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REPUBLIEK SURINAME

RESOLUTIE van 29 juni 2010 no. 12.555/10, houdende
geneeskundige voorzieningen voor de gewezen President van de
Republiek Suriname en de gewezen Vice-President van de
Republiek Suriname, de gewezen ministers en de gewezen
onderministers.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken.

GELET OP:

1. De Wet financiele voorzieningen President en Vice-President
(S.B. 1988 no. 55, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994
no. 79);

2. De Wet financiele voorzieningen ministers en onderministers
(S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994
no. 78);

3. Het besluit van de Raad van Ministers van 09 juni 2010,
zoals vervat in de missive van de Vicepresident, Voorzitter
van de Raad van Ministers, van 14 juni 2010 no. 779/R. v. M.
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OVERWEGENDE:

dat in de Wet financiele voorzieningen President en Vice-President
in artikel 9 het recht van de President en de Vice-President en him
gezinsleden, op algehele geneeskundige behandeling en verpleging
ten laste van de Staat, is beperkt tot 12 maanden na beeindiging van
him ambtstermijn.

dat voor de ministers en onderministers er een overeenkomstige
regeling in artikel 7 van de Wet financiele voorzieningen ministers
en onderministers is, en wel voor een periode van 6 maanden na
beeindigen van him ambtstermijn.

dat na afloop van deze periode er een terugval voor wat betreft de
medische voorzieningen te constateren is voor deze groep van hoge
ambtsdragers.

dat voor diverse andere hoge functies zoals voor de DNA leden, de
directeuren en onderdirecteuren van departementen en leden van de
rechterlijke macht er bestaande regelingen zijn, die er in voorzien dat
ook na het beeindigen van de zittingsperiode van een DNA lid of na
het niet meer actief vervullen van het ambt de aanspraken op de
medische voorzieningen worden voortgezet.

dat gelet op de maatschappelijke positie die de President en de Vice-
President alsook de ministers en onderministers, gedurende hun
actieve diensttijd hebben genoten - veelal met directe ondersteuning
van de gezinsleden- is het gewenst, om de tijdens de actieve dienst
toegekende medische voorzieningen ook na beeindiging van de
ambtstermijn van deze hoge ambtsdragers (zonder enige beperking
in tijd) voort te zetten en mede van toepassing te verklaren op de
leden van het gezin.
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derhalve wordt het nodig geoordeeld om de bedoelde voorzieningen
bij resolutie vast te leggen, e.e.a. vooruitlopend op defmitieve
regeling ter zake.

BESLUIT:

I. De President en Vice-President en de leden van hun gezin
behouden met ingang van de maand volgende op die waarin
hun ambtstermijn is beeindigd, het recht op algehele (eerste
klasse) vrije geneeskundige behandeling en verpleging in
Suriname ten laste van de Staat, zoals geregeld in artikel 8
van de Wet financiele voorzieningen President en Vice-
President ( S. B. 1988 no. 55, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B.I 994 no. 79).

II De ministers en onderministers, die op eervolle wijze uit een
ambt als lid van de Regering zijn ontslagen, voor zover het
ambt werd vervuld als resultaat van de gehouden Algemene,
Vrije en Geheime Verkiezingen en zij dit ambt gedurende
tenminste een jaar hebben vervuld, en de leden van hun
gezin, hebben recht op algehele (eerste klasse) vrije
geneeskundige behandeling en verpleging binnen Suriname
ten laste van de Staat, zoals geregeld in artikel 7 van
de Wet financiele voorzieningen ministers en onderministers
( S. B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S. B. 1994
no. 78).
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III. De in paragraaf II genoemde voorzieningen komen te
vervallen bij indiensttreding van de gewezen minister of
gewezen onderminister bij een bedrijf of instelling, waar zij
of hun gezinsleden recht hebben op minimaal dezelfde
geneeskundige voorzieningen.

IV. Voorts te bepalen dat:

a. deze resolutie in het Staatsblad van de Republiek
Suriname wordt bekend gemaakt.

b. deze resolutie in werking treedt met ingang van de dag
volgende op die van haar bekendmaking.

c. de Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van deze resolutie.

V. Afschrift van deze resolutie te zenden aan de Voorzitter van
de Rekenkamer van Suriname, 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 Financien, de Directeur van
Binnenlandse Zaken, en de overige directeuren van
departementen van algemeen bestuur.

Paramaribo de 29ste juni 2010,

R. R. VENETIAAN

Uitgegeven te Paramaribo, de 5e juli 2010
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.S.H. HASSANKHAN


