
WET van 22 februari 1975, tot vaststelling van een wettelijke regeling met betrekking 
tot de Surinaamse Postspaarbank (S.B. 1975 no. 34).  
 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 11

Deze wet verstaat onder: 
de Minister: de Minister van Financiën; 
de Postspaarbank: de Surinaamse Postspaarbank; 
de Raad: de in artikel 22 bedoelde Raad van Toezicht op de Surinaamse Postspaarbank; 
de Directeur: de Directeur van de Surinaamse Postspaarbank; 
het officiële nieuwsblad: het Gouvernements Advertentie Blad. 
 

Artikel 2 
 

Er is een postspaarbank opgericht, welke de naam draagt van Surinaamse Postspaarbank. Zij 
is rechtspersoon. 
 

Artikel 3 
 

1. De Postspaarbank is gevestigd te Paramaribo. 
 
2. De Directeur kan na daartoe verkregen machtiging van de Raad, waar zulks voor de dienst 

van de Postspaarbank nodig is bijkantoren en correspondentschappen vestigen. 
 
3. Het boekjaar van de Postspaarbank loopt van de eerste januari tot en met de één en 

dertigste december daaraan volgende. 
 

HOOFDSTUK II 
TAAK EN WERKKRING VAN DE POSTSPAARBANK 

 
Artikel 4 

 
De Postspaarbank heeft ten doel de spaarzin te bevorderen en het verrichten van alle bank- en 
effectenzaken. 
De Postspaarbank streeft dit doel na door: 
a. het nemen van spaar- en depositogelden alsmede van gelden op lopende rekening; 
b. het verrichten van alle bank- en kassierswerkzaamheden; 
c. het verrichten van alle andere wettige handelingen die met het voorgaande in verband 

staan, daaruit vloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide 
zin. 

 
Artikel 5 

 
Het doen van inlagen en de terugbetaling van tegoeden op spaarrekeningen ten kantore van de 
Postspaarbank, haar bijkantoren of correspondent schappen volgens door de Minister, de 
Directeur en de Raad gehoord en met inachtneming van deze wet, vast te stellen regels. 

                                                 
1 Bij Gouvernements Advertentie Blad: lees Advertentieblad van de Republiek Suriname (A.R.S.). 
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Artikel 6 

 
1.  Spaarbankboekjes worden bij de eerste inlage kosteloos op naam verstrekt. 
 
2. De Directeur stelt in overeenstemming met de Raad, de regelen betreffende de afgifte van 

duplicaat-boekjes vast. 
 
3. Door de afgifte van een duplicaat-boekje verliest het oorspronkelijk boekje zijn 

geldigheid. 
 
4. Bij het openen van een spaarbankrekening ten name van een ander kan het 

vorderingsrecht van deze worden beperkt door het stellen van een tijdsbepaling voor de 
uitoefening daarvan. Door de Minister worden hiervoor, de Directeur en de Raad gehoord, 
nadere regelen vastgesteld. 

 
Artikel 7 

 
De gehuwde vrouw kan zonder bijstand van haar echtgenoot op haar naam inleggen en – met 
uitsluiting van deze - terugbetaling verkrijgen van het te haren name staande tegoed. 
 

Artikel 8 
 

1. De minderjarige kan zonder de tussenkomst van zijn wettelijke vertegenwoordiger op 
eigen naam inleggen; hij kan evenzo terugbetaling verkrijgen, tenzij de wettelijke 
vertegenwoordiger zich hiertegen verzet. Deze kan, nadat de minderjarige de leeftijd van 
14 jaar heeft bereikt geen terugbetaling meer vorderen dan na machtiging van de 
kantonrechter, die deze machtiging verleent, indien hem zulks in het belang van de 
minderjarige noodzakelijk, nuttig en wenselijk voorkomt. 

 
2. Het ten name van een minderjarige staande tegoed valt niet onder het in artikel 363 van 

het Surinaams Burgerlijk Wetboek bedoelde vruchtgenot. 
 
