
Initiatiefvoorstel : 

Krachtens artikel 78 van de Grondwet, ingediend door A. Paal, A. Gajadien, 

T. Vishnudatt, allen leden van De Nationale Assemblée, houdende vaststelling 

geldelijke voorzieningen voor de leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak 

belast en de Procureur-Generaal (Wet Geldelijke Voorzieningen Rechterlijke Macht met 

rechtspraak belast en de Procureur-Generaal). 

Paramaribo, 11 maart 2015 
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A. Gajadien 
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Agenda  no.  ..235/jç  
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Naar 



Wet van 	 2015, 
houdende vaststelling geldelijke voorzieningen voor de Leden van de Rechterlijke 
Macht met rechtspraak belast en de Procureur Generaal (Wet Geldelijke 
Voorzieningen Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

In overweging genomen hebbende dat, ter uitvoering van artikel 141 lid 3 van de Grondwet 
van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), 
het noodzakelijk is de geldelijke voorzieningen, inhoudende de bezoldigingsreelcs, de 
secundaire en functionele voorzieningen ten behoeve van de leden en gewezen leden van de 
Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal, alsmede hun 
gezinsleden en nabestaanden, te regelen; 

Heeft, gehoord de Staatsraad, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

Artikel 1 
1. Aan de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de Procureur-

Generaal, wordt met ingang van de dag van hun benoeming ten laste van de 
Staatskas een maandelijkse bezoldiging toegekend, alsmede de hiema genoemde 
secundaire en functionele voorzieningen. 

2. Voor de bepaling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bezoldiging en 
voorzieningen, worden de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en 
de Procureur- Generaal ingedeeld in de volgende functiegroepen: 
functiegroep A: 	de President van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal 

bij het Hof van Justitie; 
functiegroep B: 	de Vice-President van het Hof van Justitie; 
functiegroep C: 	lid van het Hof van Justitie; 
functiegroep D: 	lid-plaatsvervanger (voltijds) van het Hof van Justitie; 
functiegroep E: 	lid-plaatsvervanger (deeltijds) van het Hof van Justitie; 

Artikel 2 
Bezoldigingsreeks 
Voor de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal, 
wordt met ingang van 01 januari 2015, de volgende bezoldigingsreeks vastgesteld : 
1. 	Functiegroep A: de President van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal bij 

het Hof van Justitie. De bezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van 
de rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een 
bedrag gelijk aan 90 % van de bezoldiging van de President van de Republiek 
Suriname. 
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2. Functiegroep B: de Vice-President van het Hof van Justitie 
De maximumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 90 van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
De minimumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 75 % van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
Het verschil tussen de in dit lid vastgestelde maximum- en minimumbezoldiging zal 
worden toegekend verdeeld over 5 gelijke jaarlijkse periodieken. 

3. Functiegroep C: lid van het Hof van Justitie 
De maximumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 85 % van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
De minimumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 55 % van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
Het verschil tussen de in dit lid vastgestelde maximum- en minimumbezoldiging zal 
worden toegekend verdeeld over 10 gelijke jaarlijkse periodieken. 

4. Functiegroep D: lid-plaatsvervanger (voltijds) van het Hof van Justitie 
De maximumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 55 % van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
De minimumbezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de 
rechterlijke macht wordt met ingang van 01 januari 2015, vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 49 % van de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie. 
Het verschil tussen de in dit lid vastgestelde maximum- en minimumbezoldiging zal 
worden toegekend verdeeld over 4 gelijke jaarlijkse periodieken. 

5. Functiegroep E: lid-plaatsvervanger (deeltijds) van het Hof van Justitie 
a. de bezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de rechterlijke 

macht dat voor 75 % werkzaam is in de rechtspraak, wordt met ingang van 01 
januari 2015, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 35 % van de bezoldiging 
van de President van het Hof van Justitie. 

b. de bezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de rechterlijke 
macht dat voor 50 werkzaam is in de rechtspraak, wordt met ingang van 01 
januari 2015, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 25 % van de bezoldiging 
van de President van het Hof van Justitie. 

c. de bezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de rechterlijke 
macht dat voor 25 % werkzaam is in de rechtspraak, wordt met ingang van 01 
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januari 2015, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de bezoldiging 
van de President van het Hof van Justitie. 

d. 	de bezoldiging van het in deze functiegroep ingedeeld lid van de rechterlijke 
macht dat incidenteel werkzaam is in de rechtspraalc, wordt met ingang van 01 
januari 2015, vastgesteld op een bedrag gelijk aan 3 % van de bezoldiging 
van de President van het Hof van Justitie, per toebedeelde en 
afgehandelde zaak. 

