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REPUBLIEK SURINAME

RESOLUTIE van 29 juni 2010 no. 12.554/10, houdende
voorzieningen voor de President van de Republiek Suriname en
de Vice-President van de Republiek Suriname, de gewezen
President van de Republiek Suriname en de Vice-President van
de Republiek Suriname, de ministers en de onderministers en de
gewezen ministers en de onderministers.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken.

GELET OP:

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

2. De Wet fmanciele 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 Vice-President, Voorzitter
van de Raad van Ministers, van 14 juni 2010 no. 780/R.v.M.
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OVERWEGENDE:

dat gedurende diverse regeringsperioden in de afgelopen jaren in de
administratie, voorzieningen zijn getroffen, opdat de President van
de Republiek Suriname, de Vice-President van de Republiek
Suriname, de ministers en onderministers gedurende de actieve
uitoefening van het ambt, kunnen functioneren in een sfeer en
omgeving die passen bij de verantwoordelijkheden, de taken, het
protocol, de bescherming en beveiliging die deze hoge staatsambten
met zich meebrengen;

dat voor diverse andere hoge functies zoals voor de directeuren en
onderdirecteuren van departementen en leden van de rechterlijke
macht er bestaande regelingen zijn, die er in voorzien dat ook na het
niet meer actief vervullen van het ambt de aanspraken c.q.
voorzieningen worden voortgezet;

dat voor gewezen regeringsfunctionarissen diverse voorzieningen
niet alleen ophouden, indien na zekere termijn niet wordt geopteerd
voor het ambtenaarschap, maar het is in de administratie ook
gebleken dat geen eenduidige en effectieve invulling kan worden
verkregen vanwege gebrek aan vastlegging van de voorzieningen;

dat mans het nodig geoordeeld wordt om deze bedoelde
voorzieningen ter wille van een eenduidige en transparante
uitvoering per resolutie vast te leggen, e.e.a. vooruitlopend op een
defmitieve regeling ter zake.
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BESLUIT:

I. De President en de Vice-President en de leden van hun
gezin maken tijdens en na afloop van de ambtstermijn van
President en Vice-President, aanspraak op de volgende
voorzieningen ten laste van de Staat:

a. beveiliging: zowel object- als subjectbeveiliging, hetzij
middels manbeveiliging dan wel middels elektronische
beveiliging of beide;

b. vervoersfaciliteiten:
- een auto en brandstof;

een persoonlijke chauffeur in dienst van de Staat;

c. telecommunicatievoorzieningen:
telefoon: vaste verbinding en mobiel, inclusief een
geheim nummer;

- faxapparaat;
- internet, inclusief ADSL.

d. personele voorzieningen
lof 2 exterieurverzorgers, in dienst van de Staat;
1 of 2 interieurverzorgers in dienst van de Staat.

e. protocollaire voorzieningen:
- bij stand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in

verband met te ondernemen reizen naar het
buitenland;

- gebruik van Vipfaciliteiten op de Johan Adolf Pengel
Luchthaven van Suriname;

- plaatsing op de Protocollijst van het Presidentieel
Paleis;
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f. diplomatiek paspoort.

II De ministers en onderministers en de leden van hun gezin,
maken aanspraak op de volgende voorzieningen ten laste van
de Staat:

a. beveiliging: zowel object- als subjectbeveiliging, hetzij
middels manbeveiliging dan wel middels elektronische
beveiliging of beide;

b. vervoersfaciliteiten:
een auto en brandstof;

- een persoonlijke chauffeur in dienst van de Staat;

c. telecommumcatievoorzieningen:
- telefoon: vaste verbinding en mobiel, inclusief een

geheim nummer;
- faxapparaat;

internet, inclusief ADSL.

d. personele voorzieningen
lof 2 exterieurverzorgers, in dienst van de Staat;

e. protocollaire voorzieningen:
- bij stand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in

verband met te ondernemen reizen naar het buitenland;
gebruik van Vipfaciliteiten op de Johan Adolf Pengel
Luchthaven van Suriname;
plaatsing op de Protocollijst van het Presidentieel Paleis;

f. diplomatiek paspoort.
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III. 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,
behouden voor de duur van zes maanden, ingaande de maand
volgende op die waarin hun ambtstermijn is beeindigd, de
aanspraak op de voorzieningen als genoemd in paragraaf II.

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.
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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 29stejuni 2010,

R. R. VENETIAAN

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

M.S.H. HASSANKHAN


