrac nten niet in rangen (oohoe
ven te) ,,[orCien ingedeeld, maakt het antwerp te 
hunnen aanzien geen onder scheid tUBsen salaris 
en bezoldi 

- § 3~ 
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Zoals in paragra2f 2 Te ds werd opgemerkt, kent 
het ontwerp zO~7el e2ll publiekree'::telijke als een pri 
vaatrechtelijke grondslag van het dienstver • De 
noodzBek, en zelfa de wenssl kheid, van sen publiek
rechtelijke grondslag is in de 11teratuur ook voor spe
cifiske overheidsfun~r:ties weI betTIijfeld en ontkend. 
Argumenten, aengevoerd voor e2:rl i kstelling van de 
reehtspositie van het overheid8per8o~eel met die van 
de werknemers in partieuliera ondernemingen, zijn in 
het hi zonder: (1) De ont'IJ7ikkeling va~1 (wt arbeidsreeht 
seder hat einde van de vorige eeuVl heeft ertoe geleid, 
dat de reehtopositie van de niet-ambtelijke werknemer~ 
dus ook zijn sociale zekerheid, aanzienlijk is versterkt. 
Aan een apart ambtenarenrecbt zou daarom uu geen of 
minder behoefte bestaan. (2) ~oor de uitbreiding van 
de overhei61sbemoei z n thane va ara"btenaren 
werkzaam in sectoren welke voor~een hecl aan het 
vrije initistief del' burgers 9aren overgelaten. De 
grenzen tussen de gebied8ll van openbare dienst en par
ticulier bedrijf Ii n da~rdoor niet meer vast. Het 
kan afha!lgen van betrekkelijk toevallige, al ns niet 
met de Berd van zij n weI'kZaE'hl~:eden BaIJenhangende, Oill
standigheden, of iemand in ee~ be Ide positie ambte
nasr is, dan 'J'lel tot het personeel van een niet-ambte-
Iijke telling of ondarne~ing bohoort. 

Niettenin wordt in de ktijk over het algemeen 
nog ~el degelijk behoefte gevoeld aan een afzonderlij 
ke regaling van de rechtstoestand van althans de kern 
van het over:i.eids soneel,,:De bijzondere verplichtin
gen die voor de ambtenaren gelden an de beperkingen 
welke zijn geoteld Ban hun Dogelijkheden voor akties 
tot verbetering vaTI arbeidsvoonva roen, vlerkE'u het ver
Izngen naar een - vergcL3ken met die van Vlerknemers in 
het vrije bedrij~ - varhoogde ree scherming in de 
hand. Een jaren gelecell door de lJederlandse Re
gering ingestelde cOl:lh:lissie, die tot taaK had de sta
tus van de overnoidsdienaren in studio te nemen, heeft 
zich inmiddels in hear rapport ook duidelijk uitgespro
ken voor h8nd~aving van de publiekreehtelijke grondslag 
van het ambtclijke dienstverband Q In Suriname is? voor
Eover de ondergetekenden bc:3:end, zelden of 1':ooi t beplei t 
om de sdienaren over de gahele linie op basis van 
u idscontracten naar i~R rcc t ta 1vark te stel 
len. 

Hot ontwcrp k::.nnt te dc::.:ei1. den oak niet :met rEldiea
Ie vernieuwingen. Een dien8tverbE~nd vsn publiekrechte

- lijke 
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lijke aard is daarin als het normale vooropgesteld. 
De gevallcn -;78elrin arbeidsoverec'lmom.sten nasY burger
lijk yecht kunnen uordQ!1 gesloten, zij n da2,rna lioi ta
tief, zij het binnen ruine grenzeu, opgesomd (art. 15). 

Van de mogelijkheid om personeel op arbeidscontract 
aan te nement wordt tot dusverre in hoofdzac;k door de 
z.g. pelrastatale lichamen uik gema • In de voor
gestelde regeling is deze mogelijkheid echter niet tot 
dWlicna@en beperkt. Door ook bij het Land zelf +) te

werkstelling op arbeioscontract toe te laten, kon het 
ontwerp de rechtspositie van de &wbtenaren in tijdelijke 
dienst aarooerkelijk versterken, ~onder gevaar voor on
aanvaardbare consequenties bij onaerdele!l van IS Dauds
dienst met een door de aerd van hun taak minder stabie
Ie personeel sbezetting. j~rtikel 15 opent namelij k de 
mogelijkheid oill , o.a. voor funkties die geen volledige 
jaartaak opleveren, alB~ede voor de daartoe bij een 
uitvoeringsregeling aangewezen plaatsen in het over
heidsapparaat, van aanstelling tot a~btenaar af te zien. 

De zo even bedoelde versterking van de rechtsposi
tie der ambtenaren in tijdelijke dienst komt in hoofd
zaak hierop ne8T j oat zij (behoudeus eGn uitzondering 
t.a.v. ambtenaren die voor een bepaalde periode hier 
te lande zijn gedetac1:::eerd) na drie jasr, of - bij 
aanstelling op proef - twae jaar, in vaste dienst over
gegaan; uiteraard voorzover hun niet tevoren ontslag 
is verleend (artt. 14 en 19). Deze teI'mijn van drie of 
twee jaar behoeft niet Baneen te Bluiten. 0are dit weI 
het geval, dan zou de regaling gean waarborg bieden 
tagen korte onderbrekingen van het dienstverband, toe
gepast om een overgang in vasto dienet te voorkomen. 

I,lien zou dezo wa"rborg - evenals soortgelijke, el 
ders in bet ontwerp - missehien overbodig kunnen Beh
ten, omdat van de overheid niet mag worden veronder
steld, dat bewuste ontduiking van wettelijke voorsehrif
ten ooit bij hear in overweging zou komen. Hiertegen
over kan evenwel worden gesteld dat het ontwerp mede 
is bedoeld als een codificatie van de fundamentele re
gela van het ambtenarenr cht. Ook ~et vanzelfsprekende, 
voorzover van wezenlijk belang, cehoort daarin een 
plac!ts te vinden, 81 ware het slechts volledigheids
halve, met het oog op de slotenbeid van het wette
lijke systeern; dUB om redenen van "juridisehe elegantie". 

+) 	 Jaar in het ontwerp van het Le.nd wordt gesproken, 
is dit in ruimere zin - met inbegrip van de over
heiasstichtingen - hedoela (zie art. I, tweede 
lid). 

In 
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In dit lieht ent oak een rantie te worden be
zien als d ,welke art 1 27 bevat. Dat geen wille
keurige salarisverlaging behoort pIa ts te vinden, 
s ekt geheel van zelf. t is eehter evenzeer van we
zenlijk belang. DaarOill is t beginsel het ontwerp, 
waar dat handelt over mutaties in het dieustverband, 
vastgel 

Ben a "!Jelangr k ;yeginsel, dat in t tweede 
hoofdstuk is 0 nomen, betreft de aanspraak op bevor
der na 18 ige VlSB. ng van een defini ef 0
pengevallen fulli{tie. De amb na?r die ~urerrde meer 
dan een jasr met die waarnemi 12st is geweest, en 
aan de eiscn van bcnoem.ba2yl'.eid de fur.tktie 
voldoet, 11C t volgens artikel 26 j o. s.r I 22 aan
spraak op bevordering, ·wanneer zij:1 rang niet m.et de 

"zwaarteT! van die funktie overeens is .. 

t onderscheid tuscen tie en kwam reeds 
in S 2 tel" sprake. Indeling van. de ar:rbtellaren in ra 
is in het ontwerp vo eschreven, omdat het ehnisebe 
v20rdelen bieet de besoldiging niet remmtre s aan de 
funktie te ko len. Doet ~en cit weI, dan komt de be
zol ng min of meer \I de lueht te hangen" in geval 
van ontheffing, en ook bij overgang - anders dan bij 
wlJze van straf - een 1a gewaarde funktie. 
Bovendien is de salarisregeling veel bondiger, en dus 
gemak::el te hanteren, wanneer daarin een beperkt 
aantal rangen in plaats van een bo e staelkaart van 
aIle am.btel funkties is opgenomen. Bij een betrek
kel k omvangrijk en bewe k overheidsapparaat is 
dit tste systeem trouwens op den d~ur niet vol te 
couden. Je salarisre ling moet telkens 0 euw aan 
gewij zigde omstandighedel1 (o::lstaan van nieuwe fU!1J.rties, 
verzwaring van andere door uitbr ing van taken) wor
den aangepast. 

or nist de funkties, liaar alleen de rangen 
een salarisregeli te verilielden, lost men uitGraard 
de moeil kheid van de ~:raErder der funkties nog 
niet op. zal toch ten aE~"1zien van e funktie 

~ te worden welke rang aan een daar
te benoemen 83btenaar ken of moet worden gegeven. 

Het ontwerp be al t hieromtrent dE~ t voar aIle onderde
len van t8 Lands enst een tie Doet worden vast
gesteld, waaruit bl kt we f vies bij het dienst
vak te vex len zij r: en vJ81ke ra n oij die :funktie s 

:J.oren (ert. ""{). !a:rmeer gedetai e, en IJ.et de 
realiteit OV8l"8Gl1stcill::ilende foroa slait2n ontbreken, 
mist het personeelsbeleid de grondsl die hat behoeft, 
wil men niet verval an in te nieuwe idantele 
besliss n o~ ent bezold ngsniveaus. ~eliswaar is 

fOTillst1e te allen de vaor 

... VJijz1g 



•
•
•
•
•
•
• 


10 


Z1g vatba r 1 en moat zij 6it ook slJn, mear zij 
is toch een niet te ondersc~atten h~l~illiddel om hat 
scheeftrekken van salarisver~oudi en te baletten. 
~oor vast te houden Ban Ie H 8 trllkttu.:r van 
een hat beoordale~ van voorstellen of aan

tot uijzig arv2~, kan ilien relatieve 
over- of 0 rTIasrderiugen van 8S n sakere 
grenzen onderkennen en voorkomen. ITiett blij het 

obleeu van de funktie-v,jaarderi ook 6en Vcln de 
moeilij te vra s op t gebi d van ~et per so
neelsbeleid. Een objektieve en deskundige ~erkclaG8i
ficatie - waarvan a~t. 7 paalt dat zij "zavael moge
lijki! moet ges eden is c·n e nvot.:c1ige Het 
strever:. van de Regeri is en ij it da rop evem;;el 
gericht. 

• 

Op het stuk van de re ten van nds
dienaren, omsci:reven in de e:::rste het 
derde oidstuk, vlijkt hat r!.ieuv7e ont"-Jerp niet wezen
lijk van t voy a:f •.. 1 zij:n Hat meer Cletzils aan 
itvoeringsv8orschriften overgelaten. 

In art. 31 is de mogelijkheid geopend tot inhou
ding van een spaarhedra op salarissan van de lands-
d narer... die niet oncer de nsioenvoarschriften vallen. 
~e wenselij id hiervan zal uel nauwel kG hoeven 
te worden toei:;elicllt. Het bezY12ar dat eon lanCsdienaar 
bij overgang in vaste dienst voor de verplic~ting tot 
het betalen van een hetrei:lcelijl:: groot ip.kJ~ drag kan 
komen te staan, wor~t hierdoor onderv~ngefi. De ingehou
den bedragen Vlora8n deD VOOT de inkoop van aiensttijd 
besteEd. 

Blijft aanstelling in vaste dienst ae ge, dan 
worden diG bear ~ 83~ de landsdienaaT of zijn erfge
n2~en 8st1tueerd bij t einde van zijn dians 

• 3it zal vol DS de voorgsstelde be ling kunnen 
geschiGden in de vorm van Gell geriodieke citkering. 
I-'iervoor zal ;rret name a itl bee &ll overl den 
na dienst, o~ bij ontslag ~egens hat berei
ken van de Ie f dsgrens van e6:::1 arbeidseontractant. 
De ui tk~:r kl1~ daD het r tleb:'::en van een, pen
sioen V8rV211g8nc1e, lijfrel1te. L r:. 8211. re illg betref

het verS n van onders en 221, wanneer 
di t aye eill 83n!::J.aal vIerkt, uallie t ge2:1 i:;ehoefte meer 

bestaan 
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bestaan.. 

Geheel nieuw is de voorgestelde regeling van va
kantieverlof. Bij het ontwerpen hiervan is van de vol
gende overwegingen uitgegaan. 

De bestaande regeling, n dele vervat in net 
West-Indisch Verlofsbesluit 19 en voor het overige 
in het Vrijstellingsbesluit 1928, is duidelijk afgestemd 
op koloniale verhoudingen. In het bijzonder het eerst 
genoemde besluit, met het daarin gemaakte onderscheid 
tussen uitgezonden en niet-uitgezonden krac~ten, gaat 
er kennelijk van uit, dat het hogere kader goeddeels 
bestaat ui t ambtenaren die door en ui t het "moederland1 

naar dellkolonie ll zijn gezonden. Het lag voer de hand 
dat men zulke ambtenaren periodiek in de gelegenheid 
stelde na3r hun land van herkollnt te gaan, o,a. voor 
het onderhouden van familie- en vriendsc psbanden. In 
dit licht bezien is de regel niet vrijgevig. De aan
spraak op vergoeding van overtochtskosten, eenmaal in 
de acht jaar, ligt beneden de gebruikelijke normen van 
personeel uit gematigde luchtstreken t in een tropisch 
land te werk wordt gesteld. 