3. Met inachtneming van de bepalingen in de tweede afdeling van de Vijftiende titel van het 

Eerste Boek van het Surinaams Burgerlijk Wetboek worden tot zekerheid van het 
voogdijbeheer inlagen ten behoeve van de minderjarige verbonden door de inschrijving 
van de rechterlijke beslissing, waarbij het verband wordt bevolen of toegestaan in de 
daartoe bestemde bescheiden der Postspaarbank. De nadere voorschriften betreffende de 
inschrijving en doorhaling worden door de Minister bij beschikking vastgesteld. 

 
Artikel 9 

 
1.  De uitbetaling van tegoeden op spaarbankrekeningen geschiedt alleen aan de inlegger, aan 

degene, die daartoe gerechtigd is of aan degene die tot de opvraag daarvan is gemachtigd 
of die daartoe bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is gerechtigd 
verklaard. 

 
2. Indien een inlegger het beheer over zijn goederen heeft verloren, behoeft de wettelijke 

vertegenwoordiger voor het vorderen van terugbetaling geen rechterlijke machtiging. 
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 Slechts in geval van faillissement van de inlegger mag de curator over de belegde gelden 
niet anders beschikken dan door middel van door de rechter-commissaris voor gezien 
getekende stukken. 

 
3. Ingeval van verhaal op ingevolgde het derde lid van artikel 8 verbonden inlagen wordt, 

tenzij in de machtiging van de inlegger of in de rechterlijke beslissing een lager bedrag is 
genoemd, het totaal bedrag der verbonden inlagen uitbetaald. 

 
4. Aan een aanvraag om terugbetaling op het tegoed wordt binnen vier weken, nadat de 

Postspaarbank gebleken is dat deze door of namens de rechthebbende is ingediend, 
voldaan. 

 
5. In gevallen van noodtoestand kan de in het vorig lid genoemde termijn door de Minister, 

de Directeur en de Raad gehoord, tot ten hoogste zes maanden worden verlengd. De tekst 
van deze beschikking wordt aangeplakt aan de kantoren van de Postspaarbank en bekend 
gemaakt in het officiële nieuwsblad. 

 
Artikel 10 

 
Het Land waarborgt aan inleggers de terugbetaling van inlagen, welke krachtens deze wet bij 
de Postspaarbank zijn ingelegd, alsmede de terugbetaling der aan hen verschuldigde renten. 
 

Artikel 11 
 

Aan de inleggers wordt over hun tegoed een jaarlijkse rente vergoed. De rentevoet, de wijze 
van berekening van het rentebedrag worden door de Minister, de Directeur en de Raad 
gehoord, vastgesteld. 
 

Artikel 12 
 

De liquide middelen van de Postspaarbank worden voor zover niet benodigd voor lopende 
betalingsverplichtingen en opvragingen in ’s Lands kas gestort. DE Postspaarbank kan te allen 
tijde over de gestorte gelden naar behoefte beschikken. 
 

Artikel 13 
 
1.  De beschikbare gelden van de Postspaarbank worden volgens door de Minister vast te 

stellen regels, de Directeur en de Raad gehoord belegd in: 
a. schuldbrieven ten laste van of gewaarborgd door het Land, daaronder mede begrepen 

schatkistpromessen en schatkistbiljetten; 
b. schuldvorderingen, gewaarborgd door het recht van eerste hypotheek op onroerende 

goederen in Suriname; 
c. onroerende goederen in Suriname; 
d. andere van geval tot geval door de Minister goedgekeurde beleggingsobjecten. 

 
2.  Bij de uitwinning van hypotheken als bedoeld in het vorig lid is de Postspaarbank bevoegd 

die onderpanden in te kopen voor een prijs welke niet hoger is dan het op de hypotheek 
nog verschuldigde bedrag, vermeerderd met de niet aangezuiverde renten en kosten.  
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Artikel 14 
 
1. De Postspaarbank heeft een reservefonds, waarvan de gelden op dezelfde wijze worden 

belegd als ten aanzien van de ingelegde gelden der Postspaarbank is voorgeschreven. 
Stortingen in het reservefonds kunnen plaatsvinden totdat dit fonds het bedrag van 20 ten 
honderd van de totale schuld aan de inleggers heeft bereikt. 

 
2. Voordelige saldi van de jaarlijkse verlies- en winstrekening komen ten gunste, nadelige 

saldi in mindering van het reservefonds. Indien de winstrekening van enig jaar een nadelig 
saldo laat en dit het reservefonds overtreft, wordt het verschil geboekt ten laste van het 
Land; het aldus geboekte verschil wordt in de eerste plaats uit de voordelige saldi van de 
volgende jaren gedelgd. 

