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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 
WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en 

andere  geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de 

Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden en 

de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname                                                             

(Wet Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 

2013). 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat - ter uitvoering van de 

artikelen 150 jo. 152 van de Grondwet van de Republiek 

Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992  

no. 38) - het noodzakelijk is het inkomen en de overige geldelijke 

voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en 

de plaatsvervangende leden en de Secretaris van de Rekenkamer 

van de Republiek Suriname te regelen;  

 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de 

Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet. 
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BEZOLDIGING C.Q. REMUNERATIE 

 

Artikel 1 

 

De bezoldiging van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, Secretaris, 

het voltijds benoemd lid en de remuneratie van de leden en de 

plaatsvervangende leden worden als volgt vastgesteld: 

 

1. De Voorzitter wordt op basis van een volledige dagtaak 

benoemd en heeft een bezoldiging gelijkstaande aan de 

maximum bezoldiging van een directeur van een 

departement van Algemeen Bestuur.  

2. De Ondervoorzitter wordt op basis van een volledige 

dagtaak benoemd en geniet een bezoldiging gelijkgesteld 

aan de maximum bezoldiging van een onderdirecteur van 

een departement van Algemeen Bestuur.  

3. Een (1) lid van de kamer kan op basis van een verzoek van 

de Kamer en op voordracht van De Nationale Assemblée 

worden benoemd tot lid met een volledige dagtaak. Dit lid 

mag geen neven werkzaamheden vervullen. 

4. Voor het  lid dat op basis van een volledige dagtaak is 

benoemd, is de bezoldiging gelijkgesteld aan de minimum 

bezoldiging van een onderdirecteur van een departement 

van Algemeen Bestuur. Dit lid geniet de emolumenten 

gelijkstaande aan die van een onderdirecteur van een 

departement van Algemeen Bestuur. 

5. Voor een deeltijdse vervulling van het lidmaatschap van 

de Rekenkamer wordt een vaste vergoeding vastgesteld op 

50 procent van de bezoldiging als bedoeld in lid 4 van dit 

artikel. 
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6. De plaatsvervangende leden genieten een vaste vergoeding 

van 20 procent van de maandbezoldiging als bedoeld in  

lid 4 van dit artikel.  

7. De Secretaris  van de Kamer geniet de  bezoldiging 

gelijkgesteld aan bezoldiging van een onderdirecteur van 

een departement van Algemeen Bestuur aanvangende met 

periodiek 5 en oplopend tot de maximum bezoldiging van 

een onderdirecteur van een departement van Algemeen 

Bestuur en mag geen nevenwerkzaamheden verrichten. De 

secretaris geniet de emolumenten gelijk aan die van een 

onderdirecteur van een departement van Algemeen 

Bestuur. 

8. De verloven en verlofbezoldigingen van de Voorzitter, de 

Ondervoorzitter, de Secretaris en het voltijds benoemd lid, 

zoals genoemd in artikel 1 lid 3, zijn gelijk aan die van de 

functie waaraan hun bezoldiging c.q. remuneratie 

gelijkgesteld zijn. 

 

VOORZIENINGEN 

 

Artikel 2 

 

1. De Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname geniet   

maandelijks: 

 

a. een representatietoelage van 15% (VIJFTIEN  

      PROCENT) van de maandbezoldiging;  
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b. ter bestrijding van de kosten van  

telecommunicatievoorziening wordt een 

functionele toelage toegekend van SRD. 100, = 

(HONDERD SURINAAMSE DOLLARS). In 

geval van overschrijding dient het meerdere onder 

overlegging van de betaalde rekeningen te worden 

gedeclareerd tot een maximaal bedrag van 

SRD.300, = (DRIEHONDERD SURINAAMSE 

DOLLARS) per maand; 

 

c. ter bestrijding van de kosten voor vervoer wordt  

een vervoerstoelage toegekend gelijkgesteld aan 

die van een directeur van een departement van 

Algemeen Bestuur. 

 

2. De Ondervoorzitter van de Rekenkamer van Suriname  

geniet maandelijks: 

 

a. een representatietoelage van 10% (TIEN  

PROCENT) van de maandbezoldiging;  

 

b. ter bestrijding van de kosten van  

telecommunicatievoorziening wordt een 

functionele toelage toegekend van SRD. 100, = 

(HONDERD SURINAAMSE DOLLARS). In 

geval van overschrijding dient het meerdere onder 

overlegging van de betaalde rekeningen te worden 

gedeclareerd tot een maximaal bedrag van  

SRD. 200, = (TWEEHONDERD SURINAAMSE 

DOLLARS) per maand, en; 
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c. ter bestrijding van de kosten voor vervoer wordt  

een vervoerstoelage toegekend gelijkgesteld aan 

die van een onderdirecteur van een departement 

van Algemeen Bestuur. 

 

3. De leden en plaatsvervangende leden van de Rekenkamer  

van Suriname genieten maandelijks: 

   

a. een representatietoelage van 10% (TIEN  

PROCENT) van de maandbezoldiging; 

 

b. ter bestrijding van de kosten van  

telecommunicatievoorziening wordt een 

functionele toelage toegekend van SRD. 100, = 

(HONDERD SURINAAMSE DOLLARS). 