Voor wet betreft de niet-uitgezonden krachten 
draagt de bestaande verlofsregeling het tweeslachtige 
karakter van een compromis. Men ft klaarblijkelijk 
de (toen nog -"leinige) 1I1andskinderen" die het tot een 
van de hogere posten in de anbtelijke hierarchie had-

den gebracht, in de aanspraken op verlof niet gelijk 
willen stellen met, maar toch 0 niet e1 te zeer ten 
achter willen ste len bij, hun~olonialen collega's. 

t duidelijkst hlijkt intussen dit tweeslachtige 
karakter uit het gedeelte van net Verlofsbesluit dot 
voor de lagere a:nbtenaren geldt, met zijn merkvmardige 
figuur van IIbinnenlands verlof in t buitenland door 
te brengen "" 

Aan bestendiging van daze, uit de k010niale tijd 
daterende, regeli val t niet te deuken. l"ien zel fiU 

moeten uitgsan van ~0t normale gevel d.w.z. van vervul
ling van lahdsiunkties door landsdienaren van Surinaam
se origine. Voor dit normale gevel is een c~ulatie van 
aanspraken op verlof ec vrijstelling van dienst t in de 
mate wasrin deze thans voor nogere Bobtenaren mogelijk 
is, moeilijk te !.iandha"e.n4 :;:;at een landsdiena:::r in de 
loop van zijn dienBtti~d bij herhel gedurende bijna 
een jasr oet be 31d v3rlof, gecombineerd met vrijstel 
ling van dienst, afwezig ken n, en daarbij de kosten 
van een reis nac:r Euro en terug voar zich en zijn 
ge Ie gezin vergoed ijgt, gaat als regel, ook voor 
de leidinggevende funir·.~ionz:rissen, tocn weI te ver; 
vooral wanneer nen bedsnkt, cat in de tusE:engelegen 

http:iandha"e.n4
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tijdva telkens G8snde vrijstalling van 
dienst, hlet baLoud van 201digi Hi/JOrden 
genoten. 

P.nderz ds is de ;J8staanoe verlofsregeling voor 
de legere en een oat deel V2:r: c;e d 1 1"8 anb nB

ren t doalme g; hetgeen n ~lijkeTI uit ~et bapa 
te ge u dat zij VEn ~2ken~ Verder Ie that on
derscheid tUBsen ui et-uitgezonden krach

~ tot urige verschillen. 2anneer een Surinamer, 
ZlJ!l [j e iXl ITe\lerl~nd, da2,r te 

dienst treE-at, VIa t ~1ij beschouwd 
aIs een uitgezo kracht. emt ec~ zijn diana 
verbena pas nade:t in Suriname is terug
gekeerd, t nuitgezo ,en eft hij 
dU8 mindere op verlof. 

Dat dit ondersc~eid de Vaal" stelde regal 
niet wordt , spreekt weI vanzelf. Oak over ns 
heaft en aet bestaande. Samengevat, 
en ere gevallen, kamt Z op het 
volgende neeI'. ~-Iet ontYierp illeE: en onder scheid tus
sen Hveriof wegens u.:rige cilienotl! en I'V]f S Iling 
van diens t us andere re::2e:::en dar:. zie:kte II; ;;~et kent 
81 en vakantieverlof. ~e daarvan is uitg 
in dienstdagen, om toevall e verschill Daay ge 
va= hat 2~ntal in verla! i vall ZOD- en 
fees 02 te ver~ijden. Ambtenaren in vao dienst 

n a DS op 30 enstdagen kalondel"~asr; 

nare~ in tijdelijke dienst op een bij Inndsbesluit 
te bepalen &&ntal, dat kan VBri~ren van 15 tot 30. 
Verlofdagen n worde~l I' spasrd \!; door ambtenaren 
in vasta dienst nde ZCG ja r, door a eren ge 
rende ie jaar. Ira sfloop van die termijn vervallen 
ongebru aansprakan. ~ear dan zas maanden varlof 
achtereen wordt niet gegaven. 

Cver de eerate vi~ diena n, die een 
jaar worden noman, is de verlofsbezoldiging gel k 
aan het volle salaris +), over de verdere lijk aan 
de If da2rvan. Zen ambtena r kan ec~ter, door af
stand te doen van e n deel van z n op ve
~antiev8rlof (~iet van de serete en over 

. \ d L ~•JBEr), aarvonT C enGa~le en weI in de 

-;- )
\ em chnisc~e redenen ~s de verlofcbezoldig 

seerd op t HI2etto-G8. is n. ervoor zij 
verwezen naar de t081ic~t O~} arti2::s1 49. 

- vor!ll 



III 

Ii 

i


•
• 


13 

vor~ van een varhoogde verlof ezold ing over de pe
riode WS2Tvoor at reede t volle salario wordt ge
Doten. De ver~:oging is voor elke afgestane g 1 k 
aan t halve sslaris. 

n voor~eeld kan t 1 .7ie Ballapra 
heeft op 30 n per jaar, ene jaer 22 daar
van opneernt en in t volgende 23, kan afa doen 
van de 0 15 gen. ~it betekent voar dat 
hij dan over de gahele van t in d jaren geno
ten va~antieverlof zijn volle salaris krijgt (meer dan 

t volle salaria OVOT het e t dvak van het ver
lof nooi t YfOrden gegeven). Verlies van eanspraken 
doordat de ~ daarvan is verlogen, s at met af
stand gelijk. 

Verder voorziet t ontwerp in de mogel kheid 
van BBn tegemoetkoming in reiskosten voor tenarBn 
in vasta 811St, eewne.?l per vier jE:8r.}El en wordt 
gereisa, binnenlands of buitenlanas, ma hierbij 
niet uit. :Je E8xiillale l:oogte VEm deze tegemoetkoming 
is zo gere Id, dat ~et Land wegens verlofsbazoldiging, 
vermeerderd met reiskosten san een 8mbtenaar gemiddeld 

r jear ten hoogste het volle be van zijn Galaris 
over 
ris, 

volge 
neer 
ledig gebJ'unl: zouden :J.8~~en .. Aan te nemen is eV6nwel, 
dat van de voorgestelde mogelijkheden in ruimere mate 

uik zal worden akt. In we mate eeiee, is 
moeilijk te voorspelleE. Verwac~t wordt intu8sen, t 
de ontvmrpen regeli:ug niet zal resu=. teren in eG~1 oelang
rijke afYJij va:'l het tegenwoord 8 bedrag der theo
retiseha verloiskosten; 6.u.z. va~ het bedYEg dat men 
verkrijgt, WEnneeT Ben de salari88e~ en vargoed en 
van reiskos ven de met perioaial>: varlof of vrijstel
ling van dienst fuezige a=t~aneren in hun ~eel als 
uitgeven voar verlof bese t drag t thane 
per jaer in de arda van grootte va 600.000,-- @ 

900.000,-- voor pariodiek verlof (we rvan circa 
3f 200.000, -- 82n reiskoston) a::~, 113 TUVla seLecting, 
ven veer 1.000.000,-- voor vrijstelling van +) 
Ciemlt. 

a vQorgsetelde regel v~n hat vekantiaverlof, 
we na 1 overleg - o. • :2a t vert emwordigers 
van or 82ties van lEE:lsaienare7'_3TI met l';ederlandse 
desk~ndigen op par8o~eelsgebi - is ont~orpen, lij 
de onder tel-;:en[Jen~ de :Jeest g8sc~~ikte van de in overVle
ging ge~omen alternatieven. is, in vergelijking met 

- de 

30 ens 
betaalt. 

iets z n maandssla

:Jit maxinu;:;J. is 
de stsE:nde re 

ger 
1 

dan h
zou 

etgee r t 
noeten ui 

inge
en, wan

aIle naraD V£:1fi hun aanspralc{en op verlof vol
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de bestaande, eenvoudig, en biedt toch T mogelij 
heden van varia tie near individuele behoeften; zij houdt 
verder rekenirrg met de in een land van onze ografische 
ligging redslij desiderata; en ~aar nanciele conse
quenties zijn, vooI'zoveI' ken worden overzien, 
aanvaardbaar. Bovendien io deze re ling soe leI', door
dat zij, vaor bijzondere gevallen, afwijking (krachtens 
landsbesluit ++) of bij arbeidsovere:::nkoBst) van de al 
gemene norQen toelaat. 

De ontv!oI'pen regeling betekent, zoI:':18 ui t het vo
renstaande voIgt, voor een deel van de tenaren een 
Bcnterui • Voor t eerbiedigen van verkregen recb
ten zoo het voldoende zijn, de lopende 8snspraken op 
verlof of vrijstell van dienst te honoreren. De Re
gering is echter bere verdeI' te an. ledere ambte
naB.!' die ai t verkiest, ken - volgens de overgangsbe 
lingen van het ontwerp-artikel 87 - gebruik bl ven 
oaken van de thans best33nde mogelijkheden van verlof 
en vrijstelling van dienst, mits zijn dienstverband is 
ac:ngevangan v66r het tijdstip v18arop de nieuwe regaling 
van kracht uordt. Door deze tegemoetkoming zal geen 
ankale ambtenaaT zich in zijn rechten gekrerdt kunnen 
gevoelen. 

+) Bij de banadering van oit c fer is uitgegaan 
vpn een tota 1 salariobedrc:g in de orde van grootte 
van Sf 18.000.000,-- per jaar, en een janrlijks 
gemidde1de van 20 dagen vrijstelling van dienst 
(auders dan wegens ziekte) per landsdienaar. 
VIen ko:ot dan op 20/30 x 1/12 x +Sf 18.000.000 = 
! Sf 1.000.000,-- ~ 

++) AIleen ten g,:ns te van de landsdienaar II Br kunnen 
zich gevallen voordoen - bij zeer speciale funk
ties - waarin het noodzekelijk i8 een gunstiger 
verlofsregeling in uitzicht te stellen, en waar
in een arbeidsovereer~owst niet in aanmerking 
komt~ 

S 5. 

In bet ontwerp (art. 02) is een betrekl:elijk lan
ge opsollning van disciplinaire s flen gegeven. Dit 
is vooral Gc~ied met het oog op het politiepersoneel, 

- waarop 



••• 

15 

waarop de voorgostelde YO Ii lliede van to ssing 
zal zijn. 3ij een s ikt ~rarc soh geordend korps 
a18 dat van de Gewa Politie, waarbij de ht in 
militaire trant afd wordt, staEt behoefte 
aan meer varieerde ma lij den van disc ire 
correctie dan nij andere takkG::1 va:? dienst. 

erin 1 t e er geen vol edcn om t.e.v. 
de politie een geheel afsonderli lre Togeling van de 
tuchtstreffon vast to stollen. kan, zoala het 
ontwerp is geso ,£.1 voorschriften 20 re
digeren, t zij ook voor de politic tacro nd z n. 
Voorzovor andere 0 Ion van IS l.,2nds diaTIe 
aan sOuciige van de opge8o~de straffen 8n 
wordt gevoald, kan oen eeDvaudig va~ o~leg- daarvan 
a ien. 

De re 1 van de tucttstra n komt in ~oafdzaak 
overeen met die het vorige ontwe:q1. ';len 2,::1::.:;1en van 
de r zware straifen is voorz1a~ Ge Dogelij id 
van delegatie, he en wear in ~et bij~onder voor de 
politie vaIl bolang is. Eat hogere zag blijft echter 
bevoegd zolf in ta jpeu, ien het sich illet de op
gelegde straf, of met het afzien van bas if , niet 
ken verenigen (vaor do mogel k~ei~ van baroep op de 
rachter zij ve:rwezen naar § 7 van deze E.6morie). 

Eat tucll eent kant als e del t: pliehtsvar
• Daartoe behoort in de Gers plaats elk straf

bacr fei t n831" algomee rec'::t, voorzover nd 
lllet de not an. Eet 0 11 voegt erBan toe: 
(1) beoyog, v66r de a nva~g van hat dienotverband ge
plee , teneinde tat bevoegde g tot i enstneming 
of tot bep2alde idsvoarwa tc bewegen (dUB 
b.v. overleg van een vals tuig8c~rift) en 
(2) ean in de loop van het ie~Gtv0rband, doch buiten 
verband Det de nst, opzat~el k begaan misdrijf, 
indian de rechter daarvoor vr 8Gtraf oplegt. 
?lichtsverzuin k2n va bes t overtredi van 
een dienstvoorsc2Tlft, of 7an ee~ a e8e~reven ge gs
regel, dar:;. '1161 Git :r.ciet, of niet bGt~oor~ijke, nakoming 
van eall bevoe lijk gave d noto cnt. 

:Telke in e caner et gavE,l van ~:,licI::tsverZLlim 
zen otrafsoort on otrafma?t ijn, ken moeilijk 

in eon wet lij:re regeli vlorc1en;yo EIc!. l!~en kan 
81ee zee algenene ric tliu~e= gevan; he een iD 

SCi1i d ir... ::et on.tvlSI'I)-&l.'t y dc~ teVGl'lS er8:ele 
procedure-voor8c~rif n ~GV8t •

,. 

.. 

•
i..

