
WET van 31 december 1962, houdende regelen omtrent de rechtstoestand van de 
landsdienaren en hun aanspraken op verloven, verlofsbezoldigingen en wachtgelden 
(Personeelswet) (G.B. 1962 no. 195), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen 
bij G.B. 1971 no. 76, G.B. 1972 no. 150, S.B. 1976 no. 19, S.B. 1980 no. 84, S.B. 1981 no. 
148, S.B. 1982 no. 155, S.B. 1983 no. 46, S.B. 1987 no. 93. 
 
 
Artikel 43 
 GEBRUIK VAN LANDSGOEDEREN 
 
Het is aan de landsdienaren verboden van goederen welke aan het Land toebehoren en die voor 
de dienst zijn bestemd, een met die bestemming onverenigbaar gebruik te maken. 
 
 
 
 

COMPTABILITEITSWET 
AFDELING II 

 
Van de ordonnateurs en andere niet-rekenplichtige landsdienaren. 
 

Artikel 34 
Alle landsdienaren, die, zonder terzake rekenplichtig te zijn, door onechtmatige handelingen of 
door het nalaten van de zorg, waartoe zij gehouden zijn, middellijk of onmiddellijk aan den 
Lande schade toebrengen, zijn verplicht die schade te vergoeden. 
In bijzondere gevallen kan de Landsregering, de landsdienaren van de in Lid 1 bedoelde 
verplichting geheel of gedeeltelijk ontslaan. 
De vervolging en het verhaal op de bedoelde landsdienaren en erfgenamen of rechtverkrijgenden 
geschieden volgens de regelen bij lansbesluit vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor 
Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 
1915 no. 75, G.B. 1916 no. 10, G.B. 1917 no. 67, G.B. 1921 no. 75, G.B. 1922 no. 101, G.B. 
1923 no. 59, G.B. 1923 no. 79, G.B. 1925 no.73, G.B. 1926 no. 12, G.B. 1926 no. 41, G.B. 
1926 no. 42, G.B. 1926 no. 56, G.B. 1926 no. 100, G.B. 1927 no. 20, G.B. 1928 no. 58, G.B. 
1928 no. 94, G.B. 1929 no. 25, G.B. 1929 no. 26, G.B. 1931 no. 65, G.B. 1931 no. 87, G.B. 
1933 no. 94, G.B. 1934 no. 63, G.B. 1935 no. 42, G.B. 1935 no. 81, G.B. 1936 no. 115, G.B. 
1937 no. 1, G.B. 1938 no. 36, G.B. 1938 no. 37, G.B. 1938 no. 38, G.B. 1938 no. 39, G.B. 
1939 no. 31, G.B. 1939 no. 50, G.B. 1939 no. 51, G.B. 1939 no. 67, G.B. 1939 no. 68, G.B. 
1940 no. 4, G.B. 1940 no. 166, G.B. 1943 no. 20, G.B. 1943 no. 122, G.B. 1944 no. 76, G.B. 
1944 no. 103, G.B. 1944 no. 176, G.B. 1944 no. 177, G.B. 1945 no. 108, G.B. 1945 no. 113, 
G.B. 1948 no. 231, G.B. 1950 no. 65, G.B. 1953 no. 67, G.B. 1955 no. 75, G.B. 1957 no. 42, 
G.B. 1959 no. 30, G.B. 1960 no. 120, G.B. 1962 no. 135, G.B. 1964 no. 86, G.B. 1970 no. 37, 
G.B. 1970 no. 39, G.B. 1970 no. 105, G.B. 1971 no. 56, G.B. 1971 no. 154, G.B. 1972 no. 55, 
G.B. 1972 no. 62, G.B. 1973 no. 72, G.B. 1973 no. 74, S.B. 1979 no. 21, S.B. 1980 no. 67, S.B. 
1980 no. 116, S.B. 1982 no. 19, S.B. 1984 no. 17, S.B. 1993 no. 35, S.B. 2002 no. 67, S.B. 2002 
no. 68, S.B. 2002 no. 69, S.B. 2002 no. 70, S.B. 2004 no. 105. 
 
 

Artikel 22 
 

De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich binnen Suriname aan enig 
strafbaar feit schuldig maakt. 

 
 

TITEL XXIV 
VERDUISTERING 

 
Artikel 381 

 
Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij 

anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan 
verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten 
hoogste zestig gulden. 
 
                         
     1 De resolutie van 28 februari 1948 (G.B. 1948 no. 23) publiceerde het Wetboek van Strafrecht in een doorlopende 
genummerde reeks. 
     2 Gew. bij G.B. 1938 no. 39. 



Artikel 382 
 

Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke 
dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 
 
 

Artikel 423 
 

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast 
persoon die opzettelijk geld, ongemunt goud of geldswaardig papier, dat hij in zijn bediening 
onder zich heeft, verduistert, of toelaat dat het door een ander weggenomen of verduisterd wordt, 
of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren. 
 
 

Artikel 427 
 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft de ambtenaar: 
1o. die een gift of belofte aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te 

bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten; 
2o. die een gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten gevolge van of naar 

aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan of nagelaten. 
 
 
 