 
3. Indien gelden in de boeken der Postspaarbank zijn ingeschreven ten name van een 

inlegger, die dertig kalenderjaren heeft laten verlopen zonder enige inlage gedaan of 
betaling van kapitaal of rente gevorderd te hebben, noch de rente op zijn spaarbankboekje 
te hebben doen bijschrijven, vervallen deze gelden aan het eind van het boekjaar aan het 
reservefonds. 

 
4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden komen de exploitatiewinst over enig 

boekjaar en de toevoegingen bedoeld in het derde lid, niet aan het reservefonds ten goede, 
voor zover tengevolge daarvan dit fonds aan het einde van het boekjaar het in het eerste 
lid bedoelde maximum zou overtreffen. 

 
Artikel 15 

 
De Postspaarbank is bevoegd, met goedkeuring van de Minister, bijzondere reserves te 
vormen. Stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves behoeven de goedkeuring van de 
Minister. 
 

Artikel 16 
 
1. Van het bedrag, dat tengevolge van de in het vierde lid van artikel 14 opgenomen regeling 

niet aan het reservefonds ten goede komt en niet bestemd is voor de vorming van de in het 
vorig artikel bedoelde bijzondere reserves, kan jaarlijks een door de Minister te bepalen 
bedrag worden bestemd voor het doen van uitkeringen aan inleggers in de vorm van 
premies, volgens door de Minister op voorstel van de Directeur en de Raad vast te stellen 
regels. 

 
2. Het hierna resterende bedrag van de exploitatiewinst wordt onder de middelen van het 

Land opgenomen. 
 

Artikel 17 
 
Alle rechtsvorderingen wegens schade, ontstaan door fouten of verzuimen in de uitoefening 
van de dienst door de Postspaarbank verjaren door verloop van tien jaren na het begaan van 
de fout of het verzuim. 
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Artikel 18 
 
Bij liquidatie van de Postspaarbank gaan alle goederen, rechten en verplichtingen van 
rechtswege over op het Land. 
 

Artikel 19 
 
Alle akten en stukken, nodig voor de inleg van gelden in en de terugbetaling daarvan door de 
Postspaarbank zijn vrij van zegel- en legesrenten, mits in of op die akten of stukken van die 
bestemming melding wordt gemaakt 
 

HOOFDSTUK III 
MAAND- EN JAARVERSLAGEN 

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 
 

Artikel 20 
 

1. Door de Directeur wordt maandelijks een staat van de in de Postspaarbank ingelegde en 
daaruit terugbetaalde gelden, alsmede van het aantal inlagen en terugbetalingen en het 
aantal nieuw uitgegeven en ingetrokken boekjes in het officiële nieuwsblad openbaar 
gemaakt. 

 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Directeur een 

verslag van de werkzaamheden van de Postspaarbank en een balans en winst- en 
verliesrekening opgesteld en aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. 

 
3. De Raad zal zich bij de controle van de administratie en de balans en winst- en 

verliesrekening doen bijstaan door het Landsbedrijf Centrale Landsaccountantsdienst of 
door een door het Hoofd van deze dienst aan te wijzen particuliere accountant. 

 
4. De aldus vastgestelde jaarstukken strekken de Directeur tot volledige kwijting. De 

Directeur draagt alsdan zorg voor de openbaarmaking van de jaarstukken in het officiële 
nieuwsblad. 

 
5. Ingeval tussen de Directeur en de Raad omtrent het verslag en de balans en winst- en 

verliesrekening geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt het geschil door een 
college van drie scheidslieden in hoogste ressort beslist. 

 
6. Van de scheidslieden wordt één door de Directeur, één door de Raad en één door de 

President van het Hof van Justitie benoemd. 
 
7. De door de Raad goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening, alsmede het verslag 

worden door de Directeur aan de Minister aangeboden. 
 