E:::: 

- fl 6. 
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§ 6. 

;)e or:.two voorschrifteTI b2treffende sC:1orsing 
an ontslag komen materieel in 0 oversen met die 
van t vorige ontwerp. Zo zijn de gronnan voor schor
sing vrijvlEH dezelfde gebleverr .. Zij Ii 1'2 trouwens 
vaor de en zijn in overeeDst mat de best6an
de prakt In ~et belang van de 8zekerheid zijn 

. de tarmijnen echter strikter e la. ilzwevende" 
toasts Vla~rin het dienstverbana verkeeyt tijdens de 
pariode van schorsing (anders dan ala tuchtstraf) be
hoort niet langer voort te dUYeD onvermijdelijk is .. 
Voorts is ook het van salaris van een schor
ste larrdsdieliEl8T aar: cen :JeBr ui tgev!erkta regeling ou
de rwo r pe ;~~, 

Ten aanzien van de gronden voor 0 slag io e1' Bel 
een materieel versc 1 met het oude ontwerp. Vooreerst 
7188 dac:::rin nBmelijk geen Ie tijdsgre:ns voor Bnbtenaren 

steld...7el k8nde het de ITlogelijkheid va:r~ ontslag we-
gens (ouderdoms-) gebreken, of wegeus beroiken van 
de poneio ec~tigde leaf d. ~e ondergetekenden 
zijn evenuel van oordeel, dat een absolute leeftijdo
grens de voorkeur ve:rdient. O:r:gevra2gd ontslag wegens 
ouderdom2gehreken is een pijnlijke illaatregel, waartoe 
men in de regel pas igd zal zijn., tmnneer de toe
stand on~oudbaar is geworden. In dat stadium zal de 
ambtenaar ~ellic reeda uime tijd in feit b~iten 
s taa t n om 3ij n 'ilerkzaaE.:1sden naar behoren te ver
richten. 

3n wat de mogelij vraagd ontslag we-
gens hat bereiken van de pensio rechtigde leaftijd 
betreft: aryan pI in hot algemeen geen gebruik 
te worden ge~aakt, wanneer die leeftijd, zoals vaelal, 
19ger is d::H 50 ja?r. -,-,aat nen 0ei1illaal het tijdstip 
voorbijgasTI, w~~rop zic~ d2~e grand voor ontslag voor
doet, dan is ar, als een wettelijke grans ontbreekt, 
geen datum meer, wearop de stie van het ontslag au
tonaticc::. opnie!1w aan de orcle ko:mt. :::Ye i8 niet 
de eldig oat de ambtena3~ Gan Haen zijn stoal blijft 
kleven n .. 

Een wetteliik voor awbtenaren levert geen 
bezw8a1' op, als ;ich een ~itzonderingsgeval voordoet, 
waarin ~et la sbelang bepasldelijk zou eisen dat cen 
aillbte~82r ook op 50-jarige les d voo1'lopig nog in 
zijn tie ge i ka~ dat val 

wor6e~ gema de Dogelijk~eid tot veri en
gi van zijn dienBtverban~ op basic van een arbeid8

- overeenkomst 
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~:'et bepalen van de leefti.j dsgrens is in het nieuwe 
rp overceI?Ls~ ." -io 

at de 80gel ~heid va~ _0~ __ ~~~~~J. "",1,_, 

o ~ • 0~1'~LQ'l1~e n) zal dede I de Ii:..# g ...... J..Jv'C',LU be;u\ 
, -; -" 

~,_,:(; :J en - b.v. op 55 jaBr 
stel(j. 

VerdeI' 

de ambtenBras. Om cociale redena~ andel" ge te-
ke~de= voo~Bh2nds eeL r wel ~il~3~ n asn 
bes nde r gel, volgens welke in ~et algeu8sn ontslag 
word~ va en~ wanna r het ~ van de chtga=oot 
ee~ ~a Id USXiCU3 t bove ga t. Eet ~ie~ve antwerp 
laa t aO{JI'"' "'7STViij:; i n21ciI' '88t: lE: l~f]sbe s t - de ge-
Ie 1d hiertoe open. 

Voor I 
omtrent ontslE:g 

het ovariga k02un voo 8telde be 

VeJ.!l ~1et 
t 

als de 
overEh~~~1k0!:18~ ondon v;)or 

voorzia
zijn de jnan hlaT, evanels 

,strikt2l' egeld. CntslE.g net terngwer
~l 88n tij s8~enlo ~et scnorsing 

t.~. to de datum ven ng da ryan - mogalijk 

sr: Oi1geV3~4,2,3gd o!l~.~sle,g \TE-n een. 8f:3btene~ar ill V8 8 te 
E·nGt i8 de- CO~_18,e ;~:.erJ~ e VB!': \;l8.ci·~ leI v2rbonde11, te:l

zij ~2t ontslag word! verlseud woge~s ~et bereiken ven 
de lecf (18 ~8, hU~Jelijk (van e21: a:nbtenerss , 
plichtsver t~et i van ernst 8 

fei }:!;, , c:::.I·~telD of 2.efiisc 
2&t on~le i~troduce8rt ~ier~ede 0 

efk:eur 
ns uvs. 

l:'8.ns :-='I~ 01) 8(2-:1:1 :::110 tl'J8rl9; 

z 
maar )ensioen TIordt t!oem6L. 

Set O:Lt'iJ18 

z2ke veE ants onder 
ge8~~ied set hat 
beoloten tot ~e opric~t 

v~n de vcoystellen van de Com2iesie-C~rrie 

sll.e 
het ~e n;:;J?;C~ Id if. ~:Ji t 

-~ I::i;~e ia dc:, t ZO;) 

t{;:."'
to 

I • 
\l.rl 

iilli ~)i8f b8 ~~:lG. (]e::(~e ijr!~ iOI.'ldc Ul(~t act~:_-
8riele g:::gf~v'2r_c., 7JIE:~:l~\lOOI' 2-tcr1"t2to.cell811, iT.1 Tve_ .:lt~ 
illst e~btel ka Ie it ~d e0s, en =eCisc~e st ~iB-
tielr'81~ 1 iteit de sleg VOT,:-J.B:!_. ':~8t ri-
sica v~?~n o2:;:tsl,t:';g 77eg'sE1s orlgesc~:-~~~t~-~eiL E;. • lsz,rt zici-~ 
L.~.i~~i·riGr vaol' dOJr G~~;ll ~:Jon8iJe~fo:::.i.d8, ;~V0:r Ylf; 
n2E,·.Lct ~._et ;:l~i t :.'ti t o:f me::::. 'lEll,} l~"2'":-2.CJi081-: aD 

~el vaL wac Id c)reekt, Is ~et aD de~elfde (van ~et 
laatste sslaric fgeleide) badra dezelfda {van de 
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V~= hat ~3c~tgeld is be
~vc: s t te ste lIen 

uitvoart 

• 

}/~el'l i.::::=:~: cit 1 r:t V£~ 1'\ 


,~,de relatieye hoogte van ~€t r.10 c·t ~~, 

1 '" de ui ~)l:s 'v10 l~_~<~' f~i; 1f,;'Tc:rt

voar het ontslag, 

't{Gr~il'lderG zodra en :;:;0 V: 8 

be a'it (of jJ J ,zo !:I-f'CT1·"st\·I'-"-..L 

f3'J ,oI~'+U<,t;.) Nc, ogte V?TI ~et w2ch noet ~ou\ ut'..... 

n2'~ 

3i~ z~~ ~.~(=; t 0 r~ ·t·~7e }~., re li:'lg is 
van ~ e~ an~01 da~ oo~ is vO:Jr de orrt 
81 nag [;2 

de ~Co~iIll:l ( 2- • 2. ::0 ., 16), 
of I:lOoi t 

wee,:- is VO CDE! r h.lel' te lSlrrde op 
tl;'''~r'1 r¥e ri -' ,- -. --. :~~~Gt L18 ove:r' 
'C:'~"~i;~~i.t:,::: o:'lts 2.g 3111 

e'~'i d macr en ~l€ln 
z n de f1~2~C Ie CJ~D2Q~e=t1e8 vear ~et ~and vel te 
V(;r7~7E~ :::r 10 Z c r:. 

;.:.::&?:r 0 

dE:t VE~ de CiC;l'lst .. ~-!0t :::E" licv"-t 'VGS'Y2:'J:::G dG:~ C8::~ 

Di~-ttee2.8r, die 2:ige::rl =-= toeh Yd2 __ 0:1ge:.::c>' t is ':1 ~ 
of deor da OS8t2~d overtall is 

A~' ir~ dG tiie11s t g 2 :~~8 n,r}';.a :Tdel 
ell \J7el 0:10.2',:; de ovar~?id1 die nu e ,,~-::.:~e, co: 1 
10 f,'?'cto~: :::: r "41il e:::l DQet I:co;:..~dc opziet 

v.::: 1 VE' Oll 81 voar d2 
n gezi=. B-3.:::taat eer-~ 'tel::.:):.:~ l:ijk ~jlElC :.=;

Gel-:}vo::;yzie , den zsl n aT erdar toe ~U~~2~ ~e
ne~:_ ·2'2 ~8r8el k2 e=btens2r te do n sfvlcai ~. 

- § 7,,
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·.:~~',fdstt:.~.: V;~';,:.~~ ;:20 o nt\7el"P, '~7E:-=:rill de 
zi,)=- gG' 2&;>::1(1, '~I~:t ge~~~.3.JI ~lDI'! de 011

d8X~ T-..i}t VOrii~~C / s;, t dits 811 e~: 
3::2. '::'oe::ls 

De 0 = zijrr V2~ oar Jl dEt de 
rvan in ons 12nd onnod io iache 

is 
J 0n de veel~2id ta 2Dl, naGY 

ver~ac t g~or6an, to klsin sijn oc de leds_ V9L t 
n3r(~lr;ge:C'ec :- till. S t te s telle11 de r~odige c<rV8

raex: ,Ii: o:p te doen. T::::et r-::of v'?~~ J:;,sti tiel 
dat f~~et VOT ge or:~ ols L~ogey ~ero 2:~1 1f78.S 

gedecbt" z81 GEl"TOw volg0~'ls I-~et !iiem7€: O:':'lt-;;JeI'p aer
ste el?. tev,aI18 ~:.O ste aenleg oor-dele:; il:l ,'~'.:,;l-btensre:lz8I.:;::tr~ 

tot 2; ree e levert 
ook het voordeel op, dEt oc€:d~re2 op 

t Ter:r~~G~t ni12der 
LIen ~ierbij dat sen ~~~=eer 21: 

tract, nor@alitGr t2voren reads ir de be8t~~r8
i 

ialis-terl op 
het ~~ d V?~ ~st 3=bte~cr8~r8cLt zullan rovar, ten 
ba~oeve V2n de door ~ct beGt~~r8or n te ne
Gsn ~221i8s , ~e~ben gt 
d~s in ~et &1 82serr + 

311e k~nten zi~n 
t.:;r 1. iz.< ~E: ir~2 

vael ~orde= ~esc~o 
110g, d(::.-~ t in dezen Qsoct21 zsl 

~rdcGl over b slui de ~OOg8 8
stL~r80~ ncn# :~t uii de o~deyge en voor~oDe= 
d t daal' e aIleen _et hooGste ree tarl ke orBDa~ 
VEn ~l(-:!t :..,and, dat in eollegiaal VeICJa:1cl cc::aadslaag, t 

en von~ist, gcroepen behoort to z ~n. 

~en, zo~ls v08rgcsteld, d ~ogel ~~eid 
vc::-.:. T'c'C <~eYlij~CG t\lS8enkG~~S-: -~o 1l2t ""~-.=~~, f~~:'l~_. iD 8r 
ge aid ~e2IC vo~r eon sfzorrdsrl ike cesorde. 

vJJrcc~:.:ri:·Lt·2:'l or.::.ty _~ cL,lielrec -.~ l:tJI:o g3Ci~g8r_ 
l::.Eln'cz:. G2L, ~J0~::oudGl.:'S eeL c;::~,::~::'1E';3':~V:J.:i ~r.~'- toe
D288 - TIordan ver~lf rd. ~i 

0)1.£ g"32C~:i3·d. ':JJ:: I:o:': ::0 
2 !l k1 i:: - I:~-t~·l :.;il:elo Qf: 

eft aIleen rec~:tc2 ,- td VG'<rJ. ae ~~<;~

streden beeli cl~g of ~ 2~ali~G te G~1. ;:~ 18 i~~IAO~2.

- den 
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at tegs2 O~ a3~tensre 
J. 1 t, ock 

I aldus de ~e8~e~r 
TJlaE tc 

ver i [; te Vc.~1 

tEi":', 0:: I~e 
L~i V2E':~-:' 

23 

de co~ctit~ onels tepali~g, ctaEt ec~taT TIel 722 , d2t 
~ct goenszins - de doell ~e Doge

;:..e:..1e~;.8, 

O:...J."7'2-~··~e=(~ 


B2:! de teg8:1\?IOa1~,di 


li~~~8id ait to 81 
t;:;rre 

~loors 

T d·2. ber' 

S 2:: l'l f.} [; [} ,:. i ::Lg tiE:. :: 

t i.~~ {~:2t 

OL~G t2r:.di 

cit 

VooT2.ier,. 