Artikel 3 
Emolumenten 
1. Representatie toelage  

Aan de leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A, B, C en 
D, wordt met ingang van 01 januari 2015 een representatie toelage toegekend gelijk 
aan 20 % van hun maandbezoldiging. 

2. Vervoerstoelage  
Aan de leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A, B, C en 
D, wordt met ingang van 01 januari 2015 een vervoerstoelage toegekend gelijk aan 
20 % van hun maandbezoldiging dan wel een representatief dienstvoertuig ter 
beschikking gesteld door de Staat ten laste van de Staatskas; nadere regels met 
betrekking tot het dienstvoertuig worden vastgesteld bij of Icrachtens Staatsbesluit. 

3. Risicotoelage  
Aan de leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A,B,C en D, 
wordt met ingang van 1 januari 2015 een risicotoelage toegekend gelijk aan 20 
procent van hun maandbezoldiging 

4. Woonvoorziening 
4a. Aan de President van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal bij 

het Hof van Justitie (functiegroep A) wordt een maandelijks bedrag toegekend in 
verband met de aan deze functie verbonden representativiteit van de 
woonvoorziening, die met ingang van 01 januari 2015 wordt vastgesteld op 20% van 
de maandbezoldiging. 

4b. Aan de Vice-President van het Hof van Justitie (functiegroep B) wordt 
een maandelijks bedrag toegekend in verband met de aan deze functie verbonden 
representativiteit van de woonvoorziening, die met ingang van 01 januari 2015 
wordt vastgesteld op 15 % van de maandbezoldiging. 

4c. Aan een lid van het Hof van Justitie (functiegroepen C) wordt een maandelijks bedrag 
toegekend in verband met de aan deze functies verbonden representativiteit van de 
woonvoorziening, die met ingang van 01 januari 2015 wordt vastgesteld op 10 % 

van de maandbezoldiging. 
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Artikel 4 

Medische voorzieningen 
1. 	De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functie groepen A, B, C, D en E 

onder a, b en c, inclusief hun gezinsleden, komen ten laste van de Staatskas in 
aatunerking voor een all-in algehele medische eerste klasse ziektekostenverzekering, 
zonder enige uitsluiting en/of beperking met betreklcing tot specialistische 
behandeling, medicamenten, hulpmiddelen en onderzoekingen, met vrije keuze 
van arts(en) en andere erkende dienstverleners op het gebied van de 
gezondheidszorg. 

2 	De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A, B, C, D en E 

onder a, b en c, inclusief hun gezinsleden, komen ten laste van de Staatskas in 
aatunerking voor algehele vrije tandheelkundige behandeling en voorzieningen, 
zonder enige beperking en/of uitsluiting, met vrije keuze van een tandarts. 

3. De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A, B, C, D en E 
onder a, b en c, inclusief hun gezinsleden, komen ten laste van de Staatskas in 
aanmerking voor algehele vrije oogheelkundige behandeling en voorzieningen, zonder 
enige beperking en/of uitsluiting, met vrije keuze van een oogarts, opticien, glazen, 
brilmontuur en lenzen. 

4. Met gezin wordt in deze wet bedoeld: een huishouden bestaande uit man en vrouw, 
dat op basis van een huwelijk c.q. duurzame samenleving tot stand is gebracht en de 
eigen wettige, gewettigde, natuurlijke, erkende of adoptieve minderjarige kinderen, 
alsmede de minderjarige kinderen over wie krachtens rechterlijke beschikking de 
voogdij wordt uitgeoefend en die deel uitmaken van het huishouden, de minder-
jarige pleegkinderen en stielkinderen die als eigen kinderen geheel worden 
onderhouden en opgevoed, de meerderjarige studerende inwonende kinderen, mits zij 
zijn ingeschreven op een voltijdse dagopleiding, en de meerderjarige kinderen die 
wegens voortdurende lichamelijke- of zielsgebreken niet zelf in hun onderhoud 
kunnen voorzien en deel uitmaken van het gezin. 

