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Aan: 
	• 

De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1360/18 
Paramaribo, 24 september 2018 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 
ontkoppelen van het maandelijkse inkomen van de 
President en de Vice-President van de Republiek Suriname 
van de maandelijkse schadeloosstelling van een Minister 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de 
Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende Memorie van Toelichting. 

De President van de Republiek Suriname, 

ce 	Vice- President 
Ministers van Binnenlandse Zaken 
Ministers van Financin 
Secretaris Staatsraad 



Wet van 
houdende ontkoppelen van het maandelijks inkomen van de 
President en de Vice-President van de  Republiek Suriname 
van de maandelijkse schadeloosstelling van een Minister 

ONTWERP 

In overweging genomen hebbende, dat de maatschappelijke omstandigheden het noodzaken, het 
voomemen van de President als hoofd van de Regering om het maandelijks inkomen van de 
President en de Vice President te handhaven op het huidig inkomen, daadwerkelijk uit te voeren 
middels nadere wijziging van de Wet van 1 september 1994, S.B.1994 no.79, houdende nadere 
wijziging van de "Wet Financikle Voorzieningen President en Vice-President" (S.B.1988 no. 55, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.58), nadere wijziging behoeft. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd, de 
onderstaande Wet. 

Artikel I 

In artikel 1 van de "Wet Financile Voorzieningen President en Vice-President" (S.B.1994 no. 
79, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.58), worden een lid 3, 4 en 5 toegevoegd, luidende 
als volgt: 

3. Leden 1 en 2 worden buiten werking gesteld en het maandelijks inkomen van de President en 
de Vice-President van de Republiek Suriname worden losgekoppeld van de maandelijkse 
schadeloosstelling van een Minister. 

4. Het maandelijks inkomen van de President van de Republiek Suriname wordt vastgesteld op 
SRD.36.176,--(ZEGGE: ZESENDERTIGDUIZEND EENHONDERD ZESENVEERTIG 0/100 
SURINAAMSE DOLLARS). 

5.Het maandelijks inkomen van de Vice President van de Republiek Suriname wordt vastgesteld 
op SRD. 31.654,-- (ZEGGE: EENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIERENVIJETIG 
0/100 SURINAAMSE DOLLARS). 



Wet van 
houdende ontkoppelen van het maandelijks inkomen van de 
President en de Vice-President van de  Republiek Suriname 
van de maandelijkse schadeloosstelling van een Minister 

ONTWERP 

In overweging genomen hebbende, dat de maatschappelijke omstandigheden het noodzaken, het 
voornemen van de President als hoofd van de Regering om het maandelijks inkomen van de 
President en de Vice President te handhaven op het huidig inkomen, daadwerkelijk uit te voeren 
middels nadere wijziging van de Wet van 1 september 1994, S.B.1994 no.79, houdende nadere 
wijziging van de "Wet Financile Voorzieningen President en Vice-President" (S.B.1988 no. 55, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.58), nadere wijziging behoeft. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd, de 
onderstaande Wet. 

Artikel I 

In artikel 1 van de "Wet Financile Voorzieningen President en Vice-President  (S.B.1994 no. 
79, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.58), worden een lid 3, 4 en 5 toegevoegd, luidende 
als volgt: 

3. Leden 1 en 2 worden buiten werking gesteld en het maandelijks inkomen van de President en 
de Vice-President van de Republiek Suriname worden losgekoppeld van de maandelijkse 
schadeloosstelling van een Minister. 

4. Het maandelijks inkomen van de President van de Republiek Suriname wordt vastgesteld op 
SRD.36.176,--(ZEGGE: ZESENDERTIGDUIZEND EENHONDERD ZESENVEERTIG 0/100 
SURINAAMSE DOLLARS). 

5.Het maandelijks inkomen van de Vice President van de Republiek Suriname wordt vastgesteld 
op SRD. 31.654,-- (ZEGGE: EENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIERENVIETIG 
0/100 SURINAAMSE DOLLARS). 



Artikel II 

  

   

1. Deze wet wordt aangehaald als de "Wet houdende ontkoppelen van het maandelijks 
inkomen van de President en de Vice President van de Republiek Suriname van de 
maandelijkse schadeloosstelling van een Minister" 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd en treedt in werking 
met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging en werkt terug tot 1 
september 2018. 

3. De Minister van Birmenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet. 

Paramaribo, september 2018 

(DESIRÉ D. BOUTERSE) 



Memorie van_Toelichting 

De maatschappelijke omstandigheden maken het noodzakelijk om het voomemen van de 
President als hoofd van de Regering om het maandelijks inlcomen van de President en Vice-
President te handhaven op het huidig inkomen, daadwerkelijk waar te maken, middels nadere 
wijziging van de Wet van 1 september 1994, S.B.1994 no.79, houdende nadere wijziging van de 
"Wet Financièle Voorzieningen President en Vice-President  (S.B.1988 no. 55, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B.1993 no.58). 

Pararn'aribo, september 2018 

DESIRE D. BOUTERSE 
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