De greEs voer nstelling etc. ~ij T 
tro~~e~ ~ij b0301dig gali:~ 22~ 

die vail de ~ire~teur van e L . 
3eden ce~ ~eJ2~ld noe=3~, dat 

222 ~erzieni~g dor selari282~ ZOG 

jzigd. ~e gestelde ena ligt hager da~ d 'Ole Ike 

ts 
~o~ten 821 

:r -~~; ~:;'G ~:.~ t :-:2 £: Y :~~:e t 
l/1 C O~) 1 L~ tie g8 S C ',,", 

~ ~ ean 2i~o~~erli~ 

vo~rzover dit niet krec~
~~~e~~l2 ,,) r,8 c~~a:) 'J6 1 i!~: ~',.. :'1<:: S I t~ i ":~ 

[·'C_.~I'GV8~:. ~~i t is t 

, 
3 d ~al ~ar~ b8~ ~2 t 
t3 van ce~ ge~es~~c 

da dE V~n Olit~2ff 

~... 2 

BEt 
et ZO~d8- 8E=2nvallG~. 

enst ~or~t gevord 
lijkerui~s vcrsc~il V2 

18;'. ~e 
!:.i21icty 

conder s 110p 

~ 9srsone 18~21e~~ 
S6'''},G::l is t£:, L1e

1 u i~t zij~ Ei~e
v(:~r: Cle IBnJ2 cli(~

tel[ -~jor'- 8::,;. &.~(;

dt dezc 

lC r, IJ.og::lijI= 
sto::::l var: 2: c;(L 

~rt Ie 5 e~ 6. 



erin zijn er.'1kele 2IgaLlon2 iusslen van adui
1'Li8 tTa tief reC:it 00. tr8r~_t de n~,~isgevi on de 
van ovarheidsbesluiian vastgeleg6. Uitzonderingen op 
deze beginselen zijr. opge~oaen in de artik01en 23, der
de lid en 78, vijiG6 lid. 

P_rtikel 7 ~ 

De vocrgecehreven vaststel ivan fornstias is 
reeds besproken § 3 van deze Da~orie. 

Artikel 8. 

Door ziju algenene be~70ordingen i8 oi t artikel van 
toepassing op verse 1lende gevallen, t"V].: 

tijdelijke de cher of dcfini tieve plaatsing 
van landsdienaren bij een SurinaamsB post in het 
buitenland; 

b. 	 tijdelijke detaeheri van landsdienaren bij een 
niet-Surinaawse org2:cisatie of dienst in het bui
tenland (boO v. stage bij een IJedarlandsa overhait1a
dier..s t) ; 

e.. 	 pla&tseli,jke E/:uriferving van personeel door een 

SurinaEn:'H'lB Ver GJoordiging in het bui tenland. 


In de onde~ t. badoelde gevallen z81, wanneer de 
landsdienaar salaTia ganiet van de organisatie of 
dieTIst waarb ~ij tijdelijk werkzaa2 is, 8anleiding 
bes :en voor nO:'l-ektivi tei t (vgl. de toeliehting op 
art. 59). 

Aan Cia reeds oesta8.uae rEE:,d ~wrdt hieTneae een 
wettelijke ata gegeven. 

Artikel 10 .. 

lingC'r~ outrent gsor seera overleg kilaQa~ 
ook in t:st vorige ontweyp voor. Da~r dit institu~t in 
Surinuille zijn 1,"Jf';6 nog woet vinden, 8:E t:--..:cllS nog ~iet 
ge':~eel is te ovarzien :':oe hst zien z21 ontw ls'n, is 
de eling in het nie~:;Je on 80a 1 gehouder:; de 
ui 

Artirrel 11. 

Uit hat in § 1 van daze merJor a eOL'cide k2rak
ter van hat on:t-"lerp VoIgt, dBt nt 211erlei punten. 
nadere, meer g tailleerde vGTsehri ';Lodig zulle:: 
zijn. 

Art_ 11 stalt ten t~ijfel t dit ook z&1 kun
nen ge8c~ieden t.a.v. punt2c w22rbij het antwerp niet 
uitdr lijk bepaalt det uitvoer svoorschriften 
moeten of ku~nen worden vas cteld. +) 

rtikel 12. 
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ad lid onder c bedoGl~6 wattel 
e i 0 e ::5, V~i :: 2- noeL:.:w~J!:~ ,=~r l-~,& i ,=~ z i J~ Il tl:: :1.8 t o:~ t"~:'Jel'" 

f~Gst lCl. I~et is u.iter.s r-c1 orDoGeliwji~~ i;'~ a(?;=_~;_ 

12nd8verorde~i~g v~or aIle est2 en 

c 
z ij 'JJ0r:'~2 0 

r1 • 11. 
tvoe

t 

::=00-0181 ela E-;:' S e,. j~l 818 20'C:_-'.:,"; eer~ e_.,l~.:;.Z jd 

zijn v66r 

__,,-,"" d VEl n de ov(~)rl:e id is, :z,::~~ 1 d.e~_!Q 1. t8Y;;{ ::~rCl ~oc~ g€:e!1 

gavol ~U=~2~ ~~~~eL, ~an=eer 3i" niet, z ~3t oak 
eve ueel otilzui gand, is 22Dv2 R rd. I~ hat I n 
zal ~at r2~dza de anV2 va~ ~et dienst
1:""8]( 1j~:1 ~J] e n. t-c~r ~_-21 i j t:e s c :~l:r if ~~ I. 1. ~ ~C2 E: ,:; 1.1,73 

verl~~ca • ~a ?Obtans0r kc nie 2chtGrai stel 
t 

tOGzeg 
2:n.stelli 

tG 
~e a DctelLi ebes uit is boeIieG yoo:r de vre~~ 

of !~iu t::l ~128t€, 6ier.:ct if) [; r:'028 • ~Je ::.S·.F:Jr Doe 
O~) de ~j'"~is id v~;.r:: ..11. t f.'s ~~:-=ri_ ::'~~; j'Cl:.~~_tl&rl \T·art:roLIVle~-~. 

~ver de beQogde vars van de pos tie del' 
s2bten2ren in ti del 

£ita li , "..1_O ~dor e'; ~~rnG'Q·.I.· ~ f1 i:::-~;...~ ,,,,,'-"' ....... __ ....... ...... tie voo:\:"-
h,of ill u1 tvo2ri:1g 17 (,eerste 1 ~'" ';' c' " (2/ '~ , o.~c_r 

e~~~ '~'JS t 21s e8l1. 1I800T eli 1::0 f~JrJ.:tie P is -be beschol:we-: 
(vier 1 ), z ~ fe tal ~e 

h2ngt in concreto van 
g 8c:i1 ~ierover ken deanoods 

'~!oTden ~:i 

Is e ~ 2~~~~~.> (tUG: r ge c~ ~:r·:; :~Qe t!~~!8 :; ~:. E.r 0 p z,3l i:-i 
tijde i.jlre eJ:19t gf~'J~'"2GSt, cJc:.I1 l.::::' c1ie ;2tel18t ~og een 
~a2r ~orden ~et, W2n~ear eG~ ~or ere in ~et 
2sTste lid v2Tcclde oQstsnd ~ 

vr2 n; de 
de o~St2 

YooX'zover 

- 0 er 



1 It), 

in § 3 is 
",,1 op idscon-

-~ E1 C t , .Z 1 J 
,:~~8rG.)De llii:g ZlJ L-

OC ::"L: ~ ODt~7JfG'rp 2t \Tc:rneld 
218 011tslE!g TIEln 9G:l,~ -::enElE·.:r. -,-FalJ2:2E::sr ·Je 

juwde vrou~ to~ ~~bten2er ~2~S t, of 
vaste 0 tijdelijke anet 

0,::<:':1"'::'':';'::8(; .:._'3-~ norLJE:.l rioi(;c 

~~~~ rDO~S~ t2S
vaar ~~~oLS de noge
~~.E:lli (zie c~::ct. 12, 

t. 
I'1i8:lr 

~"eZ8 riG ~:1 ~08:~·8i.;~., Ie te: or:.t_J.. 

81~['_rL, 2:1 Z <-\L ·dien8t\r·8rlJElIl~1 01? si8 \rpr,l: e 

OV·3re:.:,:~::2:0:J.£t "{oart ts :;e-~ en .. 


·':)C er)tE:;~el l~c~:~~ '-_8 z ~ ~J7orde 

en dzt, 
gee:;.. eft te ~or 

~et :2 rste 
vcn. 

r8~e lid, su~ d. Bui 

len veelEl ~o~dere ~ 


I ""\loorsovGY Vf;}cl 

8]ttJ2id20~7E.re ~'I::cO~-~8 t 
oo~ ns vcrloo~ v~~ ~ id, 

verleo~C. 
lid sub e zal 

Eer8~a lid, sub f. T on de 
(tijdelij1ro) VIE: TneDi vr~~: eer~ f~:rL:Jirie gG.=t (b,.v. Dtj 
ry of verlaf van ~d8di rr die da~rin ie be
~a8Dd) e di~ waST ~iGt kan worde~ 0 [lr2gell 

nd die reeds in's is, zal ~et 
a cu~~sn zij~ ee~ ~o:~ct :::::ct oe::, 
derde to sits • De o~de~ 

8 dienct 

lot or

, 

0 

-\- ) e :'~1 

Z'~'lSllg 8Je'::~ c 
ong,,2 cj 
}lC 

01180.; J:: t:'::r! ~~ .;~~: t2 rl~;- :.re £), d,02l ::.~- 2

__ ,."~8 Il i-dE:: r;· tu ".': 
"{TO or 

1(:v.:::}r28[~cd:rag GVeT~ -tl:ee I 
( vc;l. t. 3 S \ 
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~bcl!?,.8t, zE.l :.:et 
(rechts treGks) 

t [leost 
zor!oerl l.~ 

(evsnt2eel zelfe 

1.1 terre 
s:~~:l~ g, jo. 

v'cn v::r: eer~ 
-VDn oi1c18r,.,Jij C. 
i~ 10 

I~8 

zi~:l OD 

, 

toe 2ogelij~~ai~. V~~r ':j'JO ver

t··:feecle 1 is ::.lode 
of 2~:k81 peY ~;1eGk 

A.Is , reeds 
Le~d8 ~ia~st i~, ~a~r=e~e ~o 
~1a;::~~e·2r leDGe ge·31: 

~:~ou.de::: set zijn (:~oo-!.; ti.e 
,,:.ieY'lICOr 82::2 genes'l :Jf 

op "basis V2n een. E:;_::.....L:d2re 
\ 1~00V~re'~~o~ct ~~ri .,L ...... 0 G_ ...., ...,._ J.......o.i:J , ....... {A_.L 


to g0en. In lIe 2 ra dan de ::.:.8 t tIJ16ede 1 be
60elja gev211en is hat n~ lijk uitgesloten dnt can 

tan~2r en Grbeidscontroc
nt is. 

iJ~:: de over & 
zer;. 

De::.::;~ ;:'~, eel} 1"ndcverordel1i!',g op te sOr.J.8.en; de be
~oef ven de ~ - IT 2et ~e dDg ~is8e10n. l~ 

~8t wor~en nen die Dat toe
stelde op 

tro~~~n, overigen8 Dlsnog v~~ een anEotelling 
voorz~p- IV"l r_~ In ~nT~~ 1 4 0-\ ._ -L,-,_ \ 5 • __ .: v .. i.J, 'wv L,;..,:,... .J.. /_ 

• Je i3 het Burcerlijk 7atboak 0 nODan 
bBp21inge~ r~eidGovera ten ZijL DIs ge
heGl ~i~~er schi~t, 21 ~ DC niet toere , voor 
OV3Ti~G sperconeel. l,::et de r.:odific~tie8, ~leJ~ ont
~erp voarzia~, ~ z ec~ter weI toepDceelij~ Dor
den york ~r~ op r~ei scontrccta in's 8 diens~ 

':fiorae liCl. [,e:=e ling ziet ~:et :-~E,::-:e op perso
neel t ~ier te landa op erbeidcoverec t dionst 
wordt geno2e~ voar tewerks!ell 

l,.,,~ '-''71·'''·i~ Y·~.:.._ r.l",,~tNel';~~r "':ne:e-'J'lo"C~v·;=>n___....(-te .I. 7 
....) "1 'J_._ <T~.'l ::"'-.' U ..... J-.:.~ ,_"~ _~.......- Inr:t__
\ :.-~~ lJ ~""' 

2rt. 8, 2ercte lid, reeds i::1 ~aGr ~llgeDene rJ.o
gelijk]/~eid YEn ~fwijId ven voor endere 
naren geldende r Ie e). 

j;~rtikel 16. 
j~a:lwij zing van e,::n s tendpla ts io t me t 2l,e t 

oog op illogel rec'tsgevoIgs:C2 (st6;:'ldpla tctoe ge; 
berekeni van reiskosteE t~j dienstreizen; verplic~-

ng tot ~et wore~ in of ~ij s ~le~). Ten aan
zie::l VE.:: :::e dooT de landsc1ier:aar te vBl"vc;,llen f"lhltie 
is at end voorge[c~revGn dat J da?rin a~n-
£1::0 s m08tnorcle:>1 t€~;oe::J.d (Jwt e.e daaruit voo:rtvloe 
ende canoe ~ies voor sijn 8~ is t~). Voorsha 
k& ;_~;_, e Is d2c~rv'::: ~;l" go e ~ e 1~ ede n.5:~ e c, ~JYIe z ig 21, wordeD 
volstaeTI ~Et e ~ last delijke waa (vgl. 
ook de toelic~t op de 3r len 15, esrste 11(1 s:1b 
8 , en ;),2;. 