 

4. Het lid dat op basis van een volledige dagtaak is benoemd  

geniet maandelijks: 

 

a. ter bestrijding van de kosten van  

telecommunicatievoorziening wordt een 

functionele toelage toegekend van SRD. 100, = 

(HONDERD SURINAAMSE DOLLARS). In 

geval van overschrijding dient het meerdere onder 

overlegging van de betaalde rekeningen te worden 

gedeclareerd tot een maximaal bedrag van 

SRD.200, = (TWEEHONDERD SURINAAMSE 

DOLLARS) per maand; 
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b. ter bestrijding van de kosten voor vervoer wordt  

een vervoerstoelage toegekend gelijkgesteld aan 

een onderdirecteur van een departement van 

Algemeen Bestuur. 

 

Artikel 3 

 

1. Voor de Voorzitter, Ondervoorzitter, leden en Secretaris 

van de kamer en hun gezin wordt bij een Surinaamse 

verzekeringsmaatschappij een ziektekostenverzekering 

afgesloten die recht geeft op behandeling in Suriname in 

de hoogste klasse. Van de premie wordt 70% vergoed. 

2. De leden van de kamer storten in het 

overheidspensioenfonds op dezelfde basis als de 

functionarissen waarvan hun remuneratie is afgeleid en 

genieten daardoor een pensioen volgens de algemene 

regels voor overheidspensioenen.  

3. Voor de gewezen Voorzitters, Ondervoorzitters, leden en 

Secretarissen die op basis van hun periode als lid van de 

Rekenkamer pensioen genieten of recht hebben daarop, 

wordt bij een Surinaamse verzekeringsmaatschappij een 

ziektekostenverzekering afgesloten die recht geeft op 

behandeling in Suriname in de hoogste klasse. Van de 

premie wordt in alle gevallen 70% vergoed. 

 

 

 

 



2013                                        - 7 -                                      No. 154 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 4 

1. Deze wet kan worden wordt aangehaald als: “Wet Financiële 

Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 2013”. 

 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 

 

3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die 

van haar afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2012 

 

4. Bij de inwerkingtreding van deze Wet wordt de Wet 

Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname  

(S.B. 2005 no. 39) ingetrokken. 

 

5. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de 

uitvoering van deze Wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 22
ste

 augustus 2013 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 30
ste

 augustus 2013 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

 

S. RELYVELD. 
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WET van 22  augustus 2013  tot regeling van het inkomen en 

andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de 

Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden en 

de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname                                                                       

(Wet Financiële Voorzieningen Rekenkamer van Suriname 

2013). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Ter uitvoering van de artikelen 150 jo. 152 van de Grondwet van 

de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij 

S.B. 1992 no. 38) dient het inkomen en andere geldelijke 

voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en 

plaatsvervangende leden en de Secretaris van de Rekenkamer van 

Suriname bij wet te worden vastgesteld. 

 

De bezoldiging c.q. remuneratie van voornoemde functionarissen 

moeten nodig worden aangepast aan de ontwikkelingen in 

inkomens bij de overheid. De Rekenkamer van Suriname voorziet 

De Nationale Assemblée, de Regering en de Staatsraad van 

informatie en heeft als zodanig een heel belangrijke taak te 

vervullen. De positie die het College in het Staatsbestel inneemt, 

ten aanzien van het onderzoek, het toezicht en de controle op de 

besteding en het beheer van Staatsfinanciën, legt aan de leden ook 

zwaarwichtige verantwoordelijkheden op.  

 

De Rekenkamer van Suriname holt nu achter de feiten aan omdat 

er een afzonderlijke Wet tot stand moet komen om haar financiële 

voorzieningen te regelen. Het wetsontwerp heeft als doel om de 

financiële waardering van de Rekenkamer van Suriname te 

verbeteren. Vervolgens wordt de positie en het salaris van de 

Secretaris van de Rekenkamer van Suriname vastgesteld.  
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Deze vaststelling vindt al geruime tijd plaats door de uitvoerende 

macht, welke in strijd is met artikel 12 van de Wet van 12 maart 

1953 regelende de instelling van de Rekenkamer van Suriname 

(G.B. 1953 no. 26). Om het onderhavige wetsontwerp en de Wet 

van 12 maart 1953 regelende de instelling van de Rekenkamer 

van Suriname (G.B. 1953 no. 26) te harmoniseren met de 

geldende Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 

116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38) wordt eveneens de 

positie van de Ondervoorzitter van de Rekenkamer van Suriname 

geregeld. Voorts moet worden gesteld dat de financiële 

voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en één (1) 

voltijds benoemd lid door deze wet gekoppeld zijn aan de 

financiële voorzieningen van respectievelijk een directeur van een 

departement van Algemeen Bestuur en een onderdirecteur van een 

departement van Algemeen Bestuur. Derhalve zullen bij eventuele 

bezoldigingswijzigingen de bezoldigingen c.q. remuneratie 

worden meegenomen. 

Vanwege de onafhankelijkheid van de Rekenkamer van Suriname 

en het overzicht dat zij heeft in aangelegenheid van het beheer 

van staatsfinanciën, is de Rekenkamer van Suriname de 

aangewezen instantie in het land om geloofwaardige informatie te 

verschaffen aan De Nationale Assemblée, de Regering en de 

Staatsraad. 
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De Rekenkamer moet zich steeds beter kunnen kwijten van haar 

taak die steeds ingewikkelder en moeilijker wordt, omdat de 

overheidsadministratie zich steeds uitbreidt en zich meer bediend 

van moderne technieken.  

 

 

Paramaribo, 16 juli 2013, 

A. MISIEKABA 

C. BREEVELD 

R. BRUNSWIJK 

A.PAAL 

M. RATHIPAL 

J. SIMONS 

R. PANKA 

S. SOMOHARDJO 

R. ASABINA. 

 

 