Artikel 5 
Pensioen regeling 
1. De pensioengerechtigde leeftijd van de leden van de Rechterlijke Macht, ingedeeld in 

de functiegroepen A,B en C wordt gesteld op 70 jaar. 

2. De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroepen A, B, C en D, 
komen in aanmerldng voor een maandelijkse pensioen-uitkering vanaf de maand 
volgend op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ingevolge de wet. De 
pensioenuitkering bedraagt bij een voltijds dienstverband in genoemde hoedanigheid: 
- tot 5 jaren: 20 % van de laatst genoten maandelijkse bezoldiging; 
- 5 jaren tot 10 jaren: 66 % van de laatst genoten maandelijkse bezoldiging; 
- 10 jaren en meer: 100% van de laatst genoten maandelijkse bezoldiging. 
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3. 	Elk rechterlijk inkomen dat een lid van de rechterlijke macht in een maand heeft 
ontvangen of geacht wordt te hebben ontvangen vormt een bijdragegrondslag over die 
maand. De bijdragegrondslag over een jaar wordt gevormd door de som van de 
bijdragegrondslagen over de maanden van dat jaar. 

4. 	Het rechterlijk inkomen in de zin van deze wet omvat alle inkomsten in geld, die een 
een lid van de rechterlijke macht ter zake van zijn dienstverhouding ontvangt met 
uitzondering van: 
a. die welke strekken tot vergoeding van onkosten die aan de dienstverhouding zijn 

verbonden; 
b. vacatie- en presentiegelden; 
c. kindertoelagen; 
d. gratificaties; 
e. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden of omstandigheden die betrekking hebben 

op de ambtenaar; 
f. tantièmes; 
g. overwerkvergoedingen; 
h. vakantieuitkeringen. 

5. 	De Staat is een pensioenbijdrage aan het Pensioenfonds Suriname, zoals bedoeld in 
artikel 48 van de Ambtenaren Pensioenwet 1972, zoals laatstelijk gevvijzigd bij S.B. 
1997 no. 13, verschuldigd. De pensioenbijdrage bedraagt 15% van de som der 
bijdragegrondslagen. 

6. 	Het bevoegde gezag houdt op het rechterlijk inkomen een bedrag in als verhaal van de 
aan het Pensioenfonds Suriname te betalen pensioenbijdrage. 

7. 	Het verhaal bedraagt 10% van het rechterlijk inkomen. Dit percentage kan bij wet 
worden gewijzigd. Indien een lid van de rechterlijke macht meer dan tien jaren 
voltijds heeft gediend in de functiegroep A, B, C of D, wordt niet langer een 
een bedrag als verhaal ingehouden op het hem toekomend maandelijks 
rechterlijk inkomen. 

8. 	De Staat betaalt aan het Pensioenfonds Suriname aan het einde van elke maand de 
pensioenbijdragen over de voorgaande maand. 

9. 	De bijdrage ingevolge het vijfde lid van dit artikel aan het Pensioenfonds Suriname 
verschuldigd, dient aan het einde van de maand te worden voldaan, voor allen die in 
die maand lid zijn van de rechterlijke macht. 

10. 	De directie van het Pensioenfonds Suriname is bevoegd ter zake van de betaling van 
de pensioenbijdragen een afwijkende regeling te treffen. 

11. 	De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de functiegroep E, onder a,b en c 
komen in amunerking voor een maandelijkse pensioenuitkering, welke gelijk is aan 
respectievelijk 75, 50 of 25 % van de pensioenuitkering waarop zij aanspraak zouden 
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maken bij een voltijds dienstverband. 

12. De leden van de rechterlijke macht ingedeeld de functiegroepen A, B, C, D en E onder 
a, b en c, inclusief hun gezinsleden behouden onverkort hun recht op medische 
voorzieningen na de pensionering van het lid; de gezinsleden behouden hun 
aanspraak op medische voorzieningen ook na overlijden van het lid. 

13. Wijzigingen in de bezoldigingsreeks van de actief dienende leden van de Rechterlijke 
Macht werken door naar de pensioenvoorzieningen van de reeds gepensioneerde leden 
en wel zodanig dat het hen alsdan toekomend pensioen wordt vastgesteld op het 
bedrag dat zij aan pensioen zouden ontvangen indien het met hen bestaand hebbend 
dienstverband zou zijn ge6ndigd na de vaststelling van de gewijzigde 
bezoldigingsreeks. 