Voor het be 'Ide o3tre~t de indeli in ell rc: 
e en Tong, 'ler71eZer.... 
deel 

- LrtU:el 1'7 
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1 '-(
, 0 

illin~ met zij~ rang most Zi~2, ~ehoeft weI gecn betoog. 
?et derde lid V2n dit arti~el ~8?r~orgt, dat van de no
gali~~~6i6 tot ~et in dienct fie~en op 2r~eid8co~tract 
gee~ ge~JruiI[ s~~.l ':jJor[1er~ ,geG8.a~~t om ::;2~~.sj8·~~ de =tiniml1!Jl
IlOX"me=.: V~.l~ i:et voo~r EQ11te Ti2l' e=:.: V[:_Gtg8E-~cld'2 8E:IDrisce
31~it te blijven• 

.l-~ :rtiksl If3 ~ 

~~2ri~ ~i~~ de ~8volgen V2n Gogslijke abuizen of 
verzuirnen bij ~et in dienst ne3sn van 12=dsperoo22s1 
geregeld. :Je vo:a:ge2telde bepB.li::?ge~-:: G~~:ce~[kE!:: s;' toe 
te vcarkomen 6?t hieruit sc~ade zou v08rtvloeien voor 
een l?ndsdienaar te goeder trou~. 

It: gev211 V2'11 k-;Tla.de t~("J:IY! - ~j. '~,T. -~1,E:-~ ___ 22r de yeflec
tant ~et deed voorko~en 8180f hij voor ~e door hem te 
vervullen ft;,nktie weI gelf'J'lslificeeyc!. was (door de cc:::ijn 
V .:Cl"· T-'et ""e~7"l"L VP:Y\ e p -'-; biJ1J~"'TQ:O Nl"u1ont'" +e ··;·f·~Trlrc,.r,\ - Ip.i~+-'_ ... ~ __ U· ~~-'--U ........... ,-,l~ '--'".v___ w...:.._ ............ ~, ill ~ ....... .Lc...."-J_"""'''''_I '-'.".\.i.v 


onvolledige inacht~e~i2C V6~ de artikel2~ 12, 16 en 11 
tot nietigheid van de grondslag van het dicnstverband. 

=-=e-,~ o:ltwerp - dat die i1.ie-~iel:2ij, z.ls "'vc.l~ rec!:~ts
wege beataE2de, vero~~erstelt - regelt de gevolgen 
~aarv2~ i~ dit ezce9tio=sle gaval 2iet. =eeft de lands
dL;::J.2l!'r in feite reeds e::ige tije: ztj~1. f:.:nl<::tie vervLi.ld, 
W2n~eer de gS322kte fo~t Ban ~et lic~t ko~t, d2~ zal 
~et bevoegde gezag zelf de gevolg2~ van de nietig~eid, 
met nEma t.a.v. reed~ gerroten 8al&1'io, kun~en regelen. 
=et deabetreffende be81~1t ka~ da~ door de rec~ter 
slec~t8 worden getoetst op d6tourne~ent de pouvoir, 
deer 12 dit geval geen 8)ra~a ~2n zij~ V2~ :trijd Qet 
eel': '~;e t te 1 i,jk v<)or s C~ir i+~? -~. ran~~_8 er de ~)e -t·ro:rirer:.e reeds 
ger~ime ti~~ i~ die~s~ is, zal de rG~eli:k~eid eiDen 
dc~-~ U2 r-~iG~tiE:~r;..ei[! t8~:slottr2 Ells :se.Ce~{t VfOY(~~ ::eE1C~~O:~_::'11d 

~!Gl z2:1 hE.,t 02Ch:og tea.v. de 'lle->~Bl:ij:::e KvJ211iicatie 
in d2t g2val a2~12iding kG~~en g2ve~ tot o2tclag. 

Lrti~el 19. ~or8te lid. 

Set hier hepa2~de stre~t toe, dot ~et tijdelij~e 
dienstver~and van e2~ 2mbtana~r soet worde2 oogezet in 
een vast die~8tver~a2d 0; ~8t tijdstip ~a9rop ~ij 
ware hij ~og ge2D 52bte~~Er gaw8est - ~iet 2eer in tij 
deli~ke dienst ~aa k~~~En wor~2~ a2~geGtalC. ~it gsv~l 
k:?·:~ zicll ~.v. VO()::t1OS~~ ~/TE::'1':_8~~r c18 ann8tellii~g i~ tij 
delijke dienst was ge2c~ied in verb2n6 net een reorga
nioatie, en dase in~id~alG i2 voltooid zonCer ontclag 
7sn de a~~ten8~r. I~ de eer8t~ ~we8 ~a2r vs= e~~ tij 
delijk dienstverband z21 Cit oveTige~s niet lic~t k~n
ne ~.-=. vo () rko:!1~'l'}_, J::1Q.s, t c~ e f~:J.-~ te r... ;'/~ 3 r :: ij e ~::;r s -~2 i:-.:.d i e .TC1S t
trading me2ctal wei o~ proaf zal uorde~ ~angeEteld 

- (vo 192nc - , 

http:vervLi.ld
http:k-;Tla.de


• 

29 


(vol gens art. 14, derde lid, du~rt de proaft d van een 
dienst 

ia::-:;r\
v ~ I· 

1.weede lid. :Je 8mt. !1c)i.ey gaa t dus niet van rechts
wage in vasta dienst over~ ~it zou administratieve ba
zw()ren opleveran. t EtC l~ van e ;1 82;rlstel 
1 in vaste dienst, in strijd met de a be 

VOOY recl:ter 1 Ire ssr.l:O::IlS t kr8C:_ 

:.Jerde lide' .Jas de 81'be OV8T83rJ:wmst ::nede gegrond 
op n. dar andere onder len va~: ,~::rt. 15 eer8te lid 
- t.v. in gevallen waarin ~at n volle ~eartaak 
betreft - dan is t hier bepaalde et van toepaseiub 

'\rie:rde 1 • _'8ze ling he2ft dezelfde strekki.'1g 
t • • v. ar~eidscontrac als dia van ~at 8erste lid 
t.e.v. ambten2ren in tijdel dienst. 

Vijfde lit. De algemene regals 03 t overgang 
in VE fJ ta die:'.!£! t, c.:::. verva::'1g van ee:: arbeidscontr&ct 
door een Ei"TIstell to t ambte:;::.aar 1 zullen terae,rd 
ge2ll toepess behore~ vinden in val wear 
grond bestest voor beaindiging van het dien8tve~band. 
Eat vij lif stalt dan oak voor daze vallen - als
me voar die ws~rin itenlendse specialistan op er
beidscontract TIerkzaarn ZlJD - een uitzondaTing op die 

regals. 

Artikel 80. 

'0i ~I;:elijl::e ;;; z vem eensmderG standpla;:;;ts 
is ~8de van bel ~et ~et oog op de vergoeding van 
reis- en VG::c'()lij S~2r:.. 60(11'3 d.e aarrwijz haaIt 
pl&ats ge~ad a~ e voar de sc~ikte wo

i!} zij niC!::~le 8~~a to t~'2C is, kall 
j genoopt ~orda~ deze te betre~ken (vgl. art. 40), 

ills :,~"ij 11.£:.12" is met ZGrl, r}eeft Llij 8l': a·:2':n-
SP1~ElE~k ill~'8r OI} vergOe :~,~ V2n de l{osten VEin :teizen near, 
en ve::rclij f in z n nieu-,7e ota:'.!dplac: t8 '" 

Artikel 21. 

Door de ver~ijzing ~S8T art. 7 vordt voorkomen 
dat esn landsdienasr zo~ wordan b8noem~ i~ aen ie 
TIG t i~ aon formatie v~orkoillt, zoda~ daarvoor 

is cepe la. 
De nielLIe fn.nktie 'bE~:O t niet te bel'wren tot het 

di8Hstvek, e2;~ zalfs rriet tot hot de t t ".waronder 
de landsdi2Il&c;,:r tot c:usve:r TI'.:s::ortoerde • ook (;Lit. 

3, vi e~ vijfde lid). 
/,ytikal 

00 ill st eg8enti~ 
li~gon is die va ~ot vijfde lid. 
n~~r meer dan e2TI j22Y ~g e n dsfinitief 0 

ler__ ie eft '1i9::r _~Oill'D?l, en s: 11 de '~Jet-~elijl{e 

e en

http:11.�:.12
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die 8r z r:.
voldoet, n~g UE~ or VBn ~it gaan dat do :r :lli:tie 
';~2Ezn kE:rl\l., J2r i,_, {Jen geell J'[;~3[le 

IT vaz:t 
1'.'lSJ.c, van de 

{1ie~~lfJ-~; ~ij ~~J'2I~,'!:(:tJl lici1t OZlY~~f)t:2 011 .d8~-:h8i[1. 

~)e b2~O k2~!~ OVeri ~:8, Or} gI'Oi1.d. V2·Y! de 2rtJ_
~G a:l 01 ec ,vij lid, te 

-,or~lr-..y~ r;G·,.,-r.. ~.lr~i.. \"7;: ~ ·i·... ..-l+ ~~..'! t:)-:- 'r·,,,r.~ 
:r ...... ~ -~~,,,~ ,~\i.~~~. 6~..L.~:---:J..:i. v~~ ~kJ _f.-t tJ .I-..LLt...; L, W'C.v 

1:_,1 d C ~..:. lJ \ a.a. v. '...-" 'v E~ n deb ;3II 

ook vooral uit de ng even 
'a::de CO?:;:2e:1L~el:lties V~iO:~' I12t 8 1,ETis (vgl. de art .. 24, 
vierde lid, en ,twe8de8:::: derde lid), :5erroeming in 
eoOT c'.IlC1ere fm:lctie ~;.:~n op zic;: zelf r:iet tot verlag 
van salar Ie ~ (art. 27). 

rt 1 

~,~e r>ll fl:[!u12rrties tell ,die :11:: t l{Sl"~:kter he t 
van ee~ vaorlo 38?tregel i~ a c~t van schor
sing of ontslag, ver2c~ilt van de o~ ffio[ made ar

dat ~it de Gersts ~el en uit de t~eede e conS8
"en-j-':;,pc'...~ l,)..L. voo'"'..... "_~ t::Jcp 1~'>n'·-'·'e'·~J...L\.).l_ ...._ v"~r+vlo·;:.-;,"'r.J _ (vfY.l\ 0 r"'e<.A.. ..... j..J -'st.>U ~"" .A. 0 . ...,.... 'I v \.i 'G.JL "" -"" • \,.--

~rt. ~n. +~eQ~Q 11'~ 6~ do vl.·~~de lic~' 
"'-A.__ "" "-"_:; v-J. "'-',-1v ..4. U-, .l...\\. \..Ju, J..'t.. J._..L J../ 

8::lt~1e::f' , er 1 kt.! dig a ':Jenoening in eon 
andere tie, ~8n onder zeer bi zandere oostandighe
den 0::V2E:,i.y 1 --~~ zijn. Eet.oel"c eC::,.ter geen bewo& 
dat ·:::Efl": de si t~::8: ie -,ya·2~ e'81~ leZl('lGuien.& r ge8Il fuzlk
tie - en gee~ werk - hasit, mEaT wezrin 
weI 2ijn is gen1et, ZO spoedig mogeli~k een einde 
moet ko=an; ~etz ~r o~~slag, ~9~zij door ~eno ng 
i:] een ar~d-eTe f~-~.;.:J~"ti2. 

alle:l tijde 
+C)j.... 
-.I...-..L. 

c.l i 

Bevorder tot een hogere ken geachieden 
zonder wtj 2i VeH:?. de V9Zl de C'.::r:.::)ten.aar. In 
de i02'natie van. ~:et ;~etro'::.::kcn dienstVEcR:: Ku:::tl1en rlc:melijk 
ver 8c;::illende TEn::.ge'c zi,j:l toegela t~H1 voer de i~',nktie 
weli::e vervr~~lt; ::lc,ET gela van de opleid de be
kTIaamI-:eid de E::&Sc~._i:i:t~lei er~ de erVE;!' van de 
tiol1aril? ij de benoemi::g een keuze ilie 
ra err iiorden. 

I'tikel 

jEe~: soonlij~=e DB; verV: VcE1 de be
zold j,l",-g, :30[,10 i:-_ ~:et lid is voorzieu, kOillt 
oak t~Bn8 i~ de ~ktij~ v~~r. tera I'd zal die toe
lage o~houden, ~2~neer do~r tera vorder weder 
~et peil van de vro ~2r~ bezol6igi is bereikt. Van-
d~sr, dat van aa~ ailo ~de toelage wordt gas 
VerdeI' ken ar a8niei de d~~r V~= de toelage 
te 
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op vergoeding be
gre 

Artik91en 36 - 44. 