HOOFDSTUK IV 
BESTUUR VAN DE POSTSPAARBANK 

 
Artikel 21 

 
1. Het bestuur van de Postspaarbank wordt gevoerd door een Directeur. 
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2. De Directeur vertegenwoordigt de Postspaarbank in en buiten rechte, behoudens zijn 

bevoegdheid om binnen de grenzen van zijn instructie het verrichten van bepaalde 
rechtshandelingen aan door hem aan te wijzen personeelsleden op te dragen. Hij is belast 
met het beheer van de eigendommen van de Postspaarbank. 

 
3. In de instructie van de Directeur, vastgesteld door de Raad wordt zijn bevoegdheid tot het 

beleggen van gelden van de Postspaarbank, met inachtneming van de bepaling van artikel 
13 geregeld. Deze instructie mag geen verdere beperkingen inhouden dan die, welke in 
deze wet zijn vervat. 

 
4. De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Regering op voordracht van 

de Minister, de Raad gehoord. Alvorens tot schorsing of ontslag te besluiten zal de 
Regering de Directeur de gelegenheid geven door haar te worden gehoord, tenzij 
bijzondere omstandigheden zulks onmogelijk maken. 

 
5. De Directeur wordt bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis, vervangen door een 

onder-directeur. Tijdens deze vervanging zijn de bepalingen van deze wet de Directeur 
betreffende mede van toepassing op de onder-directeur. Benoeming, schorsing en ontslag 
van de onder-directeur geschieden door de Minister op voordracht van de Directeur aan de 
Raad, die de voordracht vergezeld van zijn advies aan de Minister doet toekomen. 
Alvorens tot schorsing of ontslag te besluiten zal de Minister de onder-directeur de 
gelegenheid geven door hem te worden gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden zulks 
onmogelijk maken. 

 
6. Bij gelijke verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de Directeur en de onder-

directeur, voorziet de Raad in de tijdelijke vervanging. 
 
7. Het personeel van de Postspaarbank wordt door de Directeur aangesteld, geschorst, 

teruggesteld en ontslagen. Van een schorsing, terugstelling en ontslag door de Directeur 
staat beroep open bij de Raad, die in vergadering over de rechtmatigheid van de schorsing, 
de terugstelling of het ontslag zal beslissen. 

 
8. De Directeur en de onder-directeur mogen zonder toestemming van de Minister geen 

andere bezoldigde posten, ambten of bedieningen bekleden. Zij mogen geen bedrijf 
uitoefenen of hierbij zonder toestemming van de Minister zijdelings betrokken zijn. 

 
9. De bezoldiging en het pensioen van de Directeur en het overig personeel van de 

Postspaarbank worden, de Raad gehoord, door de Minister bij afzonderlijk reglement 
vastgesteld. 
 

Artikel 22 
 

1. Met het toezicht op het beheer is belast een “Raad van Toezicht op de Surinaamse 
Postspaarbank”, bestaande uit ten hoogste vijf leden. 

 De leden van de Raad worden door de Minister benoemd. 
 
2. Tot voorzitter van de Raad wordt een onder het Ministerie van Financiën ressorterende 

hoge staf-functionaris benoemd. 
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3. De leden van de Raad hebben ieder zitting voor drie jaren. De aftredenden zijn opnieuw 
benoembaar. 

 
4. De voorzitter en de leden van de Raad genieten een vergoeding welke wordt vastgesteld 

door de Regering op voordracht van de Minister. 
 
5. Het secretariaat van de Raad berust bij de Postspaarbank 
 
6. Tot regeling van de werkzaamheden van de Raad – voor zover die niet in deze wet of de 

daarop betrekking hebbende uitvoeringsvoorschriften zijn geregeld – kunnen door de 
Minister, de Raad gehoord, voorschriften worden gegeven. De Raad neemt besluiten in 
vergadering bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

 
7. De Directeur en/of de onder-directeur zijn verplicht op uitnodiging van de voorzitter op de 

vergadering van de Raad te verschijnen en daar alle verlangde inlichtingen te geven 
omtrent alles wat de Postspaarbank betreft. 

 
HOOFDSTUK V 

SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 23 
 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging. 
 
2. Bij haar inwerkingtreding vervalt de wet van 11 juli 1903 (G.B. no. 44, geldende tekst 

G.B. 1946 no. 94, zoals deze is gewijzigd laatstelijk bij wet van 9 mei 1961, G.B. no. 66). 
 
3. Zij kan worden aangehaald onder de titel van: “Postspaarbankwet”. 
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