Artikel 6 
Weduwe en wezen pensioen 
1. De weduwe of weduwnaar van een lid, een gewezen lid of een gepensioneerd lid van 

de rechterlijke macht heeft recht op een weduwenpensioen of weduwnaarpensioen. 

2. De langstlevende concubaan of concubine van een lid, een gewezen lid of een 
gepensioneerd lid van de rechterlijke macht maakt aanspraak op dezelfde 
voorzieningen als de weduwe of weduwnaar, mits het samenlevingsverband tenminste 
twee jaar heeft geduurd. 

3. Na het overlijden van een lid, gewezen lid of gepensioneerd lid van de rechterlijke 
macht hebben recht op wezenpensioen zijn minderjarige wettige, gewettigde, 
adoptieve of erkende kinderen, alsook de minderjarige kinderen over wie lcrachtens 
rechterlijke beschikking de voogdij wordt uitgeoefend. 

4. Het pensioen van de weduwe of weduwnaar van een lid, gewezen lid of 
gepensioneerd lid van de rechterlijke macht bedraagt 70% van het pensioen waar het 
lid recht of uitzicht op zou hebben gehad, indien hem met ingang van de dag na die 
van zijn overlijden ontslag was verleend. 

5. Het wezenpensioen bedraagt voor alle wezen gezamenlijk: 
a. indien tevens een recht bestaat op uitkering van een weduwe- of 

weduwnaarspensioen: 30% van het pensioen waar het lid recht of uitzicht op zou 
hebben gehad, indien hem met ingang van de dag na die van zijn overlijden ontslag 

was verleend, dan wel het aan het lid toegekend pensioen. 

b. bij ontbreken van een weduwe of weduwnaar: 70% van het pensioen waar het lid 
recht of uitzicht op zou hebben gehad, indien hem met ingang van de dag na die 

van zijn overlijden ontslag was verleend, dan wel het aan het lid toegekend 
pensioen. 
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6. Elke wees maakt aanspraak op een proportioneel deel van het totale wezenpensioen. 

7. Toekerming van de pensioenuitkering aan de weduwe/weduwnaar, langstlevende 
concubine/concubaan of wees, zal geschieden op aanvraag van de 
belanghebbende en wordt schriftelijk gericht aan het Pensioenfonds Suriname onder 
overlegging van: 
1. een bewijs van het overlijden, en 
2. een bewijs van het huwelijk of van een samenwoningscontract, en/of 

3. een bevvij s van geboorte der kinderen en indien gewettigd of geadopteerd of erkend, 
een bewijs van wettiging of erkenning, en/of 

4. een kopie van de voogdijbeschikking, indien sprake is van voogdij. 

Artikel 7 
Arbeidsongeschiktheid  
De leden van de rechterlijke macht ingedeeld in de fimetiegroepen A, B, C, D en E onder a, b 

en c, die door de geneeskundige commissie van het Ministerie van Volksgezondheid volledig 
arbeidsongeschikt zijn bevonden, gevolgd door ontslag, komen in aanmerking voor een 
maandelijkse uitkering ten laste van de Staatskas, gelijk aan het laatst genoten maandsalaris, 
zonder emolumenten, met behoud van de medische voorzieningen ingevolge artikel 4 van 

deze wet. 

Artikel 8 
Overgangs- en slotbepalingen 
1. Aan een gewezen lid van de rechterlijke macht, behorende tot de functiegroepen A, 

B, C, D en E onder a, b en c, dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt vóór de 
inwerIcingtreding van deze wet, zal een onderstand worden toegekend. Het onderstand 
is gelijk aan het pensioen waar het gewezen lid aanspraak op zou hebben gemaakt 
indien het met hem bestaand hebbend dienstverband zou zijn geindigd één dag na de 
inwerkingtreding van deze wet. 

2. Indien het gewezen lid, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, op basis van de 
Ambtenarenpensioenwet 1972, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997, no. 13, een 
pensioen is toegekend, komt het onderstand genoemd in het vorig lid daarvoor in de 

plaats. 

3. De gewezen voltijdse leden van de rechterlijke macht, de weduwe/weduwnaar, 
langstlevende concubine/concubaan en de wezen die ingevolge lid 1 van dit artikel 
onderstand genieten, hebben binnen Suriname recht op de medische voorzieningen 
conform artikel 4 van deze wet. 