I{et ui tzondering van art. 39 zijn d8:3e 2.rtikelen 
zo:rLder i~cipiGle wijzigingen ontleenQ aan :';.et vorige 
ontwerp. Dat 8en landsdienaar, zoals in art. 39 is te
pa Id, ken worden verplic in of bi zijn Etandplaats 
te wonen betekent, zoals weI v~nzel spreekt, at dat 
I::ij genoopt ZOLI kurmen vIorden 8(}n. redelijkerwij s voor 
he~ t gas te woniTIg te betrekken (vgl. ook 
art. 40, aerste lid). 

Artikel 45. 
De beotaande term Hvrij stelling VEn dienst l 

! is, 
zoa18 t oit artikel blijkt, in J:1et ontwerp ge.tand
DB d voor gevc::lleL va:'! ver~':.irH:1ering wege:i.8 2 iekte en 
andere hijzonoare o:mstandigY~2den. 

Vrij s~elli van dien£) t vleger!2 ZW8 p of 
bev8l1i:lg versc:':ci t van verlof b'J,iten beZWE!9.T van den 
Larrde (art. 57) voornamelijk cierin, Gat ar 

verpleging e t ollcer de &81;..8 

(1) aanspraak o~ bestaat, zod1's en zolang de reden van 
ver~inderir~ zich voordoet (van ean recht op verlof 
1 . ',- , r.t r . k ' JU10cn DaZYl8B 18 geeD spr~~e) en 
(2) dat z1j 53btsrra1v8 kan worden verleend (verlof bui
ten bezwaar aIleen op verzoek). In welk stadium van de 
zwangersct:.ap en tot YTeH: tijdstip na de bevElling de 
la sdienares g8EC~'lt moet 'Worden v8ri~:ir:.derd tie zijn, 
zal ti~~en de grenzen van de redeii~ , door het 
bevoegde gezag VE':l:l geval tot geval - !leGir geleng va;::;. 
Cle gezondlioids t06G tand 

- ku~nen worde~ 
en. 

b 
de D rtl ven de vervulde 

j~rtikel 46. 

:'::,e 0''-' van de verp11cl:ting to t ::1et verTic~-
ter:. VBL warkza&~~ede~ 812it et de mogelijkhe uit, 
da t hct vsr10TIc::l v.?:r: va. tteverlof 'gwrdt gecol:i1:;;ineerd 
met ean studie- of oritintatieopdracht. Ale een derge
lijl::e opdl'8.cr:.t "'i!Oyat verstrekt, zBI aae:rci'1 dienen te 
worden bapa Id welk deel van het tijdvBk v~n a zig
haie gaB 381 ~orden voor het vakantieverlof te zijn 
bestemd en welk deal voor de verv~lling ven de opdracht. 

Artikel 47. 

voorgertelde regaling van het vskantieverlof 
Yond reeds bee in § 4 van het B gedaelte. 
:;:;01313 t::.it de tekst van art" 47 cli.jkt, i8 geen agrrspraak 
gegeve~ op vak~ntiedagen over het nog niet verstreken 
deel yen l1et kelenderjE:ar "lJa&rin het verlof Vlordt aan
gevraagd. He t bevoegde gezeg l!:cm ec:J.ter, ingevolge art. 
48, weI zulk een eci~atie toestaan. 

in 

http:zwangersct:.ap
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In overee:'18temming met tgangspunt t accu-
Dulatie van 8anspraken op everlof niet zo ver 
be~oort n, dat een a~b zes 

e~1. iti.et verlot kUlLEeil gB!.:';I.".::., is de mo
vm: accm:m.latie tat zea j':ar vonI' 

8ntte112:re::1 vaste dienst. zien de kortstondigheid 
van het jdel ke tienstverband (in de regel zal ait 
immel's et 18.nger dan ar Ja2r duren) iE mogelijk,.... 
neld V2~ 2coumuletie vaor ren in ti~ ke 
dienst ook t verdeI' ui strekt da~ tot een perioae 
van drie jaer. Door tijdeverloop vervall anspraken 
kunnen ee leiden tot nsatie ex art. 50 en, 
voar C.'__ "-' in vaste nst, tevens ingevolge art. 
51. 

Artikel 48 <l 

Daar vakantie niet aIleen in bet be van de 
Bmbten~ren, maar ook dat van de dienst zijn, is 
de mo lijk~eid van het ta~alve verlenen van vakan
tieverlof geopend. Om te voorkomen dat voor BaD 

amb ~aren i~ vEste d t de geleg 1d tot accumu
latie van aansprake~ op dit verlaf gehe31 zou kunnen 
worden ontnomen., is die mogelijkI:eid te lmnnen aanzien 
beperkt tot vijft n da per jasr. 

Voar perso~eel instelli~gen van onderwijs 
zijn eT er~ele af~ij van de al regels. Hoe
weI men de 8c~oolvakanties zeker niet geheel als 
vaka4tieperiod~n van de daarbij landsdienaren 
kan scllou'i1e~, is ~c6t toch weI d!lidelijk dat zij 1 ver
gel 11 met ~~et over landspersoneel, in een bijzon
dar tige pOGitie zouden verkeren, wanneer cen hun 
zon toestaan hu~ vaka ieverlof telkens geheel buiten 
~ie perioden op te nemen. De dienst van t onderwijs 
zou da.S'rdoor trouwens worden ontwr 

Anderzijds zou ~et oak minder k zijn hun, 
voorzover zij van een vaste aanstelli zijn voorzien, 
de voor £udere n in vaste enot geopende ~o-

I 1d tot ace tie gehe31 te onthouden. Het 
ontwerp voorziet daeroD in cGll tU8seno ssir~: ean
maal in de vier jaar kU2nen de ambtenaren in vaste 
dienst bij het onder~ij8 hun vaka everlof ten dele 
ook buiten cen school ntie ge n. 

hrtikelen 49 - 51. 

na~r reden van dertig diennt
gen per k2 jar, voor aIle vast Ban.gectelde 
na:re:;:c., 18 eel2 a .n.::.lerkelijke be l1'HJ v:)Or de nst; 

meer wallneeT in ruine ina acc:'::'IllldE: tie van a8::1
n mogelijd: i8. Sen verg21ij met Eederl 

WBer het Der3~~Gel van de a~b of 81 v2ka ie
degan per jeST he ft, gelegehl::eid 

- tot 

:i 
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tot accuLlula tie, en. waeT de j?Jerktij den in t algemeen 
langer n - zou, indian 20nder voorbenoud gemaakt~ 
het verschil in omst2ndigheden miskennen. een tro
pisc~c en voo:ralsnog min of meer ge!soleerd liggend land 
als t oDze, is eag guustiger vakantieregeling ge!n
diceard dan in een land in de koelere luchtstreken, 
met uitgebreide mogelijkheuen van recreatie binnen en 
niet ver buiten zijn grenzen. 

uit neernt niet weg dat men - met het oog zowel op 
het budgetaire evenuicnt a18 op de te verwachteI::~ invloed 
op de algemene arbeidsver~10uuingen onEl land - weI 
zeer behoedzaam dient te ziji'l :met ~:et toekennen van 011.
verkorte salarica&nsDraken over e3D betrekkel k lange 
verlofperiode. ~e in-~et ontwerp neergelegde regeling 
van de verlofobezoldiging, in same met die van de 
compensatie vao:;:' ongebrnikte EU3:clSpraken en van de moge
lijk~eid van een tegemoetkoming in reiskosten, is e1' 

dan ook op berekend oat slechts in bepaalde gevellen 
een betalihg op basis van t vol 8a181'is plaats 

Elen
eft .. AIleen 2Ll""btenaren die niet "net volle pond ei 

ll , maar af8t212d doen ven een de:::;l van de toeko
nende verlofdagen boven het Bantal van 15 par jear, of 
die hun 8enspraken overeen Bantal jaren hebben geaccu
muleerd, teneinde een grote vakantiereis te kunnen mB
ken, ~ullen aao een uitkering toeko~en welke per saldo 

lijk is aan ~~n volle sal81'i8 .. Bij combinatie van da
ze t'/12e gevallen - dus wanneer een ambtenaar jaranlang 
slechta in beperkte m::zte vakantie he.:.;ft genOillOl1, zijn 
aanspraken op een deel van de ongaoruikte vakantieda
gan bee opger,.o~eL en voar hoga reisko£1ten. ota t 
kan t totale )edrag over een verlofperiode uitgaan 
boven zijn gewona sal~riB over ean zelfde tijdv2':k_ 

Gm eoa C0:::1Cyeet voorbeeld to van: een Bmctanazr 
lEOU, door accuiln;~le tie oVer 202;:' a:;;r(~E11 j2ren, 2cr.:spraek 

op 165 verlofdage , :':::ac:rva:-1. 3ijn echter 75 door 
uitdruk~elijke af8ta~d (ex crt. 50) of door tijdove1' 
loop (ex a t. 47, ls&tste lid) ais zOd8Cig voor hem 
verloren ge E. Ale hij nu de reaterende 90 d2 in
eCH8 opne , o:1.tvangt l:ij da21'OVGr: 
(1) het volle GalaTia V~Jr de eerate 15 dagen, ex 
art .. 49., derda lid; 
(~) het halve Galaris VJor de vardere 75 dagen t ex 
art. 49, vijfde lid; en 
(3) nog aens het hslv8 S8la1'i8 over e 75 degen, ex 
art, 50; due in totaal over aIle 90 dagen zijn volle 
selaris. Bovendi0n ~eeft ~ij oit geval aanspraak 
op een tegemoetkoming in reiskosten t al gelijk 
aan de gezamenl ~ke bedragen van (~) en (3), dUB aan 
het volle sularis over de In8tste 75 dagen, en weI in
gavolge artikel 51, 

- De 
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Voor arbe 

lingel1 omtrent 
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aanzien de moge 
opengelaten. Ook 
van (buitenlandse) 
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AIleen de belangrijkste zlJn vermeld. Zo zullen b.v. 
ook de Wijz6 van aanvragen van vakantieverlof en de 
registratie d2arvan geregeld dienen to worden. 

Artikalen 54 - 57 
De ontwerpen bepalingen omtrent bijzondere vormen 

van verlof zullen in hoofdzaak weI voor zichzelf spreke~ 

Studieopdrachten zijn, anders dan studieverloven, 
in het ontwerp niet geregeld, en zelfa niet vermeld. 
Daartoe bestaat ook geen a2nleiding. Een studieopdracht 
is, indien juist gehanteerd, een dienstopdracht als el 
ke andere. Zij geeft dUB uit haar aard aanspraak op 
doorbetaling van het volle salaris en op vergoeding van 
reis- en verblijfkosten volgens de algemene regels. In 
het systeem van het ontwerp past VOOy buitenlandse stu
dies van min of meer lange duur in het algemeen beter 
de figuur van het studieverlof dan die van de studie
opdracht. 

Ziekteverlof heeft in het ontwerp een meer beperk
te strekking dan volgens de geldende regeling. Op grond 
van het ontwerp zal er namelijk alleen in gevallen 
waarin geen volstrekte verhindering tot werken bestaat, 
of waarin een behandeling of kuur buiten Suriname me
disch getndiceerd ia, pleats zijn voor ziekteverlof. 
In andere gevellen van ziekte zijn de bepalingen omtrent 
vrijstelling V8.n dienst toepasselijk; dus - anders dan 
nu - ook wanneer de verhindering 'door ziekte langer dan 
een maand duurt. In de construktie van het ontwerp ont
breekt bij zie~te van langere duur de noodz88.k voor h€tt 
overgaan van vrijstelling van dienst in verlof. 

Artikel 58* 

Het is raadzaam de regelingen betreffende de 
rechtstoestand van tenaren niet rrodeloos over ver
schillende landsverordeningel'l te verspreiden, daar an
ders de overzichtelijkheid wordt geschaad en incongru
enties bij latere wijzigingen in de hand worden gevverkt. 
Om deze reden is de landsverordening van 3+ jenneri 
1952 (G.B. no. 11), betreffende de non-aktiviteit van 
ambtenaren die tot l'Hnis ter zijn benoe:md, in he t ant
werp ge!ncorporeerd (voor de op pensioen betrekking 
hebbende bepalingen van die lanasverordening zij ver
wezen ~a8r het ontwerp-ert1kel 92). 

~~erbij is tevens voorzien in aet gavel dat een 
Surinaamse ambtenaar militaira dienstplicht zon moeten 
vervullen. 

Door de mindere vastheid van een op een arbeids
overeenkomst gebaseera dienstverband bestaat daarbij 
weinig of geen aanleiding voor non-aktiviteit. Eet ont
werp kent daze figuur dan ook aIleen hij ambtenaren. 

tikel 59 
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Artikel 59. 

In de aantekening bij art. 8 werd er reeds op ge
wezen, dat in geval van stage van een Surinaamse amb
tenaer in Nederland non-aktiviteit de aangewezen vorm 
van voortzetting van zijn dienstverband met Suriname 
kan zijn. Verlof buiten bezwaar van den Lande zou ook 
in aanmerking kunnen komen, doch non-aktiviteit, zoals 
in het ontwerp geregeld, is voor hem guns tiger, met 
het oog op zijn pensioen-aanspra~en en zijn positie 
bij terugkeer in Suriname. Bovendien Iijkt het princi
pi~eI juister, verlof buiten bezwaar te beperken tot 
gevellen waarin de landsdienaar om redenen van parti
kuliere aard tijdelijk de dienst verIaat. 

