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Naar 

Paramaribo, 8 september 2020 

Aan. de Vicepresident van de Republiek Suriname 

Z.E. R. 

Brunswijk 

Alhier  

cc.: de Voorzitter van De Nationale 

Assemblee de heer. M. Bee 

MSc., LLB. 

Heer Vicepresident, 

Door het aanbieden van deze petitie willen de werknemers die recent zijn 
aangetrokken door de overheid het volgende onder uw aandacht brengen: 

i. dat wij net als alle andere Surinamers recht hebben op een baan, 
2. dat wij net als alle andere Surinamers de mogelijkheid moeten 

krijgen om te kunnen voorzien in ons dagelijks onderhoud, 
3. dat wij net als alle andere Surinamers in de gelegenheid moeten worden 

gesteld om dit land te helpen opbouwen, 
4. dat wij net als alle andere Surinamers verplichtingen hebben jegens onze 

familie en gezin, 
s. dat wij net als alle andere Surinamers het zeer moeilijk hebben in de tijd 

van Covid-19, 
6. dat wij als Surinamers zijn aangetrokken om op verschillende 

ministeries onze krachten te geven, 
7. dat wij al maanden verbonden zijn aan een bepaald ministerie, 
8. dat wij na arbeid onze loon zoals vastgelegd in diverse ILO 

verdragen nog niet hebben ontvangen, 
9. dat onze rechtspositie nog steeds niet is geregeld, 
10. dat wij nu gedreigd worden met ontslag en 
11. dat de behandeling die wij op dit moment krijgen indruisen 

tegen internationale arbeidsverdragen. 



Ons verzoek aan u is derhalve: 

i. dat het besluit door respectieve ministeries om ons werkloos en 
daarmee brodeloos te maken onmiddellijk wordt teruggedraaid, 

2. dat ons rechtspositie zo spoedig mogelijk in orde wordt gemaakt, 
3 dat wij onze salaris uitbetaald krijgen. 

Heer Vicepresident, 

Wij verzoeken u om zeker in aanschouwing te nemen deCovid-19 
situatie waarin wij als land verkeren. Wij verwachten dat u als leider van 
het land zeker begrip hiervoor zult tonen. 

Wij, allemaal werknemers die door de overheid zijn aangetrokken, kijken uit 
naar een spoedige actie en reactie uwerzijds. 

Met v el 15ogachting, 
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Namens -ze: 



• MINISTERIEyAN OPENBAREWERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

• Tel. 490777 Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Websíte. http://publicworks.gov.sr/ 

No: 3713 

Aan 	: de heer Et-nilio C. Doornkamp 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 31 augustus 2020 

Onderwerp 	: evaluatie van rechtspositie 

'• Geachte hr.Doorkamp, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet• verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden• op uw werkplek. 

• De Directeur van • et Directoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. coman BSc.) 



De Directeur va 	ectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 

Hct yteb 	bi 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Laciunonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 1 Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  1 Website:http://publicworks.gov.srf  

A 
No: ,a1  o 

Aan 	: de heer Lorenzo R. French 

• Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: l augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr. French, 

. Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Cornmissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekkingen hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

13- 

ibÇo90 



1-.`"i • DILI Unz. 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

Np:' 	3 8 8 0 

Aan 	: de heer Johnny R. Amatkarijo 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: j augustus 2020 

Onderwerp 	: evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr. Amatkarijo, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur 	irectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	4061 

Aan 	: hr. Jorn.A.I.Ngadiman 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	:31 augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr.Ngadiman 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoef-t u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van et Di ectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 



Lekt. 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	4  ri 9 4  

Aan 	: dhr. Adeep D. Raghoe 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 	augustus 2020 

Onderwerp 	: evaluatie van rechtspositie 

Geachte dhr. Raghoe, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur va het D rectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 I Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	3848 

Aan 	 : hr.Calvin S.Kartokromo 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 31 augustus 2020 

Onderwerp 	: evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr Kartokromo, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van et Dire oraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. oman 8Sc.) 



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l  Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No:-.. 	3 7 2 

Aan 	: mw. Silvie M. Djioed 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 	augustus 2020 

• Onderwerp 	evaluatie van rechtspositie 

Geachte mw. Djioed, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van et Dirfictoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 



INISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
rot. Jagemath Lachmonstraat no. 167,. Paramaribo. Surinarne 

rel. 490777 1 Ernall sec.mlnisterepublicwonottev.sr  Website: http://publicworks.gav  sij 

No: 418 

Aan 	de hr. Navin Oemraw 

)C j , ■.{ pyi ryt, 

Cc 	: ODHRM 
Oatum 	31 augustus 2020 

Onderwerp :eyaluaUe van rechtspositle 

Geachtehr, Oemraw. 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositlethet volgende medegedeeld: 

thv  Petstetetttsdossier ls ter evaluatie aangeboden aan de "Presidenuele Comrmssie 
T 	nittedt,  tspositio,  neleAartgebtgertheden". B1nnen een termun van 1 maand wordt u oP 

het bOult terzake het al dan nlet verder voortzetten van uw 
te,Meicten op uw werkptek. 



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  I Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	3722 

Aan 	: mw. Stacey D. Harris 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 3augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte mw. Harris, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van et Dirctoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 



r. S. Soman BSc.) 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 I Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	421 5 

Aan 	 : mw. Eunice M. S. Sanoesi 

Cc 	 ODHRM 

Datum 	: 31 augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte mw. Sanoesi, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiéle Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en heeft u thans de keus om uw werkzaamheden te continueren of te 

stoppen totdat duidelijkheid is gebracht in uw rechtspositie. 

De Directeur an he Directoraat Civieltechnische Werken, 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERICEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 J  Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 40(13 

Aan 	: de hr. Koewegie Saakie 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 	augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr. Saakie, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van etpirectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  l  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	3658 

Aan 	: dhr. Wirjosentono, Xavier Rahardjo 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: 3 I augustus 2020 

Onderwerp : evaluatie van rechtspositie 

Geachte hr. Wirjosentono, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur van h t Dirictoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname 

Tel. 490777 l  Email : sec.minister@publicworks.gov.sr  í  Website: http://publicworks.gov.sr/ 

No: 	4123 

Aan 	: dhr. Shahid W. kotzebue 

Cc 	 : ODHRM 

Datum 	: l augustus 2020 

Onderwerp 	: evaluatie van rechtspositie 

Geachte dhr. Kotzebue, 

Middels deze wordt ten aanzien van uw rechtspositie het volgende medegedeeld: 

Uw personeelsdossier is ter evaluatie aangeboden aan de "Presidentiele Commissie 

Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden". Binnen een termijn van 1 maand wordt u op 

de hoogte gesteld van het besluit terzake het al dan niet verder voortzetten van uw 

dienstbetrekking en hoeft u zich vooralsnog niet aan te melden op uw werkplek. 

De Directeur va het D' ectoraat Civieltechnische Werken, 

(Dhr. S. Soman BSc.) 
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