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7_.-2±.-trgre-r- twee uizend en veertien, 

1.ROBBIE GERARDUS RODRIGUES 
2.CIJNTHIA CARMELITA PONSE, gehuwd RODRIGUES, echtelieden, 

beiden wonende te Paramaribo aan de Albergastraat no. 18, 
procederenden in persoon. 

Heb ik, GERRIT OTWALD NIEKOOP, deurwaarder bij het Hof van 
Justitie van Suriname, wonende te Paramaribo ; 

Op bevel van de E.A. Heer Kantonrechter in het Eerste Kanton ; 

Onder afgifte aan de na te noemen verweerders van een af-
schrift van het verzoekschrift waarmede de requiranten zich 
hebben gewend tot de Kantonrechter in het Eerste Kanton, met 
de daarop door Z.E.A. gestelde beschikking d.d. 24 oktober 
2014 ; 

OPGEROEPEN 

DE WETGEVENDE MACHT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, ingevolge 
artikel 70 van de Grondwet bestaat uit: 
a. De Regering van de Republiek Suriname, ten deze 

vertegenwoordigd wordende door de President van de 
Republiek Suriname, de heer DESI DELANO BOUTERSE, die 
ingevolge artikel 90 lid 1 van de Grondwet Hoofd van de 
Regering is, kantoorhoudende te Paramaribo aan de Kleine 
Combeweg 2-4, aldaar mijn exploit doende, sprekende met 
en afschrift dezes en van voormeld verzoekschrift en 
beschikking latende aan: 

b. DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK SURINAME, ten 
deze ingevolge artikel 7 van het Reglement van Orde van 
de Nationale Assemblee (S.B.1990 No. 43) naar buiten 
vertegenwoordigd wordende door haar VOorzitter, mevrouw 
drs.JENNIFER GEERLINGS-SIMONS, kantoorhoudende te 
Paramaribo aan het Onafhankelijkheidsplein 10, aldaar 
mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes en 
van voormeld verzoekschrift en beschikking latende aan: 
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Om op MAANDAG 17 NOVEMBER 2014, des voormiddags te HALF TIEN 
UUR, in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter terecht-
zitting van het Kantongerecht in het Eerste Kanton, gehouden 
wordende in het.Gerechtsgebouw te Paramaribo aan de Grote 
Combeweg no. 2 ; 

Voor de behandeling der zaak in voormeld verzoekschrift om-
schreven, vergezeld van de getuigen die zij wensen te doen 
horen en met medeneming van de bewijsstukken waarvan zij zich 
wensen te bedienen ; 

MET 	AANZEGGING 

Dat zij op de vordering desverkiezend voor of op de rechtsdag 
bij door hun of door hun gemachtigde ondertekend schriftuur 
kan antwoorden. 

De kosten dezes zijn: EENHONDERD VIJF EN ZEVENTIG SRD. 
Salaris 	 SRD.100,-- 
Zegels 	 6,-- 

IT Afschriften 	 6,-- 
Afstand 	 " 55,-- 
O.B. 8f 	 8,-- 

SRD.175,-- 
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A.R. No. 

Aan: 
De Kantonrechter 
in het Eerste Kanton 

Geven met verschuldigde eerbied te kennen: ALGEMEEN REGIS7,:fk TkICn 4 4 4 34 

1.Robbie Gerardus Rodrigues, 
2. Cijnthia Carmelita Ponse gehuwd Rodrigues 
echtelieden, 
beiden wonende te Paramaribo aan de Albergastraat no. 18, 
procederenden in persoon. 

Verzoekers wensen de navolgende vordering in te stellen tegen: 
1.de Staat Suriname, rechtspersoon, volgens artikel 146 lid 2 van de Grondwet 
vertegenwoordigd wordende door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, domicilie 
gekozen hebbende te zijnen kantore te Paramaribo, 
2. De Wetgevende Macht van de Republiek Suriname, ingevolge artikel 70 van de Grondwet 
bestaande uit: 
a. de Regering van de Republiek Suriname, ten deze vertegenwoordigd wordende door de 
President van de Republiek Suriname, de heer Desi Delano Bouterse, die ingevolge artikel 90 lid 
1 van de Grondwet Hoofd van de Regering is, kantoor houdende te Paramaribo aan de Kleine 
Combéweg 2-4; 
b. De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, ten deze ingevolge artikel 7 van het 
Reglement van Orde van de Nationale Assemblee (S.B. 1990 No. 43) naar buiten 
vertegenwoordigd wordende door haar Voorzitter, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons, 
kantoor houdende te Paramaribo aan het Onafhankelijkheidsplein 10, 
gerekestreerden; 

1. Verzoeker sub 1 is ingaande 1 oktober 2007 tot lid van het Hof van Justitie benoemd (bijlage 
A) en heeft dit ambt bekleed tot 1 augustus 2012 nadat hij op 15 Juli 2012 de bij de Grondwet 
vastgestelde leeftijd van zeventig jaar had bereikt ( bijlage B). 
Daarvoor is verzoeker sub 1 vanaf 15 oktober 1984 tot en met 31 december 2004, met een 
onderbreking van één jaar, lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie geweest (bijlagen C en 
D). 

2. Verzoeker sub 1 is thans een gewezen lid van de RechterlIjke Macht met rechtspraak belast 
en verzoekster sub 2 kan na het overlijden van verzoeker sub 1 worden aangemerkt als een 
nabestaande in de zin van artikel 141 lid 3 van de Grondwet. 
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3. Ondanks de sub 1 omschreven staat van dienst van verzoeker sub 1 bij de Rechterlijke Macht 
( 4 jaar en 10 maanden als lid varthet Hof van Justitie en 18 jaar en 21,4 maand als iid-
plaatsvervanger van dit Hof) komt verzoeker sub 1, wegens het ontbreken van de 
Grondwettelijk voorgeschreven wettelijke regeling, niet in aanmerking voor een geldelijke 
vergoeding en verzoekster sub 2, na het overlijden van verzoeker sub 1, evenmin. 

4. De reden van het sub 3 gestelde is gelegen in het feit dat vanaf de staatkundige 
onafhankelijkheid van Suriname opeenvolgende Regeringen en Parlementen van ons land in 
gebreke zijn gebleven uitvoering te geven aan artikel 145 lid 4 van de Grondwet 1975 en artikel 
141 lid 3 van de Grondwet 1987, waarin de Grondwetgever de uitdrukkelijke opdracht geeft dat 
de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Rechterlíjke Macht en van hun 
nabestaanden bij wet dienen te worden geregeld. 

5. Zowel de Staat Suriname als de Wetgevende Macht van de Republiek Suriname volharden in 
deze gedragslijn. Dit blijkt uit het feit dat verzoeker sub 1 op zijn brieven gericht aan de 
Vicepresident van de Republiek d.d. 3 februari- en 16 april 2013 (bijlagen E en F) en zijn brief 
gericht aan de (Voorzitter van de) Nationale Assemblee d.d. 14 juli 2014 ( bijlage G) geen 
antwoord heeft ontvangen. Zelf een bericht van ontvangst van de brieven door het Kabinet van 
de Vicepresident en door de Griffie van de Nationale Assemblee hebben verzoeker sub 1 niet 
bereikt. 
Op de brief d.d. 14 juli 2014 (bijlage H) gericht aan de President van de Republiek heeft 
verzoeker sub 1 als reactie ontvangen een copie van een brief d.d. 13 augustus 2014 
(bijlage I) bestemd voor de Waarnemend Directeur van het Pensioenfonds Suriname. In reactie 
hierop heeft verzoeker sub 1 bij schrijven d.d. 14 augustus 2014 (bijlage .I) de Directeur 
Bestuurs- en Admínistratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President doen weten 
dat er kennelijk sprake is van een misverstand aangezien de vordering van verzoekers niet is 
gebaseerd op de Ambtenarenpensioenwet doch op het feit dat opvolgende Regeringen en 
Parlementen in gebreke zijn gebleven uitvoering te geven aan artikel 145 lid 4 van de Grondwet 
van 1975 en artikel 141 lid 3 van de Grondwet 1987. Op deze brief heeft verzoeker sub 1 tot op 
heden geen antwoord ontvangen. 

6. De grondslag van de onderhavige vordering is danook dat de Regering en/of de Nationale 
Assemblee c.q. de Staat Suriname door zoals in het 4e  en 5°  sustenu omschreven te handelen, 
opzettelijk, althans met hun schuld daaraan, in strijd met hun rechtsplicht, althans 
onrechtmatig jegens verzoekers handelen, als gevolg waarvan verzoekers schade lijden. 

7. Het bovenstaande klemt te meer nu, ter ultvoering van de artikelen 86, 112 en 126 van de 
Grondwet, wel bli wet is voorzien in de geldelijke voorzieningen van de leden en de gewezen 
leden alsmede van hun nabestaanden van de Nationale Assemblee, van de President en de 
Vicepresident van de Republiek en van de (gewezen) Ministers en Onderminsters en van hun 
nabestaanden. 

8. De tweede grondslag van de onderhavige vordering is daarom gelegen in het feit dat de Staat 
Suriname c.q. de Wetgevende Macht van de Republiek door de (geldelijke) rechtspositie van de 

2 



andere Staatsmachten wel- en die van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast niet 
wettelijk te regelen disciminatoir en dus onrechtmatig handelt jegens de (gewezen) leden van 
de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en jegens hun nabestaanden. 

9. Zoals gesteld lijden verzoekers door het onrechtmatig handelen van de Staat Suriname en 
van de Nationale Assemblee en de Regering, tezamen vormende de Wetgevende Macht van de 
Republiek Suriname, schade op basis waarvan verzoekers gerechtigd zijn te vorderen: 
a. dat het onrechtmatig handelen wordt opgeheven door dat gerekestreerden binnen korte 
termijn voldoen aan hun rechtsplicht zoals voorgeschreven in artikel 141 lid 3 van de Grondwet 
en bij wet de geldelijke voorzieningen van de (gewezen) leden van de Rechterlijke Macht met 
rechtspraak belast en van hun nabestaanden vaststellen. 
b. dat gerekestreerden schadevergoeding aan verzoekers betalen en wel ingaande 1 augustus 
2012 tot dat de sub a bedoelde wettelijke regeling in werking is getreden. 

