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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

RESOLUTIE van 15 augustus 2022 no. 13.000/22, houdende 

vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks per beroepsgroep met 

ingang van 01 juli 2022. 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

Op voordracht van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van 

Financiën en Planning. 

 

Gehoord: De Directeuren van Financiën en van Binnenlandse Zaken; 

 

GELET OP: 

 

 1. de Personeelswet (G.B. 1962 no. 195, geldende tekst (S.B. 1985                  

no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no.93); 

2. de Ambtenarenpensioenwet 1972 (G.B. 1972 no. 150, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 39); 

3. het Ambtenarenbezoldigingsbesluit (S.B. 1980 no. 153, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij  S.B. 1992 no.95); 

4.  het Staatsbesluit van 9 juli 2020, Besluit Directeur en 

Onderdirecteur 2020 (S.B. 2020 no. 135); 

5. de Resolutie van 16 maart 2022 no. 4339/22, houdende vaststelling 

van de nieuwe bezoldigingsreeks voor landsdienaren en met hen 

gelijkgestelden per beroepsgroep (S.B. 2022 no. 31) en 

6. de beslissing van de Regeringsraad van 10 augustus  2022 (missive 

van de President van de Republiek Suriname van 11 augustus 2022 

no. 106/RvS/22).  
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OVERWEGENDE: 

 

dat de Regering in het Tripartiet Akkoord van 24 november 2021 met de 

vakorganisaties die partij zijn bij dit akkoord is overeengekomen dat er 

een loonronde zal plaatsvinden in januari 2022 en daarna in juli 2022; 

 

dat het Onderhandelingsorgaan van de Overheid in de periode juli en 

begin augustus 2022 overleg heeft gevoerd met diverse vakorganisaties 

die al dan niet partij zijn bij het Tripartiet Akkoord van                                                    

24 november 2021, maar wel landsdienaren vertegenwoordigen teneinde 

een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen m.b.t. de te maken 

afspraken over de bezoldigingsaanpassing; 

 

dat er overeenstemming is bereikt over een bezoldigingsverhoging met 

ingang van 1 juli 2022 van 8 procent bovenop de bezoldiging per                              

1 januari 2022 (rekenkundig 8% op de bezoldigingsverhoging van 17% 

per 1 januari 2022) en dat op de nieuw vastgestelde bruto 

bezoldigingsbedragen het nieuw fiscaal regiem is toegepast naast de 

gebruikelijke inhoudingen voor de premies t.a.v. pensioen, SZF en AOV;  

 

dat gestreefd wordt de nieuwe bezoldigingsreeks per ultimo                            

augustus 2022 in uitvoering te brengen. 

 

BESLUIT: 

 

I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Te rekenen van de dagtekening van deze resolutie wordt 

vastgesteld de nieuwe bezoldigingsreeks voor landsdienaren en 

de met hen gelijkgestelden overeenkomstig de desbetreffende 

brutobedragen in de bij deze resolutie horende 

onderscheidenlijke bijlagen per beroepsgroep. 
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B. De nieuwe bezoldigingsreeksen gaan in per 1 juli 2022 onder 

gelijktijdige intrekking van de onderscheidenlijke eerder 

vastgestelde bezoldigingsreeksen voor de desbetreffende 

beroepsgroepen. 

 

C. De twk. over de maand juli 2022 wordt uitbetaald in de maand 

september 2022. 

 

II. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om in overleg 

met de Minister van Financiën en Planning ingeval van gebleken 

technische onvolkomenheden in de bezoldigingsreeksen per 

beroepsgroep de nodige correctieve voorzieningen te treffen. 

 

III. Te bepalen dat: 

a. Deze resolutie en de daarbij behorende bijlagen in het Staatsblad 

van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt.  

b. Deze resolutie in werking treedt met ingang van de dag volgende 

op die van de bekendmaking en terugwerkt tot en met                                      

01 juli 2022. 

c. De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en 

Planning belast zijn met de uitvoering van deze resolutie. 

 

 

 

Paramaribo, de 15e augustus 2022, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 16e augustus 2022 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO



 


