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LAN J) S n E S L l7 I T vall 12 februari 1957 tot uitvoe~ 
toing van Rl1.ih:el 13 lid 1 van d~: Sta3.tsrcgclil1g vun Suriname i 

Ii 

"(G.B. 1955 no. 53) m~t betf(~kkil1g tot ()ntslag uit '5 Land$ 
dienst va.n landsdicnanm Sir fie 2:cstigjril'ige leeftijd hebben 
bercikt. 

IN NAAM DER KONliNGIN! 

DR GOUVERNRtJR VAN SURINAME, 
! 

, f 

; i Ovcrwcgendc, dal ter uitvoering van artiltel 13, lid 1, va.nI 
L 

IIde StaatsrcgeHng van Suriname 'G.B. 1955 110. 53) met hetrek:tt.if 1 ; 

king tot aan la.ndsdienarcn te ver}enen ontslag het nodig is, ,het I. 
.. 

navolgende vast te stellen: I! 
Heeft, de Raad van A'dvies gehoord, bes~otcl1: I 


I'
PoArtiklel 1. i 
I 

! 
1 

Anders dan op eigel1 verzoek, bij wij'Ze van ~..;Ot ing'e-. ;\ 
volge bet bepaaldc bij arlikel1 van net West Indi9cli<·W~t....·· I: 

; 

geld ibesluit (G.B. 1925 no, 16). wordt de landsdien.aar··ontsla tfen wegens bet ibe.ireiken van. de 2estigjarige leeftijd, 

Arlikel 2. 1 
Bij hct 'bereiloon van !jle lecftijd van :z:estig jarcn wordt de 

landsdienaar, door het daartoe bevoegde geZ'ag! onts-lag ver. 
leend met ingang van de eerste dag van de maand vQlgende ap 
di~ waarin deze lE'efti.k~ is bereikt. 

Artikel 3. 

Op "'Qororacht van de Raad van .Ministel"$ 0 kan dOQr de' 
Gouverl1eur in bij7-on.dere ·gevallen., doch 'zulks uitsluitend pm 

-
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redl.'Ut'll \'~~U dienOitbdaLig', l ijddijl, \llh;pell:mtie VOOl· l'('tI bo.'
plJalde tl't'mt,;n "Rn het bepaald<' b~HH't.jkrJ 2 v.rnrclen verle-end. 

o,'us:;ang-!;b.a,_aUngeu , l 
, 

i'
j/\I'likpl -t. '. 

Met ingang \'i:Ul 1 !-ljwil 1fl57 1\'ot'dt van roc.htswegT! eet'vol I.,ontslag ~:C'decnd aan: " 

1:, . fl. de landsdienarell 'dlje bij 'het In werking treden van dit 
:al1d~bE"SluH de zestigjarigc leeEtijd nebben bereikt. . 

h. de lanosdienaren die na het inwerkingtreden van dit 
f;

I!
laudsbesluit doch ,",oar of op 31 maart 1957 de 'zestig 1/
jadge Jeeftijd hebbell bt"t'clkt. 11 .,

I:
2. Tell a:allzien vall de ~and edieuaren die op 31 maat't 1957 /Jnog aanspl'aak kunnen doen gelden op binl.1enlandsvef'. I,,Jof wegen.s langdurige j Dllafgebroken djenst, of vrij

j'f::tclling van d~enst \'legens andere redenen rdlan ziektc, i 
i\~tordt - op hun daartoe strekkend veI'Zioek - VOOl" I 

no~md binncniands",'erlof of de vrijstelHng van dir:msl 
vel'teend met .ngang van 1 a.pril 1957. Ret daartoe 
strokkend verzoek Idlent ufterlij'k 1 maart 1951 door , 

If 
\; 

betrokken, landsdiena.ar schriftelijk te worden jnge Ii 

.-i 
diend. 


.-i Bel aan daze oa tegode van qancisdienllf'cn van

0;. 
C'.4 t*echtswegc te \7erlenen ontsJag wordt opgeschmt tot 1t
'0:1' de dag volg'cnde op'ljIie V!tll net verstrijken va.n het gc
I><l noten verlof of de lorrijsteHlng van dienst. 
-< j:.l;., 

Tt.i:n aanzicn van de landtidictlaren die tussen 31 maal't 
0 J857 en 1 j£l.llual"j 1959 de zesUgjadge Jeeftijd zullen ..""" bereiken en aanspraak zouden kunn;en doen geld.'en op.-i 
C'.4 binnenlandsverlof ~\·cgens langdurige, onafgebl'oken 
.-i 
0 dic.!]):-;t, of vrijstoUing VI111 dienst WElgens andere rede
Co L1l'n dan y,iektc. \,""'Ol'1':1t or..! hun daartoe strekl{end "rer.C'.4 
"- Z(kl( vQor'llocmd blnncm1atulRverlof of de vrljstclling van 
0 
C'.4 

dtenst ver]cenu met ingl:1ng van de in artikel 2 va.n dit 
"
C'.4 la nd::;.bes]uit g{'noemot3 datum,
0 

, 

http:landsdiena.ar
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het <hwrtno t-)~ l'l."ld«!lld V("'?'(j~k dilml ttllN'Ujk up 
de ...·~rgtC! dllg va 11 .;:1'0 mua nd W.H) rin lie z.cstigjarige 
leeftUd doot' de landsd iemli:ll , bct"eikt ,..'ordt, I:Schriftc· 
lijk doo], de tandsdicnaar tc worden ingejl'etLd, 

Hat a'all deze categoric 'lun landsdicnaren to ver
lC'n~n ontslag ..".r(ll'cit opgt:~c:hOl't tot de nag volg('nde Ci'[J 
di<.>- van het genotell v(,1101' nr (It, vl'l.l~tclling nm clicnsL 

De landsdicna.u r dit: IUt 31 {[{'Cl'lUbf:' l' 1U58 d~ ~(·~tigj'l
t'igc 1eeftijdl z.at hcbhcn bereU,t zul op Zl,}ll daartoe 
strel\.'kend verzoek op ('en zodanig tijdstip in het genot 
van 'billnenlandsverlof of vrUstelling van dienst wegens 
andere redenen dan 7,iektc dienen te worden gesteld, 
opdat hct bepaaldc bi.i ar'U]"eJ 12 onverlwrt tocpasstn1:f 
vin :i't. 

Ad ikC!l ;; 

I: Dit landsbesluit treedt iu werking mel ingang van de dag 
f volgende op die vall z~in afkondigjng. 

Gegeven te Paramaribo. de l:;'~ febt'UlH'i 1957. 

:1. VA~ TILBURG. 

De Minister-President, 

Minister vall Algemene Zaken 

en van Binnenlandse Za.ken. 


JOHAN H. FERRIER. 

Uitgegeven te Pflramaribo, de 12(' fcbruari 1957. 

DC! Mintster van Binneniundse Zaken, 

JOHAN H, FERRIER. 
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