10. Verzoeker sub 1 geeft wel toe dat het Ministerie van Justitie en Politie ten behoeve van hem 
een "onderstand" heeft aangevraagd. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij beschikking 
van 27 maart 2014 (bijlage K) aan hem een "onderstand" toegekend van SRD 14,34. Mondeling 
heeft de Directeur van Binnenlandse Zaken aan verzoeker medegedeeid dat dit bedrag zou 
worden verhoogd en inderdaad wordt vanaf 1 mei 2013 SRD 248,51 per maand uitgekeerd, 
doch met betrekking tot de verhoging van het bedrag is geen beschikking of schriftelijk stuk aan 
verzoeker verstrekt. Verzoeker sub 1 kon zich niet met het toegekende bedrag verenigen en 
heeft de Minister bij brief van 7 april 2014 (bijlage L) hiervan in kennis gesteld. Ook het bedrag 
van SRD 248,51 per maand is onacceptabel. 

11. De schade die verzoeker sub 1 lijdt en die verzoekster sub 2 na het overlijden van verzoeker 
sub 1 zal lijden is gelijk aan het bedrag dat hij/zij zou(den) hebben ontvangen indien de 
wettelijke regeling ex artikel 141 lid 3 van de Grondwet tot stand was gekomen. 
Nu deze regeling niet bestaat zal, met inachtneming van het systeem van de wet, aansluiting 
gezocht moeten worden bij wel in de wet geregelde gevallen en naar het oordeel van 
verzoekers is het redelijk en billijk dat de door hem geleden en na zijn overlijden door zijn 
weduwe te lijden schade wordt vastgesteld op basis van de regeling die voor (gewezen) 
Ministers en hun weduwen geldt. 

12. verzoekers zijn zich er van bewust dat ter verkrijging van het thans gevorderde nooit door 
verzoeker sub 1 premie is betaald. Toch staat zulks het gevorderde niet in de weg aangezien 
Ministers, Onderministers, leden van de Nationale Assemblee, de President en de Vicepresident 
ook geen premie betalen doch na beéindiging van hun ambtsperiode wel aanspraak maken op 
een "pensioen" en/of een "onderstand". Het zou in strijd met het gelijkheidbeginsel zijn om van 
leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast wel premie-betaling te eisen. 

13. Ingevolge artikel IV van de Wet van 1 september 1994 5.8 1994 No. 78 (bijlage M), 
houdende nadere wijziging van de "Wet financiéle voorzieningen ministers en onder-ministers" 
maakt een een minister die dit ambt gedurende tenminste een jaar heeft vervuld aanspraak 
OP: 
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a. een "pensioen" per maand gelijk aan 2% van zijn schadeloosstelling voor elk jaar 
gedurend welke hij het ambt alszodanig heeft vervuld. 

b. een "onderstand" per maand gelijk aan 20% van de schadeloostelling waarop hij als 
Minister aanspraak maakte. 

14. ingevolge artikel V van de sub 13 genoemde wet geniet de weduwe van een Minister een 
pensioen en een onderstand gelijk aan 75% van het "pensioen" en de "onderstand" die aan de 
Minister toekwam. 

15. Verzoeker sub 1 is blijkens het in het le  en 3C sustenu van dit verzoekschrift gestelde 4 jaar 
en 10 maanden lid en 18 jaar en 2 34 maand lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie 
geweest. Verzoeker sub 1 voldoet derhalve ruimschoots aan de eis dat hij om voor een 
"pensioen" en een "onderstand" in aanmerking te komen het ambt van rechter tenminste een 
jaar moet hebben uitgeoefend. 

16. De vraag die gesteld kan worden is of de jaren waarin verzoeker sub 1 lid-plaatsvervanger 
van het Hof van Justitie was bijgeteld moeten worden bij de berekening van het "pensioen" ( 
2% per maand voor elk jaar dat het ambt is uitgeoefend). Op grond van artikel 7 van de wet van 
17 mei 1935, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 No. 17, houdende vaststelling van een reglement 
op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht kan een notaris ( en dat 
beroep oefende verzoeker sub 1 toen uit) geen bezoldigd lid van de rechterlijke macht zijn. 
Verzoeker sub 1 kreeg gedurende deze periode dan ook geen vaste bezoidiging maar werd per 
zitting betaald. Dit impliceert echter niet dat verzoeker sporadisch werd ingezet. integendeel 
heeft hij gedurende de meer dan 18 jaar als kantonrechter elke week een zitting gedaan en 
werd hij bovendien regelmatig ingedeeld in zowel de civiele- als de strafkamer van het Hof van 
Justitie. Naar het oordeel van verzoeker sub 1 moet zijn bijdrage als lid-plaatsvervanger 
gelijkgesteld worden aan 50% van de werkzaamheden die verricid worden door een lid-
plaatsvervanger die voltijds beschikbaar is. 

17. De periode die voor de berekening van het "pensioen" in aanmerking dient te worden 
genomen bedraagt derhalve 4 jaar en 10 maanden als lid en de helft van 18 jaar en 2 34 maand 
is (naar beneden afgerond) 9 jaar en 1 maand (als lid-piv.), zijnde in totaal 13 jaar en 11 
maanden. 

18. Op het moment van pensioenering bedroeg de bezoldiging van verzoeker sub 1 
SRD 13.235,— per maand en genoot hij als lid van de Krijgsraad een toelage van SRD 845,— per 
maand zijnde in totaal SRD 14.080,-- per maand. 

19. Naar analogie van de regeling die voor Ministers geldt meent verzoeker sub 1 daarom 
aanspraak te maken op: 

a. een "pensioen" van 13, 11/12e maal 2% = 26, 22/24e % van SRD 14.080,— is gelijk aan 
SRD 3. 789,72 per maand. 

b. een "onderstand" van 20% van SRD 14.080,— is gelijk aan SRD 2.816,-- per maand. 
in totaal dus op SRD 6.605,72 per maand. 
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20. De schade die verzoeker sub 1 Jijdt doordat de organieke wet ex artikel 141 lid 3 van de 
Grondwet nog niet tot stand is gekomen bedraagt over de periode 1 augustus 2012 ( de datum 
van ingang van zijn pensionering) tot en met 30 september 2014, zijnde 26 maanden, 
a. terzake verlies van "pensioen" 26 maal SRD 3.789,72 is gelijk aan SRD 98.532,72 en 
b. terzake verlies van "onderstand" 26 maal SRD 2.816,-- is gelijk aan SRD 73.216,— 
Zoals in het 10" sustenu is vermeld krijgt verzoeker sub 1 vanaf 1 mei 2013 een "onderstand" 
van SRD 248,51 per maand. Over de periode 1 mei 2013 tot en met 30 september 2014, zijnde 
17 maanden, heeft verzoeker sub 1 dus ontvangen 17 maal SRD 248,51 is gelijk aan 
SRD 4.224,67. 
Verzoeker is daarom van oordeel dat de door hem geleden schade over de periode 1 augustus 
2013 tot en met 30 september 2014 bedraagt terzake niet genoten "pensioen" SRD 98.532,72 
en terzake niet genoten "onderstand" SRD 73.216,— minus SRD 4.224,67 is gelijk aan SRD 
68.991,33 

21. Mocht verzoeker sub 1, voor de totstandkoming van een wettelijke regeling ex artikel 141 
lid 3 van de Grondwet, komen te overlijden dan maakt verzoekster sub 2 als zijn weduwe, tot 
aan de inwerkingtreding van voornoemde wet, aanspraak op 75% van ( SRD 3.789,72 plus 
SRD 2.816,—) is gelijk aan SRD 4.954,29 per maand, zulks naar analogie van waar een weduwe 
van een overleden Minister recht op zou hebben. 

22. Met betrekking tot de door verzoekers te vorderen veroordeling van gerekestreeerden in de 
kosten van dit proces wordt het navolgende opgemerict: 
ln de procedure bekend als A.R. 13-3041 tussen verzoeker als eiser en de Staat Suriname als 
gedaagde was de Staat veroordeeld tot betaling der proceskosten aan de zijde van verzoeker 
gevallen. De kosten, door de kantonrechter tot aan de uitspraak begroot op SRD 219,—, zijn 
door de Staat betaald. 
Verzoeker heeft het vonnis uiteraard aan de Staat doen betekenen. De hieraan verbonden 
kosten ad SRD 170,-- weigerde de Staat te betalen, zich daarbij op het standpunt stellende dat 
deze kosten niet in het vonnis waren genoemd. 
Dit standpunt is naar het oordeel van verzoekers niet juist en daarom hebben verzoekers er in 
deze procedure recht en belang bij dat U.E.A. bij vonnis vaststelt dat de kosten van betekening 
van het vonnis wel door de verliezende partij dienen te worden betaald. 

23. Uit de aard van de zaak vloeit voort dat verzoekers een spoedeisend belang hebben bij deze 
procedure op grond waarvan zij U. Edelachtbare zullen verzoeken hen toestemming te verlenen 
gerekestreerden op verkorte termijn te dagvaarden. 

24. Tenslotte wordt verzocht de inhoud van de overgelegde bijlagen als hier letterlijk herhaald 

en geinsereerd te willen aanmerken. 

Redenen waarom verzoekers zich tot Uw Edelachtbare Heer/Vrouwe Kantonrechter wenden 
met het verzoek om bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande 
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hoger beroep of verzet: 
1. Verzoekers toestemming te verlenen de gerekstreerden op verkorte termijn te doen 

dagvaarden. 
2. Gerekestreerden te veroordelen om binnen zes maanden na betekening van dit 

vonnis, althans binnen een door U Edelachtbare in goede justitie vast te stellen 
termijn, de organieke wet ex artikel 131 lid 3 van de Grondwet, regelende de 
geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Rechterlijke Macht met 
rechtspraak belast en van hun nabestaanden, aan te nemen en inwerking te doen 
treden door publicatie in het Staatsblad c.q. voornoemde organieke wet in 
behandeling te nemen, op voortvarende wijze af te handelen en in werking te doen 
treden. 

3. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om tegen behoorlijk van kwijting aan 
verzoekers c.q. aan verzoeker sub 1 wegens "pensioen" te betalen de som van SRD 
98.532,72 (achtennegentigduizend vijfhonderdtweeéridertlg 72/100 Surinaamse 
Dollar) te vermeerderen met de wettelijke interest ad 6% per jaar gerekend vanaf de 
dag van rechtsingang tot aan die der algehele voldoening. 

4. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan 
verzoekers c.q. aan verzoeker sub 1 wegens "onderstand" te betalen de som van 
SRD 68.991,33 (achtenzestigduizend negenhonderdeneenennegentig 33/100 
Surinaamse Dollar) te vermeerderen met de wettelijke interest ad 6% per jaar 
gerekend vanaf de dag van rechtingang tot aan die der algehele voldoening. 

5. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om, ingaande 1 oktober 2014 tot en met de 
inwerkingtreding van de sub 2 bedoelde wet, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, 
wegens "pensioen" aan verzoeker sub 1 te betalen de som van SRD 3.789,72 
(drieduizend zevenhonderdennegenentachtig 72/100 Surinaamse Dollar) per 
maand. 

6. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om, ingaande 1 oktober 2014 tot en met de 
inwerkingtreding van de sub 2 bedoelde wet, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, 
wegens "onderstand" aan verzoeker sub 1 te betalen de som van SRD 2.816,— 
(tweeduizend achthonderdenzestien Surinaamse Dollar) per maand. 

7. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om, ingaande het overlijden van verzoeker sub 
1 tot en met de inwerkingtreding van de sub 2 bedoelde wet, maandelijks, tegen 
behoorlijk bewijs van kwijting, aan verzoekster sub 2 te betalen een bedrag gelijk 
aan 75% van de sub 5 en 6 genoemde bedragen, zijnde 75% van ( SRD 3.789,72 plus 
SRD 2.816,—) is gelijk aan SRD 4.954,29 ( vierduizend negenhonderdenvierenvijftig 
29/100 Surinaamse Dollar) . 

8. Gerekestreerde sub 1 te veroordelen om bij verhoging van de bezoldiging van de 
leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast de bedragen genoemd sub 
5, 6 en 7 dienovereenkomstig aan te passen. 

9. Gerekestreerden te veroordelen in de kosten van deze procedure aan de zijde van 
verzoekers gevallen. 

10. Te bepalen dat onder de punt 9 bedoelde kosten ook vallen de kosten van 
betekening van het ten deze te wijzen vonnis en alle andere kosten die verzoekers 
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Paramaribo, 8 oktober 2014 

zouden moeten malten ter executie van het vonnis. 

welk doende enz. 

Bijlagen: fotocopieen van 
• A: Benoemingsresolutie tot lid van het Hof van Justitie. 

B: OntslagresoIutie als lid van het Hof van Justitie. 
C: Benoemingsresolutie tot lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie. 
D: Ontslagresolutie als lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie. 
E: Brief d.d. 3 februari 2013 gericht aan de Vicepresident van de Republiek. 
F: Brief d.d. 16 april 2013 gericht aan de Viceprecident van de Republiek. 
G: Brief d.d. 14 juli 2014 gericht aan de (voorzitter van de) Nationale Assemblee. 
H: Brief d.d. 14 juli 2014 gericht aan de President van de Republiek. 
I: Brief d.d. 13 augustus 2014 van de Directeur van het Kabinet van de President 

gericht aan de Waarnemend Directeur van het Pensioenfonds Suriname. 
J: Brief d.d. 14 augustus 2014 gericht aan de Directeur van het Kabinet van de 

President. 
K: Beschikking d.d. 27 maart 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
L: Brief d.d. 7 april 2014 gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 
M: Staatsblad 1994 No. 78. 

-# • 	1 4 £ 
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A.R. NO. 	Pij 

WIJ, KANTONRECHTER IN HET EERSTE KANTON; 
GEZIEN VORENSTAAND VERZOEKSCHRIFT; 
BEPALEN DAT DE ZAAK ZAL DIENEN TER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 
HET KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON. ZITTING HOUDENDE TE 
PARAMARIBO AAN DE GROTE COMBEWEG NO 2 OP 
MAANDAG 	j 	”" 	- 	j/V 	V.M. HALF TIEN 
(9:30) UUR. 
PEVELEN DE DEURWAARDER AAN WIE DIT STUK ZAL WORDEN TER HAND 
GESTELD, PARTIJEN OP TE ROEPEN TENEINDE ALSDAN TER PLAATSTE 
VOORMELD TE VERSCHIJNEN VOOR DE BEHANDELING DER ZAAK, VERGE-
ZELD VAN DE GETUIGEN DIE ZIJ WENSEN TE DOEN HOREN EN BIJ DE 
OPROEPING VAN DE VERWEERDER HEM TEVENS EEN AFSCHRIFT DER VORDE-
RING UIT TE REIKEN EN HEM AAN TE ZEGGEN DAT HIJ DESVERKIEZEND 
VOOR OF OP DE RECHTSDAG BIJ DOOR HEM OF ZIJN GEMAC GDE 
ONDERTEKEND SCHRIFTUUR KAN ANTWOORDEN. 

GEDAAN TE PARAMARIBO, 	4 (/V. O 

/1  

ntinliuel] 	Re 
rHe ei l t: (;  

A.R. NO.  

WIJ, KANTONRECHTER IN HET EERSTE KANTON; 
GEZIEN VORENSTAAND VERZOEKSCHRIFT; 
BEPALEN DAT DE ZAAK ZAL DIENEN TER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 
HET KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON, ZITTING HOUDENDE TE 
PARAMARIBO AAN DE GROTE COMpEWEG NO 2 OP 
MAANDAG 	 0./V V.M. HALF TIEN 
(9:30) UUR. 
BEVELEN DE DEURWAARDER AAN WIE DIT STUK ZAL WORDEN TER HAND 
GESTELD, PARTIJEN OP TE ROEPEN TENEINDE ALSDAN TER PLAATSTE 
VOORMELD TE VERSCHIJNEN VOOR DE BEHANDELING DER ZAAK, VERGE-
ZELD VAN DE GETUIGEN DIE ZIJ WENSEN TE DOEN HOREN EN BIJ DE 
OPROEPING VAN DE VERWEERDER HEM TEVENS EEN AFSCHRIFT DER VORDE-
RING UIT TE REIKEN EN HEM AAN TE ZEGGEN DAT HIJ DESVERKIEZEND 
VOOR OF OP DE RECHTSDAG BIJ DOOR HEM OF ZIJN GEMACHTIGDE 
ONDERTEKEND SCHRIFTUUR KAN ANTWOORDEN. 

GEDAAN TE PARAMARIBO, 

• 1r 





AME 
MINISTERIE 

VAN 
JUSTITIE EN POLITIE 
BUREAU No. 

No. 8472107 

Para aribo, 12 oktobt- 

Agenz.. 

I Rara.t): 

Ar7L-94,-  ;  
p 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBL1EK SURINAME, 

Op voordracht van de Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zalcen; 

GELET OP: 

1. de Wet van 17 mei 1935 houdende vaststelling van een reglement op de inrichting en samenstelling 
van de Surinaamse Rechterlijke Macht (G.B. 1935 no. 79), geldende tekst G.B. 1960 no. 64, zoals laatstelij1 
gewijzigd bij S.B. 1994 no. 17; 
2. de "Personeelswet" (0.B.1962 no. 195), geldende tekst S.B. 1985 no.41, zoals laatstelijk gewijzigd b 
S.B. 1987 no.93; 
3, 	het Staatsbesluit van 15 juli 2002 (S.B. 2002 no. 57), zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsbesluit van 
20 juli 2004 (S.B. 2006 no. 95); 
4. 	de beslissing van de Raad van Ministers van 03 oktober 2007 (missive van de Vice-President, 
Voorzitter van de Raad van Ministers van 08 oktober 2007 no, 576/RvM.); 

OVERWEGENDE: 

dat de heer Mr. Robbie G. RODR1QUES voldoet aan het gestelde in de artikel 141 líd 1 van 
de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116), zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), om 
benoemd te kunnen worden tot Lid van de Rechterlijke/Macht met rebhtspraalc belast. 

BF_SLUIT: 

I. 	Op grond van de voorgaande overweging, de heer Mr. Robbie G. RODR1QUES, geboren op 
15 juli 1942 te Paramaribo, 1ngevolge • de beslissing van de Raad vanlVfirdsters van 03 oktober 2007 (vide de 
missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers van 08 oktober 2007 no. 576/RvM.), te 
rekenen van 01 OKTOBER 2007, te benoemen tot Lid van het Hof van Suriname. 

11. 	Te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zaken belast zijn met de 
uitvoering van deze resolutie, waaronder begrepen is het volgens de terzake geldende regelen toekennen van 
de bezoldiging en de eventuele toelagen en het vaststellen van de bijdragegrondslag. 

- 111. Aan te tekenen - 
AAN: 

de President van het Ho f van Justitie in Suriname 

• 



ILI, 	Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van herziening 
en/of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling. 

IV. 	Van deze resolutie afschrift te zenden aan de Raad van Minist,ers, de Voorzitter van de Rekenkamer 
van Suriname, de Directeur van Financien (het Hoofd van de afdeling Comptabiliteit), de Directeur van 
Justitie en Politie (in duplo), de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, 
de Directeur van het Kabinet van •de Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeur van het 
Pensioenfonds Suriname, het Hoofd van het Cen*al Staf1orga.an  Fonnatiezaken en Efficiency (in duplo) 
en de belanghebbende en uittreksel aan de President van het Hofd van Justitie in Suriname, de Procureur-
Generaal bij het Hof van Justitie, de IC.antonrechters in het Ie, ile en ffle Kanton, de Korpschef van het Korps 
Politie Suriname, de Directeuren van een Departement van Algemeen Bestuur, de President van de Centrale 
Bank van Stuiname, de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, de Districts-Commissarissen, 
de Adjudant van de President van de Republiek Suriname en de Karner van Koophandel en Fabrieken. 

De Vice-President van de Republiek Surinme, 	 De President van de Republiek Suriname, 
w.g. Sardjoe, 	 w.g. 	Venetiaan, 
( R. SARDJOE ) 
	

( Drs.R.R.VENETIAAN ). 

Voor afschrift, 
De Direkteur van Binnenlandse Zak 

• 



•ERING 
VAN 

SURINAME 
MINISTERIE 

VAN 
JUSTITIE EN POLITIE 

BUREAU No. 06175/13 
No. 10.855/13 

Paramaribo, 11 deetear 211115. 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Justitie en Politie. 