4. Het in artikel 6 van deze wet bepaalde is eveneens van toepassing op de 
weduwe/weduwnaar, langstlevende concubine/concubaan of wezen, van het gewezen 
lid bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 
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5. Voor de eerste maal wordt de bezoldigingsreeks van de leden van de rechterlijke 
macht en de Procureur-Generaal vastgesteld conform de aan deze wet aangehechte 
bijlage. Nadere vaststelling vindt plaats bij of krachtens Staatsbesluit; 

6 	Voorzieningen ten behoeve van de rechterlijke macht, zoals gratificatie, vakantie —en 
verlofregeling, kinderbijslag, telecommunicatievoorzieningen, 
beveiligingsvoorzieningen, dienstreizen en protocollaire voorzieningen die in deze 
wet vooralsnog niet zijn genoemd, doch die van toepassing zijn op de Rechterlijke 
macht, blijven van kracht en zullen bij Staatsbesluit nadere regeling vinden. 

Artikel 9 
1. Deze wet kan worden aangehaald als "Wet Geldelijke Voorzieningen 

Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur- Generaal". 

2. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar 
afkondiging en werkt terug tot 01 januari 2015. 

4. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 	 2015 

Z.E. D.D. Bouterse, President van de Republiek Suriname 
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Wet van 	 2015, 
houdende vaststelling geldelijke voorzienbngen voor de Leden van de Rechterlijke 
Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal (Wet Geldelijke 
Voorzieningen Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen  
Suriname is een rechtsstaat die steunt op de scheiding der drie machten, te weten de 
Uitvoerende, de Wetgevende en de Rechterlijke Macht. Een goed functionerende Rechterlijke 
Macht is essentieel voor de beleving van de rechtsstaat, met name de beleving van veiligheid 
en rechtszekerheid. Competente, integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak zijn 
essentieel voor de huidige modeme democratische samenleving. Om dit doel te realiseren 
worden hoge eisen gesteld aan het Hof van Justitie als instituut, doch tevens aan de 
individuele rechters. Het Hof van Justitie beschild thans over 19 rechters waarmee recht moet 
worden geclaan in een veelvoud aan zaken, zowel strafrechtelijk als in civiele zaken, zowel in 
eerste aanleg als in hoger beroep alsmede in bijzondere rechtscolleges (Ambtenarengerecht, 
Krijgsraad, Advocaten Tuchtcollege, Raden van Beroep voor de Belastingen, Medisch 
Tuchtcollege). Hierdoor ligt er een hoge werkdruk op de individuele rechter. Het is daarom 
noodzakelijk dat de Rechterlijke Macht institutioneel, kwalitatief en kwantitatief wordt 
versterkt en in de gelegenheid wordt gesteld om haar grondwettelijke taken naar behoren uit 
te voeren. 
Het is de taak van de Uitvoerende Macht en de Wetgevende Macht om deze condities te 
crethen. De aanpassing van de bezoldiging, het hebben van secundaire en functionele 
voorzieningen en vooruitzichten op een onbezorgde toekomst, vallen ook onder de condities 
die gecreCerd moeten worden om de Rechterlijke Macht in staat te stellen haar 
grondwettelijke taken naar behoren uit te voeren, mede gelet op het verbod dat een dergelijke 
ambtsdrager is opgelegd om nevenberoepen uit te oefenen. 

De achterstanden in de financiCle waardering van de Rechterlijke Macht en de afwezigheid 
van de juiste condities om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen alsmede het ontbreken 
van de vooruitzichten op een onbezorgd leven, ook na de pensionering, die zich in de loop 
der jaren hebben voortgezet, rechtva.ardigen alleszins de gedachte om te komen tot een 
adequaat waarderingsstelsel voor de leden van de Rechterlijke Macht zoals is vastgesteld in 
artikel 141 lid 3 van onze Grondwet. De leden van de Rechterlijke Macht staan bloot aan 
mateSle verleidingen die inbreuk kunnen plegen op de zo noodzakelijk garanties voor de 
handhaving van het goede maatschappelijke imago van deze beroepscategorie, dat in de loop 
der jaren is opgebouwd. 