De voorgestelde be lingen - welke in hoofdzaak 
met die omtrent de non-aktivi tei t van rt.linisters over
eenstemmen - zijn algemeen gehouden. Zij zijn dus niet 
aIleen op stage in Nederland toepasseIi,jk, maar o .. a. 
ook op tijdeIijke betrekkingen bij een organisatie als 
de Verenigde Baties of in diplomatieke dienst van het 
Koninkrijk, en eveneens op een tijdelijk dienstverband 
sIs militair vrijwilliger. Gezien deze uiteenlopende 
mogelijkheden is er aanleiding om doorbetaling van een 
deel van het Surinaamse salaris niet per se uit te 
s ltd tenor 

Artikelen 60 - 66. 

:r,Ta hetgeen reeds in § 5 van het algemene gedeel te 
omtrent de voorgestelde regeling van de disciplinaire 
bestraffing is opgemerkt, zal over de bepalingen van 
het vierde hoofdstuk van het ontwerp niet veel meer ge
zegd behoeven te worden. 

De bij de dienst bekende conduitestaten vinden hun 
grondslag in art. 60. Dasrin is niet bepaald, dat de 
landsdienaar in de gelegenheid moet worden gesteld van 
een ongunstige beoordeling kennis te nemen. Ret nut van 
een dergelijke bepaling is betwistba8r; in de pra~tijk 
mist zij gewoonlijk het daarmee beoogde effect. Intus
sen laat het artikel, door verwijzing nsar een lands
besluit, de mogelijkheid van zoln bepaling open. 

Aan de regeling van de tuchtstraffen gaat een ar
tikel ( 1) over bijzondere beloningen vooraf. De materi
ele betekenis hiervan is beperkt, omdat de Iandsdienaar 
er toch geen aanspraken aan kan ontlenen en de overheid 
ook zonder dit artikel weI bevoegd zou zijn bijzondere 
beloningen te geven. Het ware echter minuer elegant in 
het ontwerp weI te spreken van de gevolgen van plichts
verzuiill, en in het geheel niet van die van bijzondere
plichtsbetrachting. 

Voor wat de tuchtstraffen betreft zij de aandacht 
gevestigd op de volgende nog niet vermelde bijzonder- . 

- heden 
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• l
heden: 

• 
l) de mogelijkheid van voorwaardelijke bestraffing 
art. 65, leden 2 - 4) en 
2) het verpliohte advies van de procureur-generaal b~ 

samenloop van een disciplinair en een strafrechterlijk 
onderzoek (art. 64, derde lid). 

Verwijdering uit een funktie is niet als tucht

•• 
stTaf vermeId, omdat het bevoegde gezag hiertoe te 
allen tijde bevoegd is, wenneer het belang van de djenst 
die verwijdering vordert (art. 21 en 23, vijfde lid.) 
Daaruit vloeien dan echter op zichzelf geen consequen
ties voor het salaris voort. +) 

Artikel 67. 

• 
 Volgons het hierin bepaalde zal niet elk motief 

voor ontslag aanleiding kunnen geven om de landsdienaar, 

in afwachting van de definitieve beslissing, te schor


• 

sen. In de praktijk heeft schorsing vrijwel aIleen 

plaats, wanneer tegen de landsdienaar een strafzaak we

gens verdenking van misdrijf loopt, of waarin hij van 

ernstig plichtsverzuim wordt verdacht. t ontwerp


• 
 voegt hier nog de gevallen van een in overweging geno

men ontslag wegens ongescniktheid of onvoldoende waar
borgen voor betrouwbaarheid aan toe. Dat er in het 

•
• 

laatste geval aafileiding kan bestaan de landsdienaar, 

met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris, 

reeds aanstonds voorlopig uit de dienst te verwijderen, 

behoeft weI geen betoog. Ook bij ongeschiktheid kunnen 

hiervoor termen aanwezig zijn. In de praktijk wordt na
melijk de ontslagreden van lIongeschiktheid ll veelel ge

~ ~ hanteerd in een gevel waarin er eigenlijk sprake is van 
plichtsverzuim, maar waarin men, om de landsdienaar 
niet a1 te zwaar te treffen, or de voorkeur san geeft 
hem niet op die grond te ontslaan. Sehorsing, in afwBch
ting van het onts1ag, tran dan eenter weI aangewezen zijn. 

Bij artikel 69, eerste lid, zij nog aangetekend, ".. dat de invrijheidstelling van de landsdienaar niet tot 
~ beeindiging van zijn scllOrsing behoeft to leiden wan

•
t 

neer hij inmiddels ook door het bevoegde gezag, met 

, +) Het ontwerp kent nam.elijk geen "tijdelijke n be
noemir~en, waarvan de gevolgen voor het salaris 

II 
in beginsel op elk gewenst tijdstip weer ongedaan 
kunnen Ylorden gemaakt.~Til de overheid eerst eens 
aanzien, hoe een landsdienaar een bepaalde funk
tie vervult, alvorens hem da~rin ~efinitief) te . banoemen, dan staat daartoe volgens het ont
werp de weg van art. 22 (last tot waarneming) 
open.

•i - toepassing 

•I 
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•
II 

heden: 
l) de mogelijkheid van voorwaardelijke bestraffing 
art. 65, leden 2 - 4) en 
2) het verplichte advies van de procureur-generaal b~ 

•• 
samenloop van een disciplinair en een strafrechterlijk 
onderzoek (art. 64, derde lid)# 

Verwijdering uit een funktie is niet als tucht
straf vermeId, omdat het bevoegde gezag hiertoe te 
allen tijde bevoegd is, wanneer het belang van de djenst 
die verwijdering vordert (art. 21 en 23, vijfde lid.) 
Daaruit vloeien dan echter op zichzelf geen consequen
ties voor het salaris voort. +) 

Artike167. 

• 
 Volgens het hierin bepaalde zal niet elk motief 

voor ontslag aanleiding kunnen geven om de landsdienaa~ 


in afwachting van de definitieve beslissing, te schor

sen. In de praktijk heeft schorsing vrijwel aIleen 
plaats, wanneer tegen de landsdienaar een strafzaak weI gens verdenking van misdrijf loopt, of wasrin hij van 
ernstig plichtsverzuim wordt verdacht. t ontwerp 
voegt hier nog de gevellen van een in overweging geno
men ontslag wegens ongeschiktheid of onvoldoende waar
borgen voor betrouwbaarheid aan toe. Bat er in het 
lastate gavsl aanleiding kan bestaan de landsdienaar, 
met gehele of gedeel telijke inl'1ouding van salaris, 
reeds aanstonds voorlopig uit de dienst te verwijderen, 
behoeft weI geeD betoog. Ook bij ongescniktheid kunnen 
hiervoor termen aanwezig zijn, In de praktijk wordt na
melijk de ontslagreden yen ilongeschiktheid ll veelal ge
hanteerd in een gaval wasrin ar eigenlijk sprake is van 
plichtsverzuim, maar wasrin men, om de landsdienaar 
niet a1 te zwaar te treffen, ar de voorkeur aan geeft 
hem niet op die grond te ontslaen. Schorsing, in afwach
ting van het ontslag, kan dan eenter weI aangewezen z~n. 

Bij artikel 69, eerste lid, zij nog 8sngetekend, 
dat de invrijheidstelling van de landsdienaar niet tot 
beeindiging van zijn scl10rsing behoeft te leiden wan
neer hij inmiddels ook door het bevoegde gezag, met 

t ontwerp kent namelijk geen !ltijdelijke n be
noemingeo, waarvan de gevolgen voor t salaria 
in beginse1 op elk gewenst tijdstip weer ongedaan 
kunnen worden gemaakt. Jil de overheid eerst eens 
aanzien, hoe een landsdienaar een bepaalde funk
tie vervult, alvorens hem da3rin ~efinitief) te 
benoemen, dan staat haar daartoe volgens het ont
werp de 'ileg van art# 22 (last tot waarneming) 
open. 

- toe passing 
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toepassing van art. 67, tweede lid, is geschorst. 

Artikelen 68 en 69. 

Zoals in § 6 reeds werd v€lrmeld, zijn de termij
nen bij schorsing strikter geregeld dan in het vorige 
ontwerp .. \7ellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat 

t geval van art. 69, derde lid sub b, zich alleen 
kan voordoen, wanneer het in dat lid onder a gestelde 
niet van toepasoing is; ill .. a.w. indien binnen.drie maan
den na de aanvang van de schorsing tot strafvervolging 
is overgegaan. Een strafvervolging vangt aan, zodra de 
rechter (-commissaris) in de wordt g€lmengd. 

Voorts is hier o.a. het beginsel vastgelegd, dat 
€len landsdienaar ne schorsing in verband met €len tegen 
hem ingestelde strnfvervolging alsnog aanspraak heeft 
op zijn seiarie over t tijdvak van die schorsing, wan
neer het niet tot een veroordeling komt. Op dit begin
sel is achter een uitzondering toegelaten voor het ge
val dat bij het strafrechtelijk onderzo weI blijkt 
van ernstig plichtsvarzuim. uit gavel ken in de prak
tijk licht voorkoman, daar de disciplinaire, voor de 
landsdienaren geldende, regals uiteraard strengere ei
sen stellen dan de, voor ieder geldende, bepelingen 
van de strafwet. Eet spreekt echter weI vanze dat1 

men in de disciplinaire zaak niet met minder bewijzen 
genoegen zal mo n nemen dan in de strafzaak. 

Artikelcn 70 - 72. 

De inhoud van deze artikelen zal, na hetgaen in 
§ 6 omtrent de onden voor, en de termijnen ,ont
slag is uiteengezet, wellicht in hoofdzaak voor zich
zelf kunnen spreken. V~~r wat betreft de mogelijkheid 
van ontslag van huwende, 0:[ door herhaalde zwangerschap 
telkens verhinderde ongehuwde ambtenaressen, zij ver
wezen near de aantekenine; bij art. 15. 

omschrijving van het gevel van onvoldoende 
waarborgen van betrouwbaarheid kont vrijwel letterlijk 
overeen met die in bet vorige ontwerp. Zij is aan het 
Nederlandse Ambtenarenreglement ontleend. 

Onmogelijkheid van samenwerking was in het oude 
ontwerp niet als grond voor ontsleg vermeld .. Dat ont
werp liet echter weI de mogelijkheid voor ontslag op 
endere dan de daarin uitdrukkelijk voorziene gronden 
open. In het nieuwe ontwerp is de voorkeur gegeven aan 
een volledige opsomBing, omdat anders de rechtspositie 
van de ambtenaren juist op een essentieel punt min of 
meer onzeker blijft. 

tikel 73. 

Dit artikel zal geen toelichting behoeven. 

Artikel 74. 

- Teneinde 
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toepassing van art. 67, tweede lid, is geschorst.

• Artikelen 68 en 69. 


Zoals in § 6 reeds werd vermeld, zijn de termij

nen bij schorsing strikter geregeld dan in het vorige 
ontwerp. ~:!ellicht ten overvloede zij opgemerkt, datI 	 het gevel van art. 69, derde lid sub b, zich a1 en 
kan voordoen, wanneer het in dat lid onder a gestelde 
niet van toepasning is; m.a.w. indien binnen drie maanI den na de aanvang van de sehorsing tot strafvervolging 
is overgegaan. Zen strafvervolging vangt aan, zodra de 
reenter (-eommissaris) de za wordt gemsngd.

I Voorts is hier o.a. het beginse1 vastgelegd, dat 
een landsdienaar ne schorsing in verband met een tegen 
hem ingestelde strofvervolging alsnog aanspraak heeft 
op zijn salaria over het tijdvak ven die sehorsing, wan

•• 
I neer het niet tot een veroordeling komt. Op dit begin

sel is eenter een uitzondering toegelaten voor het ge
val dat bij het strafreehtelijk onderzosk weI blijkt 
van ernstig pliehtsverzuim. uit geval ken in de prak
tijk lieht voorkoill8n, dear de disciplinaire, voor de 
landsdienaren geldende, regale uiteraard strangere ei 
sen stellen dan de, voor ieder geldende, bepalingen 
van de strafwet. l-:et spreekt eetter weI vanzelf, dat 

• 
 men in de diseiplinaire zaak niet met minder bewijzen 

genoegen zal !!logen nemen dan in de strafzaak. 


• 

Artikelon 70 - 72. 


• 

De inhoud van deze artikelen za1, na hetgeen in 


§ 6 omtrent de gronden v~~r, en de termijnen bij, ont

slag is uiteengezet, wellicht in hoofdzaak voor zieh

zelf kunnen spreken. Voor wat betreft de moge1ij id 
van ontslag van buwende, of door herhaalde zwangersehap 
telkens verhinderda ongehuude ambtenaressen, zij ver

•• 
wezen near de aantekenin8 bij art. 15. 

De omsenri ving van het geval van onvoldoende 
waarborgen van trouwbaarheid k~nt vrijwel letterlijk 
overean met die in het vorige ontwerp. j is aan het 
lJeder1andse Ambtenarenreglement ontleend. 