Gelezen het verzoekschrift van de heer mr. R.G. RODRIGUES van 3 februari 2013. 

Herlezen de resolutie van 12 olctober 2007 No.8472. 

GELET OP: 

1. de Wet van 17 mei 1935, houdende vaststelling van het Reglement op de Inrichting en 
Samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Macht (G.B.1935 No .79, geldende tekst G.B.1960 No .64, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.I994 No.17); 
2. de "Personeelswet" (G.B.1962 No.195), geldende tekst (S.B.1985 No.41), zoals laatstelijk 
gewijzigd bij (S.B.1987 No.93); 
3. de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B.1987 No.116), zoals gewijzigd bij (S.B.1992 
No.38). 

BESLUIT: 

I. 	Aan het Lid van het Hof van Justitie van Suriname, de heer mr. Robbie G. RODRIGUES, 
geboren op 15 juli 1942, persoonsnummer 832118, te rekenen van 1 augustus 2012, op zijn daartoe 
gedane verzoek, eervol ontslag uit Staatsdienst te verlenen, onder dankbetuiging voor de gedurende lange 
tijd aan de Staat bewezen diensten. 

11. 	Te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zaken belast zijn met de 
uitvoering van deze resolutie. 

111. 	Aan te tekenen, dat het één en ander geschiedt onder voorbehoud van herziening en/of wijziging 
bij onjuist gebleken vaststelling. 

AAN: 
de heer mr. Robbie G. 
RODRIGUES 

JA 



IV. 	Afschritt van deze resolutie te zenden aan de Raad van Ministers, de Voorzitter van de 
Rekenkamer van Suriname, de Directeur van Financin (het Hoofd van de afdeling Comptabiliteit), de 
Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van 
de Vice-President van •de Republiek Suriname, de Directeur van Justitie en Politie, de Directeur van het 
Pensioenfonds Suriname, de Directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, het Hoofd van het Centraal 
Staforgaan Formatiezaken en EfficiCncy, het Hoofd van de afdeling Interdepartementale Cotirdinatie voor 
Personeelsaangelegenheden en de belanghebbende en een uitreksel aan: de President van het Hof van 
Justitie in Suriname, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Kantonrechters in het Eerste, 
Tweede en Derde Kanton, de Directeuren van een Departement van Algemeen Bestuur, de Bevelhebber 
van het Nationaal Leger, de Korpschef van het Korps Politie Suriname, de President van de Centrale Bank 
van Suriname, de Districts-Commissarissen, de Adjudant van de President van de Republiek Suriname, de 
Directeur van de Stichting Planbureau en de Voorzitter van Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

De Wnd. President van de Republiek Suriname, 
w.g.Ameerali, 

( Robert L.A. AMEERALI ). 
Voor afschrift, 

De Directeur van Binnenlandse Zaken, 

( Onderdirecteur 

• 



REGERING 	 Paramaribo, 5 januari 
VAN 

SURINAME 
MINISTERIE 
VAN 

BINNENIANDSE ZAKENIDISTRIETSBESTUUR 
EN JUGTITIE 
BUREAU No. 5013 
No. 10330/84 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Distriktsbestuur en Justitie, na verkregen goedkeuring van de 
Raad van Ministers d.d. 28 november 19841  vervat in de missive 
van de Minister-President, Voorzitter van de Raad van Ministers 
d.d. 30 november 1984 no.689/R.v.M./i.k.. 

GELET OP:  
1. het Reglement op de Inrichting en de Samenstelling 
van de Surinaamse Rechterlijke Macht (G.B. 1935 no.79, 
geldende tekst G.B. 1960 no.64); 
2. de Resolutie van 5 januori 1984 no.10049/83. 

BESIUIT:  
BeI. 	rekenen van 15 oktober 19841  de notaria, de heer 

nr.Robbie Gerardus RODRIGUES, geboren op 	juli 19421  te belasten 
met de functie van Lid-Plaatsvervanger van het Hof van Justitie 
in Suriname, met de bepaling, dat op betrokkene van toepassing 
zal zijn de resolutie van 3 november 1956 no.34421  zonls laatstelijk 
gewijzigd bij de resolutie d.d. 5 janueri 1984 no.10049/83. 
II.--._Aan te.tekénen, dst: 
a. de heer Mr.RODRIGUES voornoemd, elvorens zijn functle als 
Lid-Plaatsvervenger van het Hof van Justitie van Suriname te aon-
vaarden, de eed of belofte in handen vau de President van de 
Republiek Suriname zal hebben af te leggen; 
b. het één en ander geschiedt onder voorbehoud ven herziening 
bij onjuist gebleken vaststelling. 

III. Ven het voreustaande afschrift te zenden aan de Raad van 
Ministers, de Rekenkamer van Surineme,de Directeur van Financi.én(in 
duplo), de President van het Hof von Justitie, de Procureur- 
Genernal bij het Hof van Justitie, de Kantonrechters ín het Eerste-, 
Tweede- en Derde Kanton, de Directeur ven Justitie(in duplo).1  
de Directeur ven het Kabinet ven de President ven Suriname, de 
Bevelhebber van het Nationael Leger, de Dírecteuren van een Deperte-
ment'van Algemeen-Bestuuri  de President ven •de_Gentrale 1Snk ven 
SurinaMel  de Directeur van de Stichfing Planbureau Surínethel  de 
Distrikts-Kommissarissen, de Adjudant van de President Van Suriname, 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de belanghebbende. 

De Minister vpn Binnenlnndse Zaken, De Wnd.President van de Republiek 
tistriktsbestuur en Justitie, 	 Suriname, 

w.g.Leeflang, 	 w.g.L.F.Ramdat Misier, 
(mr.F.J.trEFLANG). 

	

	 (Mr.L.F.RAMDAT MISIER). 
Voor afschrift, 

De Directeur ven Binnenlandse Zaken, 

(.F.F.J.TROON). 
(Onderdirentpliy.) AAN: 





REGERING 
VAN 

SURINAME 
MINISTERIE 

VAN 
JUSTITIE EN POLITIE 

BUREAU No. 330/05 
No. 938/05 

Paramaribo, 19 april 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLLEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Justitíe en Politie; 

Gelezen de brieven van het Lid-Plaatsvervanger van het Hof van Justitie, de beer M. Robbie 
RODRIQUES van 15 september 2004 en van 8 oktober 2004; 

Herlezen de resolutie van 26 maart 1991 no. 1914. 

GELET OP: 

1. het Reglement op de Inrichting en Samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Mai 
(G.B. 1935 no. 79), geldende tekst G.B. 1960 no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 17. 
2. de Resolutie van S januari 1985 no.10330/84. 

BESLUIT: 

I. 	Met ingang van I JANUARI 2005, de heer Mr. Robbie G. RODRIQUES, Notaris, geboren op 
15 juli 1942, PERS.No. 832118, belast met de functie van Lid Plaatsvervanger van het Hof van Justitie i 
Suriname van het Ministerie van Justitie en Politie, op zíjn daattoe gedane verzoek, eervoI te ontlasten 
van de functie van Lid Plaatsvervanger van het Hof van Justitie in Suriname, onder dankbetuiging voor 
alszodanig aan de Staat bewezen diensten. 

11. 	Te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zaken belast zijn met c 
uitvoering van deze resolutie. 

III. 	Aan te tekenen, dat het één en andder geschiedt onder voorbehoud van herziening en/of wijzigin 
bij onjuist gebleken vaststelling. 

AAN: 

de Wnd;.‘President van het Ho£ van Justitie 

IT 



Voor afschrift, 
De Direkteur van Binnenlandse Zaken, 

OENSI). 

IV. 	Afschrift van deze resolutie te zenden aan de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de 
Direkteur van Financien (het Hoofd van de afdeling Comptabiliteit), de Direkteur van Justitie en Politie, 
de Wnd.President van het Hof van Justitie,- de Direkteur van het Kabinet van de President van de 
Republiek Suriname, de Direkteur van het Pensioenfonds Suriname, de Direkteur van de Stichting 
Staatsziekenfonds Suriname, het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency en de 
belanghebbende en een uittreksel aan: de Wnd.President van het Hof van Justitie in Suriname, de 
Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Kantonrechters in het Ie, IIe  en iir Kanton, de Directeuren 
van een Departement van Algemeen Bestuur, de Bevelhebber van het Nationaal Leger, de Korpschef van 
het Korps Politie Suriname, de President van de Centrale Bank van Suriname, de Districts-
Commissarissen, de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, de Adjudant van de President van 
de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname 
en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.. 

De President van de Republiek Suriname, 
w.g.Venetiaan, 

( Drs.R.R.VENETIAAN ). 



R.G. Rodrigues 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529/ 0 eS 

Aan: 
De Regering van de Republiek 
Suriname 
d.t.v. 
De Vicepresident van de Republíek 
De Heer R. Ameerali 
Alhier 

Paramaribo, 3 februari 2013 

Betreft: Geldelijke voorziening gewezen lid van het Hof van Justitie 

Excellentie, 

De ondergetekende, Robbie Gerardus Rodrigues, geboren op 15 juli 1942 te Paramaribo, 
bezitter van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene van de Republiek Suriname en wonende 
aan de Albergastraat 18 te Paramaribo, verooriooft zich de vrijheid U met het navolgende te 
benaderen, 

De ondergetekende is ingaande de maand oktober 2007 benoemd tot lid van het Hof van 
Justitie ert heeft dit ambt bekleed tot dat hij op 15 jull 2012 de bij de Grondwet vastgestelde 
leeftijd van zeventig jaar had bereikt. 
Daarvoor is de ondergetekende vanaf 1984 tot 2006, met een onderbreking van één of twee 
jaren, lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie geweest. 

Ondanks deze staat van dienst bij de Surinaamse Rechterlijke Macht komt de ondergetekende 
niet in aanmerking voor enige financiele voorziening en zal na zijn eventueel overlijden zijn 
weduwe ook geen aanspraak maken op een geldelijke voorziening. 

