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VI. 	 Afschrift van deze beschikking te zenden aan de 
V oorzitter van de Rekenkamer van Surinanle, de 
directeuren 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, directeur van Binnenlandse Zaken en de 
directeur van het Pensioenfonds. 

Gegeven'te Paramaribo, de 1 2008, 

M.S.H. HASSANKHAN 
H. HILDENBERG 

Uitgegeven te Paramaribo, de 3e juli 2008 

De Minister van 13innenlandse Zaken, 


M.S.H. HASSANKHAN 

No. 64 2008 

STAATSBlAD 

VAN DE 


REPUBllEK SURINAME 

BESCHIKKING van de Ministers van Binncnlandse Zaken en 
van Financien van 13 juni 2008 no. 3942/08, inzake tockenning 
van een bruto toeslag van tien procent aan de gepensioneerden 
uit de overheidsdienst en de onderstandgenietenden. 

DE MINlSTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

EN V AN FINANCIEN, 


GELETOP: 


1. 	 de beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Financien d.d.l] december 2006 no. 9626/06 
houdende invoering per 1 oktober 2006 van de 
van een brutotoeslag van 10% de gepensioneerden 

en de onderstandgenietenden 
(S.B. 2006 no, 143); 

2. 	 het besluit van de Raad van Ministers van 7 mei 2008 zoals 
vervat in de missive van de Vice-president, Voorzitter van 
de Raad van Ministers, van 7 mei 2008 no. 371 /R.v.M. 
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III. 	 Voor deze voorzieningen onder I en II komen slechts in OVERWEGENDE: 
aanmerking diegenen die hun hoofdverblijf in Suriname 

dat aan de ambtenaren en met hen gelijkgestelden te rekenen van hebben. 

1 januari 2008 een bezoldigingsvoorziening is toegekend van 10% 
bruto bovenop de totale bruto maandbezoldiging (bezoldiging plus IV. De directeur van het Pensioenfonds te machtigen om de 

de bruto brandstofcompensatie per 1 oktober 2005 plus de 10% nodigc voorzieningen te treffen voor de juiste uitvoering 

voorziening per 1 oktober 2006). van de toegekende voorziening t.b.v. de gepensioneerden 
uit de overheidsdienst. 

dat de Rcgering van de Republiek Suriname het nodig heeft 
geoordeeld om deze voorziening ook toe te kelmen aan de V. Te bepalen da1: 

gepensioneerden uit overheidsdienst en de onderstandgenietenden; 
a. deze besehikking in het Staatsblad van de Republiek 

,,;... 
dat de voorziening het karakter heeft van een financiele Suriname wordt bekendgemaakt; 

tegemoetkoming in de vorm van cen brute bedrag naast het 
maandelijks toegekend pensioen qf de onderstand en waarover de b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dag 
gebruikelijke inhoudingen van toepassing zijn. volgendc op die van zijn bekendmaking en terugwerkt tot 

en met 1 januari 2008; 

HEBBEN BESLOTEN: c. 	 de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Finaneien 
bevoegd zijn de nodig uitvoeringsinstructies nit te 

I. 	 Te rekenen van 1 januari 2008 wordt aan de vaardigen in verband met de teclmische en administratieve 
gepensioncerden uit de overheidsdienst ingevolge de uitvoering van de toegekende voorzieningen. 

Ambtenarenpensioenwet 1972 een bruto toesiag van tien 
procent op het bruto maandpensioen toegekend met 

toepassing van de gebruikelijke inhoudingen. 


II. 	 Het bedrag (onderstand) ten behoeve van de onderstand
genietenden wordt te rekenen van 1 januari 2008 verhoogd 
met tien procent met toepassing van de gebruikelijke 
inhoudingen. 