Onmogelijkheid van samenwerking was in het oude 
ontwerp niet als grond voor ontslcg vermeld. Dat ont
werp liet eenter weI de mogelijkheid voor onts1ag op 
andere dan de daarin uitdrukkelijk voorziene gronden 

• 

I open. In het nieuwe ontwerp is de voorkeur gegeven aan 


een volledige opsollning, omdat anders de reehtspositie 

van de ambtenaren juist op een essentieel punt min of 

meer onzeker blijft. 


•

• 
 Artikel 73. 


Dit artikel zal geen toeliehting behoeven. 


Artikel 74 .. 
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Teneinde mogelijke onzekerheid omtrent eventuele 

• 
. ·stil.zwijgende verlenging ui t te sluiten, zal het raad

zaam zijn ind:j.en.geen verlengingwordt beoogd, de amb
tenaar in tijdelijke dienst of arbeidscontractant.uit 
drukkelijk, bij voorkeur 'scU;riftelijk, te doeu·weten 
qat zijn dienstverband niet zal worden voortgezet na 
he~ verstrijkenvan de termijn. 

• 	 Artikelen 75 - 78. 

• 
Aande ontworpen regeling van het wachtgeld zijn 

reeds de nodige beschouwingen gewijd in § 6 van deze 

• 
memorie. Riel' zij nog aangetekend, dat een termijn van 
wachtgeld gelijk aan de diensttijd weI voor de hand 
ligt. bijontslag wegens onmogelijkheid van samenwerking • 

• 
. Dit zal nameliJk rede.lij)i:erwij s geen lang tijdvak kun"::" 
. .nen zijn. T.fan..."leer een alllbtena~.r reeds sedart jaren in 

-·dien8t is, kan men bezwaarlijk plotseling stellen dat 
samenwerking met hem onmogelijk is. Men badenke weI, 

• 
dat het hierbij gaat ~m een ambtenaar" die noah onbe
kwaam, noch onbetrouwbaar, noch indisciplinair, noab 
ongeschikt is. . . . . 

• 
WeI zal het kunnenzijn, dat hij na benoeruing in 

een nieuwe funktie moeilijkheden bij de samenwerking 
gast opleveren, m~8r dan zal overplaatsing +) de aan
gewezen remedie zijn. Zo is trouwens ook de praktijk. 
Ambtenaren met wie in geen enkele in aanmerking komen
de funktie valt same~ te werken, kunnen gevoeglijk als 

• 
ongeschikt voor de dienst worden aangemerkt en deswege 
worden ontslagen. 

Artikel 79. 

•• 
Walk gez£g hoger is dan het orgaan dat het besluit 

heeft genomen, kan niet twijfelachtig zijn in het licht 
van art. 3. Zo is, waar het een ambtenaar betreft~ een 

• 
Minister het hogare gezag in vergelijking met het be
stuur van een onder zijn departement ressorterende, en 
onder het Land begrepen, rechtspersoon (ten aanzien van 
arbeidscontractanten hangt de mogelijkheid van recht
streeks ministarieel ingrijpen af van de regaling wel
ke op dat stuk voor de rechtspersoon is getroffen; vgl. 
art. 3, laatste li~. Verder is in geval van delegatie 
het delegerende 	gezag uiteraard hoger dan het orgaan 
waaraan het de uitoefening van een bevoegdheid heeft 

I 
I 
I overgelaten. 

Worat beklag gedaBn bij de Regering in haar geheel, 
dan weI bij de Gouverneur of de Raad van Ministers, 
dan kan het klaagsclrrift ter afdoening in handen wor
den gesteld van de Minister-President of van de Minis
ter(s) wie de zaak in het bijzonder aangaat. Bat de 

+) Verandering van funktie en/of standplaats. 

I 	 - klager 

I 

I 
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I 
klager in beginsel recht heaft op antwoord, wil natuur
lijk niet zeggen dat er, in gaval van beklag bij de ReI 	 gering, nu een resolutie, gecontrasigneerd door aIle 
Ministers, zou moeten komen. De wijze van afdoening 
van een bij de Regering, of een van naar samenstellen
de delen, ingekomen beklag is een kwestie van interneI wel'kverd~ling .. Tenovervloede zij opgemerkt dat in ge
vallen waarin bij de Gouverneur beklag is gedaan, en 
het klaagschrift niet ter zelfstandige afdoening inI 	 handen van een Minister is gesteld, de op het beklag 
te nemen beslissing uiteraard moat worden gecontrasig
neerd door ~en of meer Ministers, die daarmede de verI 	 antwoordelijkheia voor de alissing op zich nemen~ 

Artikelen 80 - 84. 

I Na de algemene beschouwingen in § 7 moge hier 
worden volstaan met er~ele nadere opmerkingen over spe
ciale punten. De voor nietigverklaring vatbare beslui
ten zijn limitatief opgesomd in art. 80, tweede lid. 
Biartoe behoren b.v. niet benosmingen in san (andere) 
funktie of aanwijzinge:n van een (andere) standpleats" 
Nietigverklering van een dergelijk besluit zou trouwens 
toch niet lie kunnen voorkoman, daar het Eof zicn in 
beginsel haeit te onthouden van een bevoordeling van 
hetgeen door het belang van de dienst wordt gevorderd 
(vgl. art. 80, vierde lid, jis. de art. 20 - 23). 
'Jlanneer de onrechtma tigheid en de <laardoor geleden 
schade zouworden vastgesteld, is alleen een uitspraak 
tot schadevergoeding mogelijk. In hat algemeen zal 
hierbij echter van schade weI geen sprake kunnen zijn, 
daar de 'bezoldiging in bet stelael van het ontwerp
slechta afhankelijk is van rang. 

Zou de reehter een beeluit tot ontslag, dat weI 
daarvoor vatbaar is, nietig verklaren, dan kan aen 
moeilijke situatie ontstaan. In de fup~tie van de ont
slagene zou inoiddels reeds een auder benoemd kunnen 
zijn. Artikel 83 voorziet in deze moeilijkheid. Eet 
Hot kan, op gronden aan het elgemeen belang ontleend, 
afzien van nietigverklaring. De zaak wordt dan door 
sohadevergoeding afgewikkeld. 

Het zou op het Berate gezicht een wat vreemde io
druk kunnen TIekken dat het Eof, in een geval wearin ge
klaagd is over een opgelegde tuchtstraf, kraehtens 
art. 83, vijfde lid, bevoegd is die tuchtstraf op vor
dering van het nd te verzwareu. Riervoor kunnen eeh
ter goede redenen bestaan. Vooreerst kan inmiddels zijn
gebleken van, tevoren niet bekende, verzwarende omstan
digheden. ~n voorts is bet illogelijk dat het bevoegde 
gezag het voornemen had de door een lager orgaan opge
legde strafdienst (vgl. art. 64. eerate lid) door een 
zwaardere straf te vervangen, met toepassing van art. 

- 66 
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I 
66, maar in de uitvoering van dat voornemen is verhin
dard do~rdat dB~ges--'b~~e...-Zi.c.hrBeds tot het Hot had

I 	 gewend.
Over een betuiging van ontevredenneid of een be

risping zal niet bij t: :::~of geklaagd kunne:.1 worden. 
Het ligt near het ooraeel van de ondergetekenden nietI 	 op de weg van de rec~ter zich te verdiepen in de vraag 
of een 20 rninieI!18 disciplinaire 8 trB.f weI terecht werd 
opgelegd"I Wellicht ten overvloede zij er op gewezen.dat het 
It.B. van 23 bru&ri 1909 (G.B. 1909 no. 25; wijziging 
in G.B. 1914 no. 79), volgens tvrelk vonnissen in bur
gerlijke zaken, door het Pof van Justitie in eerste 
aanleg gewezan, vatbaar zijn voor hoger beroep bij de - Hoga Raad dar IJederlanden, hier niet van toepassing is .. 
In de artikelen 80~ eerste lid en 84 van het ontwerp 
is immers uitdrukkelijk bepa&ld dat zaken betreffende - ambtenaren, rasp; arbeidscont -' ook in hoogste 
aanleg door het Eof worden berecht"I 	 Artikelen 85 - 90~ 

In het vorige ontwerp ~as - zoals reeds terloops 
in § I werd opgemerkt - de regaling van het overgangs~ recht gedelegeerd. Eierin zou dus bij landsbesluit wor
den voorzien .. Ban zo ver g88!lOe delegatie van wetgeven
de bevoegdheid is eve~wel eit ean constitutioneel oog~ 	 punt niet on'badenkelijk~ O\ergengsbepalingen waarbij 
van bestaa:lde landsverordeningen of regelingen van ge
lijke rengorde wordt afgewe'ren, bel"wort de wetgever 
zelf vast te ntellen.. In bet nieuwe ontlilerp zijn de 
overgangsbepalir.,gen dan ook volledig opgenomen. 

I 
De voargestelde overga.::,ssbepalingen atrekken ar 

in hoofdza~k toe: 
(1) verkregan rechtenta eerbied ; 
(2) 	de werking van de Lieuwe voorschriften in be

gi~sel te beperken tot besluiten err handelin
gau, en de dsu:l]:doOl ontctane ::rechtsbetrekkin
gen, welke na het 'tEn kracht vJoraan. van die 
voorschr n Zij3 genomen of verricht; 

(3) 	 voorzover in ~c2d8 bestsende rechtebetrek
kingen wordt inge[;repen, voor de regularisatie 
redeU.jl.::e rh" to stellen, teneinde ver
warri en onbedo :de conseQuentiec te voorko
men en 

(4) best'?: n.c2:28~eilr( ingen zoveel oogelijk 
to ~andtEven, in chting van de 

tot D tc: hI' en nieuwe ui tvoeringsvoor
schr teneind3 de invoering van het ont
werp, nadat cit kr 10 van landsverordening 
zal b0bben niet te ng op te hou
den. 

I 	 - De 

I 
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E'Atikel 93. 
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,.,/8 erin v':)orzier::.e nij iging van hat >7 ~tboek van 
lijke Rec~.~2VOJcder is, de ::::odige 

termiLologicc?.'8. cci:::lg, overge:loUerl L:i t t vorigeI or:t71erp .. 

tikcl 9? 

I ..Je voorgestc:;lda wij zie;ingen VeXl de ?enoioenveror
dening z n bssprokan in § 8 ven Z8 ~emorie. 
:::>a"-'r de alg8mene ove=~ paling VEin art. 85, eerate 
lid, me voor daze in~ geldt - zij waken immerc 

I 
I deal uit V2n ~et ontwe - zal een recht op uitgesteld 

pensioe:l aIleen Ol:1tstaan voar ·~m12teD:~ren e.an "flia 
ontsle:g 'llOrdt vexle,::;od ~'la ~'let tij c18tip waarop ~-::8t o;:,t
vlarp-8ytikel 9;:-; in 'fler zel Z~l'l U8::. J8 ll

ci~16 conseQ S 20 n andere mocil k z ~ te over-

I z 

Lr;;H:::el 93. 

I 
8-ez121'1 _::et cYGne t2':"rein, dat door 11et ont1J"l2rp 

'wordt -:::es il, Irn:l :i2-~ lic~~t B.fTIijka:: VE.:::: bepalinger: 
o~de l2~d8V2 ~, welke op 82:::: G 1 ~mnt de 

cno,,;:t;,:-.>uJ..,.4......" V""" (e:"~~..:. a~o·-o,,,\ 1""1"'""""=:"-"",,,,.,,"1""""_ Taken.I::).i! G- __ \. ..... oJ:.. \:;.;i...l, U_..:.'-'.i..:.t\""':'..l_~_~.-C .... 

I 3e!1 VOllGdig ol.l.de::,zoeL': :-l2·;'U~ l::et -:;':'8 ::''l V2;:1 zu1ke bepa
linge::.'l so:,: Lle i~Ci3rrL'lg V",::'1 hat ol'!t"J1erp r~og tij d 
~:e~:;3:: opge;::oud8:-..... 'lolG-ta£:l i8 dae:;.~o:J. m..2t gespecifiC8er.
de afsc~a1 v~- Jregelingen, welke i~ ~c:::: goheel door

I or.:t~1erp~I01"{i,,'~ ZlC"tJI' ld. Ie' :::et overi eit 
LTIplici te aischaff <; ts, coo::.~ de E:lg:.:::;:rre:1.s voorrangs
bspel v?~ zrt. 85, lid. 

I 

I 


I 

I 


- F.:rtik:l 



I 
I Ar1:.ikel 94. 

de nae;..'J. I~Per801-::€Iel Dverorde:::i:rc.g (1 is de voor
keur gegeve:::1 bOV8.Z1 die V81:1. ;1 ren.regle:aent i!;

I VooreaI'st ondlat ~et ontwerp 11e op ic1scontractan
ven toepasci::lg ie, en. vooxts term ilregle

ne "meer bij ee~ uitvoer B- n tij een cisrege-

I 1 

I 
Par2Bsribo, '{ mei 1960 

I Je cter-President, 
Id.:i2. tar Vt'.:2. L Zaken a. i. f 

I De Einieter..-va:'l 3inI'1enlandse 
a.1,.,

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

c van Justitia en 

I 

[; [1 1974 