De reden van het voorgaande is dat van af de staatkundige onafhankelíjkheid opeenvolgende 
regeringen van ons land in gebreke zijn gebleven uitvoering te geven aan artíkei 145 lid 4 van 
de Grondwet 1975 en artike) 141 lid 3 van de Grondwet 1987, waarin de Grondwetgever de 
uitdrukkelijke opdracht geeft dat bij wet de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden 
van de Rechterlijke Macht en van hun nabestaanden ciienen te worclen geregeld. 

• 
1 



1k spreek de hoop uit dat de huidige regering wel zal overgaan tot het tot standbrengen van 
bedoelde wet en ik zou graag hieromtrent door U getinformeerd wensen te worden, met name 
of het voornemen inderdaad bestaat en zo ja, hoe ver de Regering met de 
voorbereidingswerkzaamheden is gevorderd. 

Aangezien ik begrijp dat de totstandkoming van deze wet enige tijd 	vergen vemeem ik 
gaarne van U of de Regering bereid is om mij, vooruitIopende op de aanname van de wet, bij 
wege van voorschot reeds nu een maandelijkse uitkering te doen, waarvan de hoogte in 
onderlinge afstemming zal kunnen worden bepaald. 

Indien U daartoe termen aanwezig acht ben ik gaarne bereid dit verzoek nader mondeling toe 
te lichten en zie ik Uw eventuele uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met belangstelling 
tegemoet. 

1n afwachting van Uw berichten, teken ik, met de meeste hoogachting, 

.W;)Q 

R.G. Rodrigues 

ce J_ Oltib 	 é, 

r  

2 



R.G. Rodrigues 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529/08932257 

Aan: 
De Regering van de Republiek 
Suriname 
d.t.v. 
De Vicepresident van de Republiek 
De Heer R. Ameerali 
Alhier 

Paramaribo, 16 april 2013 

Betreft: Geldelijke voorziening gewezen lid van het Hof van Justitie 

Excellentie, 

Op mijn brief van 3 februari 2013 heb ik geen antwoord van U ontvangen. Aangezien mij ook 
niet is bericht dat de brief U heeft bereikt en in behandeling is genomen sluit ik hierbij een 
afschrift van het schrijven en van de bijlagen in. 

lk veroorloof mij de vrijheid Uw aandacht te vestigen op artikel 158 lid 1 van de Grondwet op 
grond van welke bepaling de ondergetekende het recht heeft geinformeerd te worden over de 
voortgang in de behandeling van voormelde zaak. Indien ik binnen redelijke termijn- kan het 
zijn binnen 4 weken- niets van U heb vernomen ga ik er van uit dat de regering niet 
voornemens is de wettelijke regeling als bedoeld in artikel 141 lid 3 van de Grondwet tot stand 
te brengen. 

Indien zulks onverhoopt het geval is behoud ik mij, op grond van artikel 158 lid 2 van de 
Grondwet, reeds nu voor alsdan het recht voor alle mij ten dienste staande rechtsmaatregelen 
tegen de Staat te treffen. 

ln afwachting van Uw berichten, teken ik, met de meeste hoogachting, 

R.G. Rodrigues 

Bijlagen: Socopie brief d.d. 3 februari 2013 met bijlagen. 
• 

1 





R.G. Rodrigues 
C.C. Rodrigues-Ponse 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529 

Aan: 
De Nationale Assemblee 
t.a.v. 
De Voorzitter 
Mevrouw drs. J. Geertings- Simons 
Alhier 

Paramaribo, 14 juli 2014 

Betreft: Geldelijke voorziening t.b.v. (gewezen) leden van het Hof van Justitie en van hun 
nabestaanden tegen de achtergrond van artikel 141 lid 3 van de Grondwet 

Geachte Voorzítter, Dames en Heren leden van de Nationale Assemblee, 

De ondergetekende, Robbie Gerardus Rodrigues, geboren op 15 juli 1942 te Paramaribo, 
bezitter van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene van de Republiek Suriname en wonende 
aan de Albergastraat 18 te Paramaribo, veroorlooft zich de vrijheid U met het navolgende te 
naderen. 

De ondergetekende is ingaande I. oktober 2007 tot lid van het Hof van Justitie benoemd 
(bijlage A) en heeft dit ambt bekleed tot 1 augustus 2012 nadat hij op 15 juli 2012 de bij de 
Grondwet vastgestelde ieeftijd van zeventig jaar had berelict ( bíjlage B). 

Daarvoor is de ondergetekende vanaf 15 oktober 1984 tot en met 31 december 2004, met een 
onderbreking van één of twee jaren, lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie geweest 
(bijlagen C en•  D). 

Ondanks deze staat van dienst bíj de Surinaamse Rechterlijke Macht komt de ondergetekende, 
op basis van de huidige wetgeving,, in beginsel niet in aanmerking voor enige financièle 
voorziening en zal na zijn overlijden zijn weduwe ook geen aanspraak maken op een geldelijke 
voorziening. 

In verband hiermee heeft de ondergetekende zich bij brieven van 3 februarí- en 16 april 2013 
(bijlagen E en F) tot de Vicepresident van de Republiek, als vertegenwoordiger van de 
Surinaamse Regering, gewend doch op deze brieven is geen reactie gevolgd, zelfs een bericht 
van ontvangst van de brieven is achterwege gebleven. 

• 



Ondertussen had het Ministerie van Justitie en Politie ten behoeve van de ondergetekende 
"onderstand" aangevraagd. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij beschikking van 27 
maart 2014 (bijlage G) aan de ondergetekende een "onderstand" toegekend van SRD 14,34 pe-
maand. Mondeling heeft de Directeur van Binnenlandse Zaken de ondergetekende 
medegedeeld dat dit bedrag verhoogd zou worden en inderdaad wordt niet SRD 14,34 doch 
SRD 248,51 per maand uitgekeerd, doch met betrekking tot de verhoging van dit bedrag is geen 
beschikking of ander schriftelijk stuk verstrekt. 

De ondergetekende kan zich niet met het bij de beschikking toegekende bedrag verenigen en 
heeft de Minister daarvan bij brief van 7 april 2014 (bijlage H) in kennis gesteld. 
Ook het bedrag van SRD 248,51 per maand is onacceptabel. 

De reden van het ontstane probleem is dat vanaf de staatkundige onafhankelijkheid 
opeenvolgende Regeringen en Parlementen van ons land in gebreke zíjn gebleven ultvoering te 
geven aan artikel 145 lid 4 van de Grondwet 1975 en artikel 1411id 3 van de Grondwet 1987, 
waarin de Grondwetgever de ultdrukkelijke opdracht geeft dat de geldelijke voorzieníngen ten 
behoeve van de leden van de Rechterlijke Macht en van hun nabestaanden bij wet dienen te 
worden geregeld. 

lk heb de President van ons land, als Hoofd van de Regering, op heden aangeschreven om 
gefnformeerd te worden over de vraag of de Regering voomemens is op korte termijn een 
wetsvoorstel ter uitvoering van artikel 141 lid 3 van de Grondwet bij uw College in te dienen. 

Van uw kant verneem ik gaarne of er binnen de Nationale Assemblee plannen bestaan om, 
middels een initiatief wetsvoorstel, uitvoering te geven aan de grondwettelijke plicht die op de 
Wetgever rust om de geldelijke voorzieningen van (gewezen) leden van de-Rechterlijke Macht 
met rechtspraak belast en van hun nabestaanden wettelijk te regelen. 

1n afwachting van Uw berichten, teken ik, met de meeste hoogachting, 

DCP.. 
R.G. Rodrigues 

Bijlagen: fotocopieen van: 
A. Resolutie van benoeming tot lid van het Hof van Justitie; 
B. Ontslagresolutie als lid van het Hof van Justitie; 
C. Benoemingsresolutle als Ild-plaatsvervanger van het Hof van Justitie; 
D. Ontslagresolutie als lid —plaatsvervanger van het Hof van Justitie; 
E. Brief d.d. 3 februari 2013 aan de Vicepresident van Suriname; 
F. Brief d.d. 16 april 2013 aan de Vicepresident van Suriname; 
G. Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken; 
H. Brief d.d. 7 april 2014 aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 



R.G. Rodrigues 
C.C. Rodrigues-Ponse 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529 

Aan: 
De Regering van de Republiek 
Suriname 
t.a.v. 
De President van de Republiek 
De heer D.D. Bouterse 
Alhier 

Paramaribo, 14 juli 2014 

Betreft: Geldelijke voorziening t.b.v. (gewezen) leden van het Hof van Justitie en van hun 
nabestaanden tegen de achtergrond van artikel 1411id 3 van de Grondwet 

Excellentie, 

De ondergetekende, Robbie Gerardus Rodrigues, geboren op 15 juli 1942 te Paramaribo, 
bezitter van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene van de Republiek Suriname en wonende 
aan de Albergastraat 18 te Paramaribo, veroorlooft zich de vrijheid U met het navolgende te 
naderen. 

De ondergetekende is ingaande 1 oktober 2007 tot lid van het Hof van Justitie benoemd 
(bijlage A) en heeft dit ambt bekleed tot 1 augustus 2012 nadat hij op 15 juli 2012 de bij de 
Grondwet vastgestelde leeftijd van zeventig jaar had bereikt ( bijlage B). 
Daarvoor is de ondergetekende vanaf 15 oktober 1984 tot en met 31 december 2004, met een 
onderbreking van één of twee jaren, lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie geweest 
(bijlagen C en D). 

Ondanks deze staat van dienst bij de Surinaamse Rechterlijke Macht komt de ondergetekende, 
op basis van de huldlge wetgeving, in beginsel niet in aanmerking voor enige financiele 
voorziening en zal na zijn overlijden zijn weduwe ook geen aanspraak maken op een geldelijke 
voorziening. 

1n verband hiermee heeft de ondergetekende zich bij brieven van 3 februari- en 16 april 2013 
(bijlagen E en F) tot de Vicepresident van de Republiek, als vertegenwoordiger van de 
Surinaamse Regering, gewend doch op deze brieven is geen reactie gevolgd, zelfs een bericht 
van ontvangst van de brieven is achterwege gebleven. 
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Ondertussen had het Ministerie van Justitie en Politie ten behoeve van de ondergetekende 
"onderstand" aangevraagd. I3e Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij beschikking van 27 
maart 2014 (bijlage G) aan de ondergetekende een "onderstand" toegekend van SRD 14,34 per 
maand. Mondeling heeft de Directeur van Binnenlandse Zaken de ondergetekende 
medegedeeld dat dit bedrag verhoogd zou worden en inderdaad wordt niet SRD 14,34 doch 
SRD 248,51 per maand uitgekeerd, doch met betrekking tot de verhoging van dit bedrag is geen 
beschikking of ander schriftelijk stuk verstrekt. 