Daarbij kan worden toegevoegd dat, mede als gevolg van de om zich heen grijpende 
criminaliteit (in al haar varianten), de werkdruk voor de leden van de Rechterlijke Macht zich 
sterk heeft uitgebreid en is verzwaard. Deze situatie brengt voor de leden van de Rechterlijke 
Macht ook een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee. 
De verhoogde werkdruk doet zich eveneens voor in de civiele sector, aangezien de burger 
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zich thans bewust is van de mogelijkheden op dit stuk en daar ook, in vrij grote getallen, 
gebruik van maakt. Daarnaast zijn nieuwe mogelijkheden ingevoerd voor de burger zoals het 
verzoeken van een beschermingsbevel. 

De leden van de Rechterlijke Macht in elke samenleving zijn onderhevig aan allerlei 
beperkingen in hun persoonlijke levenssfeer, hetgeen in een kleinschalige samenleving als de 
onze nog een bijzondere dimensie krijgt. De functie van lid van de Rechterlijke Macht brengt 
een gereserveerde en zelfs teruggetrokken levensstij1 met zich mee. Bij de vaststelling van de 
financi6e waardering en overige voorzieningen voor de Rechterlijke Macht dient derhalve 
met al het bovenstaande terdege rekening te worden gehouden. 

Bezoldiging 
De werkzaamheden van de organen welke als fundamenteel en substantieel voor de 
functionering en continuering van een democratische rechtsstaat gelden, hebben bepaalde 
karakteristieken die er toe leiden dat weging van deze functies conform de technieken van 
functie analyse en waardering niet tot de haalbare mogelijkheden moet worden gerekend. 
Derhalve dienen in de gevallen van de pijlers van de democratische rechtsstaat evenwel 
zogenaamde sleutels gehanteerd te worden op basis van een globale analyse van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijklieden van de diverse organen en personen verbonden aan 
deze pijlers. Onder "sleutel" moet hier worden verstaan een geYntegreerd systeem van 
verhoudingscijfers of getallen op grond waarvan op consistente en consequente wijze de 
bezoldigingen tussen organen en personen worden berekend. In tegenstelling tot de leden van 
het politiek bestuur is de bezoldiging van de Rechterlijke Macht niet verbonden aan die van 
de ambtenarij, noch is deze bij wet vastgesteld zoals de Grondwet dat voorschrijft, hetgeen 
leidt tot een latere aanpassing van de bezoldiging van de leden van de Rechterlijke Macht, 
waarbij het de vraag is of met de invloed van de inflatie rekening wordt gehouden. Dit wekt 
de indruk alsof de Rechterlijke Macht hi&archisch ondergeschikt is aan het politiek bestuur 
hetgeen uit de aard van de democratische rechtsstaat niet juist is. Het is evident dat indien er 
sprake moet zijn van een "sleutel" voor de berekening van de financile vergoedingen van 
leden van de pijlers van de democratische rechtsstaat, deze wordt ondermijnd door: 
a. de koppeling van de financile vergoeding van leden uit het politiek bestuur aan de 
bezoldiging van de ambtenaren, tervvij1 bij de Rechterlijke Macht zulks niet het geval is; 
b. de afwijking op de grondwettelijke bepaling dat de financile vergoeding van de 
Rechterlijke Macht bij wet dient te worden geregeld. 

Om de scheve rechtspositionele verhouding tussen de drie staatsmachten te herstellen, is 
daarom ervoor gekozen om de bezoldiging van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast 
en de Procureur-Generaal bij het Hof, ten eerste bij wet te regelen zoals de Grondwet dat 
voorschrijft, en ten tweede om de bezoldiging van de President van het Hof van Justitie en de 
Procureur-Genera.al  te koppelen aan de bezoldiging van de President van de Republiek 
Suriname teneinde zodoende de scheve rechtspositionele verhouding tussen de staatsmachten 
structureel weg te werken. Om het evenwicht in balans te houden is voorgesteld om de 
bezoldigingen van de President van het Hof en van de Procureur Generaal vast te stellen op 
90% van de bezoldiging van de President van de Republiek Suriname. De bezoldiging van de 
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overige leden van de Rechterlijke Macht wordt navenant vastgesteld aan de hand van de 
bezoldiging van de President van het Hof en de Procureur-Generaal met een factor die af te 
leiden is uit het verschil tussen de oude bezoldiging en de nieuwe bezoldiging van de 
President van het Hof en de Procureur-Generaal. Hierdoor blijven de verhoudingen tussen de 
overige leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast eveneens in evenwicht met 
elkaar bij eventuele (nadere) wijzingen van de bezoldigingen. Deze wijzingen zullen 
derhalve altijd simultaan geschieden met inachtneming van voonnelde "sleutel" Onnodig te 
vermelden dat deze reeks en verhoudingen simultaan doorgetrokken zal worden bij 
Staatsbesluit voor de leden van de Staande Magistratuur vanaf de functie van Advocaat-
Generaal naar beneden; immers volgens de Grondwet besta.at de Rechterlijke Macht uit de 
Staande en de Zittende Magistratuur. 