De ondergetekende kan zich niet met het bij de beschikking toegekende bedrag verenigen en 
heeft de Minister daarvan bij brief van 7 april 2014 (bijlage H) in kennis gesteld. 
Ook het bedrag van SRD 248,51 per maand is onacceptabel. 

De reden van het ontstane probleem is dat vanaf de staatkundige onafhankelijkheid 
opeenvolgende Regeringen en Parlementen van ons land in gebreke zijn gebleven uitvoering te 
geven aan artikel 145 lid 4 van de Grondwet 1975 en artikel 141 lid 3 van de Grondwet 1987, 
waarin de Grondwetgever de uitdrukkelijke opdracht geeft dat de geldelijke voorzieningen ten 
behoeve van de leden van de Rechterlijke Macht en van hun nabestaanden bij wet dienen te 
worden geregeld. 

lk spreek de hoop uit dat Uw Regering wel zal overgaan tot het totstandbrengen van bedoelde 
wet en ik zou graag hieromtrent door U geinformeerd wensen te worden, met name of het 
voornemen inderdaad bestaat en zo ja, hoe ver de Regering met de 
voorbereidingswerkzaamheden is gevorderd. 

Aangezien ik begrijp dat de totstandkoming van zulk een wet enige tijd zal vergen verneem ik 
gaarne van U of de Regering bereid is om mij, vooruitlopende op de aanname van de wet, bij 
wege van voorschot reeds nu een maandelijkse uitkering te doen, waarvan de hoogte in 
onderlinge afstemming zal kunnen worden bepaald. 

ln afwachting van Uw berichten, teken ik, met de meeste hoogachting, 

1-442- 

R.G. Rodrigues 

Bijlagen: fotocopien van: 
A. Resolutie van benoeming tot lid van het Hof van Justitie; 
B. Ontslagresolutie als lid van het Hof van Justitie; 
C. Benoemingsresolutie als lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie; 
D. Ontslagresolutie als lid —plaatsvervanger van het Hof van Justitie; 
E. Brief d.d. 3 februari 2013 aan de Vicepresident van Suriname; 
F. Brief d.d. 16 april 2013 aan de Vicepresident van Suriname; 
G. Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken 
H. Brief d.d. 7 april 2014 aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

2 



Kabinet van 
de President van de 
Republiek Suriname 

Aan: 
De Waarnemend Directeur van 
het Pensioenfonds Suriname 
De heer Mr. A. Lo A Njoe 

Ons kenmerk: 
Kab. Pres. no.: 1471 G.A. 

Paramaribo, 13 augustus 2014 

Onderwerp: 
Rechtspositie gewezen lid Hof 
van Justitie van Suriname 
De heer Mr. R.G. Rodrigues 

Geachte Directeur, 

Met verwijzing naar het eerder telefonisch onderhoud met betrekking tot 

pensioenrechten ten aanzien van het gewezen Lid ijan het Ho f van Justitie van 

Suriname, de heer Mr. R.G. Rodrigues, doen wij u het verzoek na te gaan in 

hoeverre betrokkene aanspraak maakt op pensioenuitkering en indien dit niet het 

geval mocht zijn, gaame aangeven wat de reden daartoe is, aangezien betrokkene 

daaromtrent zijn beklag heeft gedaan bij de President van de Republiek Suriname. 

De Directeur Bestuurs- en Administratieve 
Aangelegenheden an het Kabinej.--- 

van de P sident, 

Bijlagen:5 

an 

c.c.:rmt.z.s.zoolAirv), 

VERZOEKE BLI BEANTWOORDING DATUM, KENMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN 





R.G. Rodrigues 
C.C. Rodrigues-Ponse 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529 

Aan: 
Het Kabinet van de President van de 
Republiek Suriname 
t.a.v. 
De Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden 
De Heer E.J. van der San 
Alhier 

Paramaribo, 14 augustus 2014 

Betreft: Geldelijke voorziening t.b.v. (gewezen) leden van het Hof van Justitie en van hun 
nabestaanden tegen de achtergrond van artikel 141 lid 3 van de Grondwet 

Geachte Heer van der San, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van een afschrift van uw brief d.d. 13 augustus 2014 Kenmerk 
1477\ G.A. gericht aan de Waarnemend Directeur van het Pensioenfonds Suriname. 

Voor de goede orde en om elk misverstand te voorkomen breng ik onder Uw aandacht dat de 
aanspraken die ik meen te hebben op een geidelijke voorziening na mijn pensioenering niet zijn 
gegrond op de Ambtenarenpensioenwet 1972. Deze wet is namelijk van toepassing op 
ambtenaren van met hen geliikgestelden en van hun nabestaanden.  

Mijn claim is gebaseerd op artikel 141 lid 3 van de Grondwet dat aan de Staat Suriname c.q. aan 
de Wetgevende Macht van de Republiek de rechtsplicht oplegt om (buiten de 
Ambtenarenpensioenwet of enige andere bestaande wettelijke bepaling) de geldelijke 
voorzieningen van (gewezen) leden van de Rechterliike Macht met rechtspraak belat en van  
hun nabestaanden bij afzonderlijke wet te regelen. Vanaf 1975 tot nu toe is aan deze 
rechtsplicht niet voldaan hetgeen beschouwd moet worden als een onrechtmatige 
overheidsdaad. 

Het bovenstaande klemt te meer nu de geldelijke voorzieningen ten behoeve van gewezen 
Presidenten, gewezen Vicepresidenten, gewezen Ministers en Onderminísters en gewezen 
leden van de Nationale Assemblee en van hun nabestaanden wel bij wet zijn geregeld en er 
naar mijn vaste overtuiging geen gegronde redenen bestaan waarom zulks niet is geschied ten 
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behoeve van gewezen leden van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en van hun 
nabestaanden. 

De vraag die ik thans beantwoord wil hebben is of de Regering, waarvan de President het Hoofd 
is, voornemens is op korte termijn, ter uitvoeríng van artikel 141 lid 3 van de Grondwet, een 
wetsontwerp regelende de geldelijke voorzieningen van (gewezen) leden van de Rechterlijke 
Macht met rechtspraak belast en van hun nabestaanden aan de Nationale Assemblee aan te 
bieden en of de Regering c.q. de President bereid is mij, ín afwachting van de totstandkoming 
van deze wet, bij wege van voorschot in aanmerking te doen komen voor een redelijke 
uitkering. 

In afwachting van Uw berichten, teken ik, met de meeste hoogachting, 

R.G. Rodrigues 



vANSTERIE 

BINNENLANDSE ZAKEN 
BUREAU No. 11  

No. 526112013 

Paramaribo, 27 ast 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

Gelezen het schrijven van de Directeur van Justitie en Politie, van 25 mei 2013 No.02915 13. 

Gelet op de beslissingen van de Raad van Ministers van 29 maart 1957, 20 januari 1970, 
27 juli 1982, 25 maart 1993, 15 april 1993, 30 maart 1994, 2 november 1994, 11 mei 1995, 18 april 
1996, 26 maart 1997, 6 mei 1998 en 7 maart 2000, vervat in de missiven van de Minister-President 
van 2 april 1957 no. 1072 en 21 januari 1970 no. 86/R.v.M., de Minister-President, Voorzitter van de 
Raad van Ministers van 4 augustus 1982 no. 345/R.v.M., de Vice-President, Voorzitter van de Raad 
van Ministers van 29 maart 1993 no.164/R.v.M. en 21 april 1993 no. 202/R.v.M., de Wnd.Voorzitter 
van de Raad van Ministers van 8 april 1994 no 218/R.v.M. en 18 november 1994 no. 774/RvM en de 
Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers van 16 mei 1995 no. 329/RvM en 18 april 
1996 no. 285/RvM, de Wnd.Voorzitter van de Raad van Ministers van 27 maart 1997 no. 235/RvM, 
de Vice-President van de Republiek Suriname van 7 mel 1998 no. 357/RvM en 8 maart 2000 
no. 195/RvM. 

REEFT BESLOTEN: 

J. 	In afwachting van een nadere regeling en onder voorbehoud van wijziging bij nader gebleken 
onjuiste berekening, aan de gewezen landsdienaar in de functie van Lid van het Hof van Justitie, op 
arbeidsovereenkomst, bij het Ministerie van Justitie en Politie, dhr. Robbie Gerardus 
RODRIGUES, geboren op 15 juli 1942, persoonsnummer 100118, op zíjn verzoek, te rekenen van 
1 mei 2013, een onderstand uit Staatskas te verlenen, ten bedrage van SRD.14,34 (VEERTIEN 
SUR1NAAMSE DOLLAR EN V1ER EN DERTIG CENT) per maand, én en ander volgens de 
becijferíng in de bij deze beschikking behorende staat. 

11. 	Aan te tekenen, dat de toekenning van het één en ander geschiedt onder voorbehoud van 
herziening en/of verrekening bij onjuist gebleken vaststelling. 

111. 	Afschrift van deze beschiklcing te zenden aan de Voorzitter van de Rekenkamer van 
Suriname, de Directeur van Financin (het Hoofd van de afdelíng Comptabiliteit), de Directeur van 
Justitie en Politie, het Hoofd van de afde1ing FinanciCle Zaken, het Hoofd van de afdeling ICP en de 
belanghebbende. 

De Minister van Bínnenlandse Zaken, 
w.g. Moestadja, 

(Drs. S. MOESTADJA). 

Voor afschrift, 
De Directeur ,an Binnenlandse Zaken, 

AAN: 
Dhr. R.G. RODRIGUES 

 

 

(Onderdirecteur). 



Berekening van de Onderstand, welke toekomt aan de gewezen landsdienaar in de functie van Lid van het Hof van Justi 
arbeidsovereenkomst, werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Politie, de heer Robbie Gerardus RODRIGUES, geb, 
15 juli 1942, te rekenen van 01 mei 2013. 

Diensttijd 
	

Laatst genoten bezoldiging 	 Berekening van de onderstand 
amwmaffiryna MMMMMM ■■■=wpIerynnw.•••■••••■■■■=ala 

15-10-84 t/m 31-07-12 =27jr.en 9m. 16d 	SRD.158.820,-- `sjrs 	 25 
25 X 30% van SRD. 158.820,-- = 

onderbreking: 01-01-05 t/m 30-09-07 	 SRD 47.646,- (3 vcPsjrs) of 
= 2j en 9m 	• 	 SRD 3.970,50 p.m. 

dit is lm en 25 jr 
(max. 25 jaren) 

(max. onderstand f. 250,- p.m.) 
ingev. R.v.M. 202/93, verh. tot f.375,— 

218/947 " f.750,-- p.m. 
it 	Ct 	774/94," " f.1500,-- p.m. 
<6 	 329/95," " f.4500,-- p.m. 
44 	it 	285/967 " f.5625,-- p.m. 
" 	C4 	235/97," " f.8437,50 p.m. 
it 	fi 	357/98," " f.14343,75 
dit is SRD.14,34 p.m. 

Behoort bij beschikking van .2} Matlia" 2014 no.5261/1 3 
gethe Direlcteux van Binnenlandse Zaken, 

dit 

p.m. 

p.m. 

  

 

( Mr. A. MOENSI ). 

 



R.G. Rodrigues 
C.C. Rodrigues-Ponse 
Albergastraat 18 
Paramaribo 
Tel: 499529 

Aan: 

De Minister van Binneniandse Zaken 
Drs. S. Moestadja 
Alhier 

Paramaribo, 7 april 2014 

Betreft: geldelijke voorziening/ uw beschikking d.d. 27 maart 2014 No. 5261/2013 

Geachte heer Minister, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van Uw beschikking d.d. 27 maart 2014 No. 5261/2013. 

Om vijf redenen kan ik mij niet verenigen met de inhoud van het stuk: 
a. Ten onrechte wordt ik aangemerkt als een gewezen landsdienaar in de functie van lid 

van het Hof van Justitie, op arbeidsovereenkomst. 
b. Ten onrechte wordt ik — met alle respect- afgescheept met een onderstand van 

SRD 14,34 (VEERTIEN SURINAAMSE DOLLARS EN VIERENDERTIG SURINAAMSE DOLLAR 
CENTEN) per maand , wetk bedrag door mij - wederom met alle respect- als gewezen lid 
van de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast niet anders kan worden 
gekwalificeerd dan een aalmoes. 

c. Ten onrechte is niet geregeld dat bij stijging van de bezoldiging van leden van de 
RechterIijke Macht ook de geldefijke vergoeding ten behoeve van mij moet worden 
aangepast. 

d. Ten onrechte is, in geval van overlijden, geen regeling getroffen voor mijn weduwe. 
e. Ten onrechte werkt de beschikking niet terug tot 1 augustus 2012. 

Ad a. Het Hof van Justitie is een onafhankelijk staatsorgaan en het kan nimmer zo zijn dat leden 
van dat orgaan in een gezagsverhouding tot de Uitvoerende Macht staan. Een 
arbeidsovereenkomst, waarvan U uitgaat, brengt uit haar aard, zo een gezagsverhouding met 
zich mee en zulks zou indruisen tegen de onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke 
macht en het beginsel van de scheiding der machten dat inherent is aan een democratische 
rechtsstaat. 

Ad b. Onze Grondwet schrijft in de artikelen 86, 126 en 141 iid 3 voor dat bij wet dienen te 
worden geregeld de geIdelijke voorzieningen ten behoeve van (gewezen) leden van de 
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Nationale Assemblee, (gewezeiN) ministers en onderministers en van leden van de Rechterlijke 
Macht met rechtspraak belast en van hun nabestaanden. 
Ten aanzien van de leden van de Nationale Assemblee en de ministers en onderministers is 
zulks geschied bij wet van 23 september 1988 ( S.B 1988 No. 59, voorzover mij bekend, 
laatstelijk gewijzigd bij S.B 2005 No. 57) en bij wet van 23 september 1988 (S.B. 1988 No. 58, 
voor zover mij bekend, laatstelijk gewijzigd bij S.B.1994 No. 78), terwiji bij wet van 9 september 1988 
(S.B. 1988 No. 55, voorzover mij bekend, laatstelijk gewijzigd bij G.B. 2010 No. 83) op grond van 
artikel 112 van de Grondwet het inkomen en de overige financiéle voorzieningen van de 
President en de Vice-President zijn geregeld. 
Ondanks artikel 145 lid 4 van de Grondwet van 1975 en artikel 131 lid 3 van de huidige 
Grondwet zijn vanaf 1975 tot heden echter alle regeringen en parlementen in gebreke gebleven 
de financiéle voorziengen ten behoeve van de (gewezen) leden van de Rechterlijke Macht met 
rechtspraak belast en van hun nabestaanden wettelijk vast te stellen, zoals aan de Wetgevende 
Macht - bestaande uit de Nationale Assemblee en de Regering- grondwettelijk is opgedragen. 
DIt nalaten van de Wetgevende Macht kenmerk ik als handelen in strijd met een rechtsplicht . 
Op grond van de Grondwet dient zulk een wet namelijk tot stand te komen, hetgeen kan 
geschieden op initiatief van de Nationale Assemblee of door indiening door de President c.q. de 
Regering van een wetsontwerp bij het parlement. 
Bovendien handelt de Wetgevende Macht (Regering en Nationale Assemblee), door niet tot 
regeling van de financiéle positie van de Rechterlijke Macht over te gaan, in strijd met het 
gelíjkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 8 van de Grondwet en dus discriminatoir jegens 
de (gewezen) leden van de Rechterlijke Macht. Er is naar mijn vaste overtuiging namelijk geen 
enkele redelijke grond aan te wijzen waarom ten aanzien van de (gewezen) leden van de 
Nationale Assemblee en de Regering, bestaande uit de President, de Vice-President en de 
Ministers alsmede ten aanzien van de (gewezen) Onderminsters, wel een wettelijke regeling is 
getroffen en ten aanzien van de (gewezen)leden van de Rechterlijke Macht en hun 
nabestaanden niet. 
Hoewel, door nalatigheid van de Wetgevende Macht, geen wettelijke criteria bestaan voor het 
vaststellen van de hoogte van de geldelijke vergoeding waarop ik nu in billijkheid aanspraak op 
meen te maken lijkt het mij redelijk dat - in afwachting van een definitieve regeling op grond 
van artikel 141 lid 3 van de Grondwet- zulk een vergoeding wordt vastgesteld naar analogie van 
de regeling voor ministers. 
Op grond van de artikelen IV en V van de wet van 1 september 1994 (S.B. 1994 No. 78) 
houdende nadere wijziging van de "Wet financiéle voorzieningen ministers en onder-ministers" 
juncto de artikelen 8 en 9 van de oorspronkelíjke wet (S.B. 1988 No. 58) kom ik tot de 
navolgende berekening: 
Bij rnijn pensioenering bedroeg mijn bezoldiging als lid van het Hof van Justitie SRD 13.235,--
per maand terwijI ik als lid van de Krijgsraad een salaris genoot van SRD 845, per maand, 
zijnde in totaal SRD 14.080 per maand. 
lk ben van oktober 2007 tot en met juli 2012 lid geweest van het Hof van Justitie, dat is dus 
gedurende een periode van 4 jaren en 10 maanden. ( lk laat- overigens onder voorbehoud van 
alle rechten- de ongeveer 18 jaar als lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie vooralsnog 
buiten beschouwing). 
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Naar analogie van de regeiing die voor ministers geldt Z01.1 ik aanspraak maken op een pensioen 

van 4 10/12e  x 2% van SRD 14.080,-- = SRD 1.360,12 per maand (artikei 8 lid 1 van de 
gewijzigde wet) en op een onderstand van 20% van SRD 14.080,-- = SRD 2.816,-- per maand 
(artikel 8 lid 2 van de gewijzigde wet), zijnde in totaal SRD 4.176,12 per maand. 
Ket door u toegekende bedrag van SRD 14,34 per maand is slechts 0,34% dus nog geen half 
procent, van het bedrag waarop ik in redelijkheid aanspraak op meen te kunnen maken. lk  

hoop dat U op grond van deze calculatie zult kunnen begrijpen waarorn ik het door U 
vastgestelde bedrag als een aperte miskenning van de rechtsposítie van de (gewezen) leden van 

de Rechterlijke Macht (en hun nabestaanden) ervaar. 

Ad c. Aangezien de gevraagde geldelijke vergoeding een ultvloeisel is van het gedurende 
langere tijd lid zijn geweest van het Hof van Justitie lijkt het mij niet meer dan logisch dat bij 
stijging van de bezoldiging van de leden van Rechterlijke Macht de geldelijke vergoeding aan 
gewezen leden van het Hof van Justitie dienovereenkomstig wordt aangepast. 

Ad d. Naar analogie van artikel 9 van de gewijzigde wet geidende voor (onder)ministers zou, in 
geval van mijn overlijden, mijn echtgenote aanspraak maken op een bedrag gelijk aan 75% van 
het pensioen en de onderstand zijnde dus op SRD 3.132,09 per rnaand. Hiervan is in Uw 
beschikking niets terug te vinden. 

Ad e. Naar analogie van artikel 8 lid 3 van de gewijzigde wet geldende voor (onder)ministers 
dienen zowel het pensioen als de onderstand in te gaan op de dag van mijn pensioenering, 
zijnde 1 augustus 2012. De terugwerIcing tot 1 mei 2013 is mijns inziens dan ook onjuist. 

Op grond van het bovenstaande aanvaard ik de door U aan mij toegekende onderstand van 
SRD 14,34 per maand niet en ik verzoek U een gewijzigde besIíssing in overweging te nemen 
c.q. een nadere regeling te treffen en mij hieromtrent spoedig- kan het zijn binnen 2 weken?- te 
berichten, bij gebreke waarvan ik mij reeds nu, voor alsdan, alle rechten voorbehoud, 
daaronder begrepen het nemen van nationale en/of internationale gerechtelijke stappen. 
lk  ben mij er van bewust dat een termijn van twee weken kort is maar zulks is ingegeven door 
het feit dat ik bij brieven d.d. 3 februari- en 16 april 2013 de Regering, door tussenkomst van de 
Vicepresident, reeds heb benaderd doch dat deze brieven nooit zijn beantwoord en men zelf 
niet de moeite heeft genomen de ontvangst daarvan te bevestigen. lk  heb hieruit de conclusie 

getrokken dat in elk geval de Vicepresident geen belang hecht aan deze aangelegenheid en 
deze brief, die ik thans tot U richt, moet dan ook gezien worden als een laatste poging de zaak 
in der minne op te lossen. 