Emolumenten  
In navolging van het herstel van de scheve rechtspositionele verhouding tussen de drie 
staatsmachten, is er ook voor gekozen om een evenwicht te brengen in de voorzieningen die 
door de staatsmachten worden genoten alsmede om enkele nieuwe emolumenten hierin op te 
nemen, namelijk een risico toelage en een toelage ten behoeve van de woonvoorziening voor 
de vaste leden van het Hof. Deze nieuwe emolumenten zijn namelijk inherent aan de functie 
van lid van de Rechterlijke Macht met rechtsspraak belast en de Procureur-Generaal. Van een 
dergelijke ambtsdrager wordt namelijk verwacht dat die in een representatieve woning 
verblijft, voorzien van de nodige beveiligingstechnieken en -voorzieningen, waarbij tevens in 
aanmerking is genomen het sluiten van de nodige risico-verzekeringen, het nodige 
onderhoud, etc. Voorts dient de risicotoelage ook als een soort schadeloosstelling voor de 
beperkingen waaraan een dergelijke ambtsdrager en zijn gezin wordt onderworpen vanwege 
de bijzondere functie en positie, alsmede het verbod om nevenftmcties uit te oefenen. 

Medische voorzieningen 
Hoewel er reeds een eerste Idasse ziektekostenverzekering geldt voor de leden van de 
Rechterlijke Macht, is deze aan beperking onderhevig qua behandeling, medicamenten en 
hulpmiddelen. Voorts moet er bij eventuele opname eerst een garantiebrief worden 
overgelegd. Gedacht wordt hierbij aan het treffen van een regeling met een 
ziektekostenverzekeraar, bijvoorbeeld het Staatsziekenfonds, een zogenaamde SZF-plus 
regeling te treffen om de beperkingen weg te nemen. Eveneens is van belang, gelet op het 
basiszorgstelsel, dat de gezinsleden worden meegenomen in de ziektekostenverzekering, 
waarbij gezin ruim wordt gedefinieerd. 

Pensioen, onderstand en arbeidsoneeschiktheid  
Deze voorzieningen die eveneens aan de gewone ambtenaar toekomen, zijn nog niet geregeld 
voor de leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-Genernal. 
Met deze regeling wordt met name beoogd dat deze bijzondere ambtsdragers, die een 
teruggetrokken leven moeten leiden als gevolg van hun functies en vanwege de 
kleinschaligheid van de Surinaamse samenleving, en vooral geen nevenberoepen mogen 
uitoefenen, na al de jaren van hard werken, een onbezorgde toekomst tegemoet mogen zien, 
zonder dat zij zich druk hoeven te maken over een achtergang in hun inkomen. 
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De leden van de rechterlijke macht wordt de gelegenheid geboden, mede vanwege de zware 
werkdruk, om in 10 jaar tijd het maximaal pensioen op te bouwen. De deeltijdse leden-
plaatsvervangers echter behalen ook na 10 jaar niet het maximale pensioen, doch komen in 
aanmerking voor een deel daarvan. Dit deel wordt bepaald door het percentage waarvoor het 
betreffend lid werkzaam is geweest. Dit brengt met zich mee dat de leden plaatsvervangers 
die incidenteel worden ingezet, geen pensioen opbouwen aangezien geen sprake is van een 
structureel dienstverband. Deze leden worden immers slechts benoemd tot lid 
plaatsvervanger wanneer specifieke omstandigheden van een concreet geval daartoe 
aanleiding geven. 