U alvast dank zeggend voor Uw medewerking, verblijf ik met de meeste hoogachting, 

R.G. Rodrigues 

Bijlagen: afschriften van de brieven d.d. 3 februari- en 16 aprli 2013 
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1994 No.78 

STAATSBLAD 
van de 

REPUBLIEK SURINAME 

WET VAN 1 SEPTEMBER 1994, HOUDENDE NADERE WIJ-
ZIGING VAN DE "WET FINANCIELE VOORZIENINGEN 
MINISTERS EN ONDER-MINISTERS" (S.B.1988 NO.58, 
ZOALS L)1ATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ S.B.1993 NO. 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Ge/et op artikel 126 van de Grondwet (S.B.1987 
No.116) en in overweging genomen hebbende, dat 
het noodzakelijk is de Wet •tot regeling van de 
financiele voorzieningen van de Winisters en 
inder-Ministers "Wet financiele voorzieningen 
Ministers en onder-Ministers" (S.B.1988 No.58, 
laatste1ijk gewijzigd bij S.B.1993 • No.55), na-
der te wijzigen. 

Heeft,na goedkeuring door De Nationale Assem-
blee, de Staatsraad.gehOord, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

. rtikel 1 wordt als vOlgt herschreven: 

I. Aan de Minister•  wordt met ingang •van de dag 
van zijn benoeming een maandelijkse schade:- 
1oosste11ing ten laste van de Staatskas 
toegekend, ge1ijkstaande aan .200% -van de 
maandelijkse bezoldiging van een Directeur 
vkan een Departement. 
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2. Aan een onder-Minister wordt met ingang vc..■ 
de dag van zijn benoeming een maande1ijkse 
schadeloosstelling ten laste van de Staats-
kas toegekend gelijkstaande aan 75% van de 
in le lid bepaalde maandelijkse schadeloos-
stelling van een Minister. 

ARTIKEL II 

Artike1 2 wordt als volgt herschreven. 

I. Aan een Minister wordt gedurende zijn 
ambtstermijn een maandelijkse toelage voo. 
zepresentatiekosten toegekend gelijkstaande 
aan 25% van de in artikel 1 lid 1 bepaalde 
schadeloosstelling. 

2. Aan een onder-Minister wordt gedurende zijn 
ambtstermijn een maande1ijkse toelage voor,  
representatiekosten toegekend gelijkstaand, 
aan 25% van de in artikel I lid 2 bepaalde 
schadeloosstelling. 

•ARTIKEL III 

Artikel 7 leden 2 en 3 worden als volgt her-
schreven: 

2. Met gezin wordt in het eerste lid bedoeld: 
Een huishouden bestaande uit man en vrouw,, 
dat op basis van een huwelijk c.q. duurza-
me samen1eving tot stand is gebracht en de . 
eigen wettige, gewettigde, erkende minder-
jarige kinderen of die minderjarige kinde-
ren over welke krachtens rechterlijke be- 
schikkinq de voogdij wordt witgeoefend en 
deel uitmaken van het gezin. 
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3. Tot leden van het gezip zoale hedpe1d in 
het vorige lid,-worden ook getekend meer-. 
derjarige kinderen, die wegens voortduren-
de 1ichaams- of zielSgebreken niet in hun 
onderhoud kunnen voorzíen en deel uitmaken 

van het gezin. 

ARTIKEL IV 

Artikél 8 lid 1 wordt als volgt herechreven: 

Een gewezen Mipister of onder-Minister, 
voorzover deze functie werd vervuld als 
resulteat van gehouden algemene en gehei-
me verkiezingen, die gedurende ten Minste 
een jaar het ambt van Minister respectie-
Velijk onder-Minister heeftvervu1d, ge-
niet ten laste van de S aatskas per maand 

\ voor• elk jaar gedurende welk h' ' . --, bt 
als •  zodanig heeft vervul .een 
respectievelijk naar red n van 	 de 

in artikel 1 lid 1 en lid 2 vastgestelde 

schadeloosstelling. 
Een gedeelte van een maand• wordt voor een 

gehele maand gerekend. 

2. Een gewezen Minister-President, Minister 
c.q. 'onder-Minister, voorzoVer deze fiznctie 
werd vervuld als resultaat van gehouden al-

gemene en gehei„me—~ki-eztgen, genieten 
maande1ijks eençonderstend ten laste van de 
Staatskas, respecetérettTE gelijkstaande 
aan 25%, 20% en 15% per maand jan de in ar-
tikel 1 vastgestelde schadeloosstelling. 
Een gedeelte van een maand wordt vbor een 

gehele maand gerekend. 
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3. Het pensioen en de onderstand gaan in met 
ingang van de eerste dag der maand volgende 
op die waarin aanspraak daarop wordt ge-, 
maakt en eindigt op de laatste dag der 
maand volgende op die waarin de betrokkene 
is overleden. 

4. Het pensioen en de onderstand staan stil 
met ingang van de'dag waarop de,betrokkene 
tot Minister of onder-Minister is herbenoqmd 
Na beindiging van de ambtsperiode wordt 
betreffende Minister of onder-Minister op 
nieuw pensioen en onderstand toegekend, 
waarbij de verschillende tijdvakken als Mi-
nister of onder-Minister doorgebracht, voor 
berekening •van het pensioen worden samenge-
voegd. 

5. Ten aanzien van het pensioen en de onder-
stand waarop aanspraak bestaat, is het be-
paalde in artikel 1 leden 5 en 6 van over-
eenkomstige toepassing. 

ARTIKEL V 

Artikel 9 wordt als volgt herschreven. 

I. De weduwe/weduwnaar van een Minister-Pre-
sident, Minister, onder-Ministr en of ge-
wezen Minister-President, Mini,ter c.q. 
onder-Mínister genieten een pensioen en 
onderstand ten •laste van de staatskas ge- 
lijkstaande• aan 75% van het pensioen en on
derstand dat aan een Minister-President 
Minister c.q. ,onder-Minister zou toekomen < 
of toekwam. 

1994 	 No.7 

2. Het derde lid van artikel 3 is van over-
eenkomstige toepassing op het pensioen e 
onderstand in het vorig lid van dit arti 
kel bedoeld. 

ARTIKEL VI 

Artikel 10 wordt als volgt herschreven. 

I. De wezen van een Minister-President, Min. 
ter c.q. onder-Minister of gewezen Minisl 
President, MinísLer c.q. onder-minister 
nieten tezamen een pensioen en onderstan, 
ten laste van de Staatskas gelijkstaande 
aan 60% van het pensioen en onderst“nd d, 
aan de Minister-President, Minister c.q. 
onder-Minister zou toekomen of toekwam. 

2. Het pensioen en de onderstand in het vor. 
lid van dit artikel bedoeld gaan in op d< 
eerste dag der maand volgende op die, waé 
in aanspraak daaroP wordt gemaakt en einc 
gen op de laatste dag der maand volgende 
die, waarin aanspraak daarop wordt gemaal 
waarin de wezen meerderjarig zijn gewordé 

• of, bíj overl.ijden, op de laatste d-g de.< 
maand volgende op die waarin zij zijn ové 
leden. 

. Onder wezen worden verstan de eigen •vett 
ge, gewettigde, erkende fflinderjarige 
ren of minderjaríge kinderen over wie 
krachtens rechter1ijke beschikking de voo,  
dij wordt uitgeoefend enklee1 uitmaken va. 
het huishouden. 
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ARTIKEL VII 

1994 	 No.: 

WET VAN 1 SEPTEMBER 1994, HIUDENDE NADERE I 
ZIGING VAN DE "WET FINANCIELE VOORZIENINGEI 

No.78 

	

	 VAN MINISTERS EN ONDER-MINISTERS (S.B.1988 
58, ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ S.B.19! 
NO. 55) 

Deze wet treedt in werking op de dag volgende 
op die van haar afkondlging en werkt terug 

tot 1 januari 1994. 

Gegeven te Paramaribo, de lste september 

1994. 

R.R. VENETIAAN. 

Uitgegeven te •Paramaribo. de 20ste 

•september 1994. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i. 

J.S. SISAL. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De bezoldiging van de ambtenaren, waaronde; 
die van de Direkteuren van de Departementel 
zijn in verband met de huidige sociaal-ecol 
aische ontwikkelingen noodzakelijk aangepa! 

Door daze aanpassing is er een discrepanti( 
ontstaali in bezoldiging, waaronder verdisc( 
teerd een functioneringstoe1age van een Di. 
rekteur• van een Departement en een Ministe; 
die noodzakelijk dient te worden gecorri- 

• geerd. 

De‘aanpassing van de financiele voorzienins 
van .de Minister en onder-Minister dient ins 
volge artikel 126 van •cle Grondwet bij wet 
geschieden. 

Ter Voorkoming van het steeds moeten terug. 
gaan naar de wetgever voor aanpassingen a1( 
de onderhavige, zijn de desbetreffende art. 
kelen van de "Wet financie1e voorzieningen 
•Ministers en onder-Ministers" ($.8.1988 No 
• 851aatste1ijk gewijzigd bij S.B.1993 No.8! 
,Thans zodanig geredigeerd, dat zthlks niet 
meer noodzakelijk is. 
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VoOT-r-E-S-is opgenomen de bepaling dat aan een 
gewezen Minister-President, Minister c.q. on-
der-Minister een onderstand ten 1aste van 
Staatskas wordt toegekend. 

Het ontwerp is zodanig geformuleerd en gere-
digeerd, dat zij geen verdere toe1ichting be- 
hoeft. 	 * 

Paramaribo, 	juli 1994 

A. Ch. KRUISLAND. 

K. RAMSUNDERSINGH. 

M.S.A. NURMOHAMED. 

M. JAMIN. 

E. BRUNINGS. 

R. NARAIN. 

H. SYLVESTER. 

■ 
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