Ten voorbeeld: een deeltijds lid-plaatsvervanger dat voor 75% werkzaam is geweest, maakt 
bij 11 jaar dienstverband aanspraak op 75% van het pensioen waarop hij aanspraak zou 
hebben gemaakt indien hij voltijds werkzaam was geweest, dit is in casu 75% van 100%. 
De onbezorgde toekomst geldt natuurlijk ook voor de nabestaanden van een lid van de 
Rechterlijke Macht, wiens bijdrage gedurende de actieve dienstjaren onmisbaar is en tot 
wiens privé leven de beperkingen zich ook uitstrekken. 
Aangezien deze voorzieningen voor de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de 
Procureur Generaal, nimmer bij wet geregeld was, is het niet meer dan billijk dat de leden die 
reeds met pensioen zijn of de nabestaanden van de leden die zijn overleden, eveneens in 
aanmerking komen voor een pensioen of een onderstand en medische voorzieningen. 

Vakantie —en verlofregeling, gratificatie, kinderbiislag en overige functionele 
voorzieningen  
Teneinde deze wet hanteerbaar te houden is ervoor gekozen — zoals in lid 6 van de 
overgangsbepalingen is bepaald — om overige voorzieningen die op de rechterlijke macht 
reeds Icrachtens bestaande titels van toepassing zijn zoals gratificatie, vakantie —en 
verlofregeling, kinderbijslag, telecommunicatievoorzieningen, beveiligingsvoorzieningen, 
dienstreizen en protocolaire voorzieningen, nader te doen structureren bij of krachtens 
Staatsbesluit. Vooralsnog blijven die regelingen van kracht. 

Hierbij verdient vermelding dat, mede gelet op de hoge werkdruk van de leden van de 
Rechterlijke Macht, met rechtspraak belast en de Procureur-Generaal de extra hoge 
werkdruk, de constante stress en beperking van het privé leven van deze ambtsdragers die 
jarenlang onder moeilijke omstandigheden de gemeenschap hebben gediend en de rechtsstaat 
gedachte hebben helpen bewaken, deze leden van de Rechterlijke Macht, als bijzondere 
ambtsdragers extra beloning toekomt middels een aan te passen gratificatie-regeling dan de 
algemeen geldende regeling birmen de ambtenarij. 

Slot 
Al het voorgaande geldt mutatis mutandis eveneens ten aanzien van de Procureur-Generaal 
bij het Hof van Justitie, die ondermeer belast is met de grondwettelijke taken en 
bevoegdheden neergelegd in de artikelen 145, 146 en 147 van onze Grondwet. 
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Bijlage behorende bij de wet geldelijke voorzieningen voor de Leden van de Rechterlijke Macht met 
rechtspraak belast en de Procureur-Generaal. 

Bezoldigingsreeks Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur Generaal bij het Hof van 
Justitie, ingaande 01 januari 2015. 

Fgr. Functie Salaris 
Nieuw (SRD) 

Periodieken 

A President van het Hof van Justitie 
Procureur Generaal bij het Hof van Justitie 
(90 % van de bezoldiging van de President van de Republiek Suriname) 32.560 

B Vice President van het Hof van Justitie 24.420 
(75% - 90% van de bezoldiging van de President van het Hof) 25.397 977 
Bezoldigingsreeks: 24.420 - 29.305 26.374 977 
5 periodieken @ 4.884:5 = 977 27.351 977 

28.328 977 
29.305 977 

C Lid van het Hof van Justitie 17.908 
(55% - 85% van de bezoldiging van de President van het Hof) 18.885 977 
Bezoldigingsreeks: 17.908 - 27.678 19.862 977 
10 periodieken @ 9.768:10 = 977 20.839 977 

21.816 977 
22.793 977 
23.770 977 
24.747 977 
25.724 977 
26.701 977 
27.678 977 

D Lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie (voltijds) 15.954 
(49% - 55% van de bezoldiging van de President van het Hof) 16.443 489 
Bezoldigingsreeks: 15.954- 17.910 16.932 489 
4 periodieken @ 1954:4 = 489 17.421 489 

17.910 489 

E Lid-plaatsvervanger van het Hof van 75 % werkzaam @ 35% 11.396 
Justitie (deeltijds) 50 % werkzaam @ 25% 8.140 
% van de bezoldiging van de President 25 % werkzaam g 15% 4.884 
van het Hof Ineidenteel 	@ 3% 977 



Paramaribo, 11 maart 2015 

De initiatiefnemers : 

A. Gajadien 
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