
WET van 	  

houdende wijziging van het Decreet Arbeidsinspectie 

(Decreet Arbeidsinspectie S.B. 1983, no. 42) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

VOORONDERZOEK 

De Commissie van Rapporteurs heeft op 17 oktober 2016 
een Preadvies uitgebracht, waarin zij aangeeft zich in 
meerderheid te kunnen stellen achter de strekking van het 
wetsontwerp, welk ten doel heeft om het wettelijk kader 
inzake de Arbeidsinspectie aan te passen aan de 
hedendaagse eisen en realiteit, vanwege de steeds 
veranderende arbeidsverhoudingen, de internationale 
standaarden van de Internationale Labour Organization 
(ILO) en de regionale standaarden van de CARICOM. Op 
voornoemde datum heeft De Nationale Assemblee het 
vooronderzoek verricht. Op basis hiervan heeft de 
Commissie van Rapporteurs het onderzoek over het 
onderhavige wetsontwerp verder verricht. 

ONDERZOEK 

De Commissie van Rapporteurs heeft in verband met het 
onderzoek wetstechnische commentaren met de 
Regering, i.c. het Ministerie van Arbeid besproken, waarna 
de voorgestelde en akkoord bevonden wijzigingen in een 
Amendement opgenomen zullen worden. 

Daarna heeft de Commissie van Rapporteurs 
gehoord deskundigen van de Suriname Business Forum, 
VSB, ASFA, KKF, WOVS en de Dienst Arbeidsinspectie 
(zie commissievergadering verslagen van d. d. 31 
oktober 2016 en 09 november 2016). 



De Commissie van Rapporteurs heeft zich middels 
voornoemde activiteiten in voldoende mate laten 
informeren en derhalve wederom met de deskundigen van 
het Ministerie van Arbeid over de nieuwe inzichten 
beraadslaagd. 

De Commissie van Rapporteurs en de deskundigen 
hebben 	over 	de 	nieuwe 	inzichten 	c.q. 
wetswijzigingsvoorstellen overeenstemming bereikt (zie 
commissieverslagen d.d. 05 oktober 2016, 17 oktober 
2016, 31 oktober 2016 en 09 november 2016). 

Het Ministerie van Arbeid kon zich terugvinden in de door 
de Commissie van Rapporteurs voorgestelde 
wijzigingsvoorstellen, waarna de Commissie heeft 
besloten deze wijzigingen middels een Amendement aan 
De Nationale Assemblee voor te leggen. 

DE OPENBARE COMMISSIE 

Op grond van het besluit van de Commissie van 
Rapporteurs werd op 17 januari 2017 de Openbare 
Commissievergadering gehouden. Tijdens deze 
Commissievergadering heeft de Commissie van 
Rapporteurs de vraag-en aandachtspunten en 
wijzigingsvoorstellen aan de Minister voorgelegd, die 
betrekking hadden op: 

- de rechtspositie van de arbeidsinspecteurs en de 
faciliteiten voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. 

- de gedragscodes die ertoe moeten resulteren dat de 
arbeidsinspecteurs hun werkzaamheden correct dienen 
uit te voeren. 

- het werkgebied, de controle en legitimatie door de 
arbeidsinspecteurs en de kwestie rond 
belangenverstrengeling 

de bekwaamheid van de arbeidsinspecteurs om vast 
te kunnen stellen of de gezondheid van de mens 
daadwerkelijk in gevaar is. 

- de waarborging van de geheimhoudingsplicht van 
degenen die uit de dienst zijn getreden of ontslag hebben 
gekregen wegens dringende redenen. 

de kwestie over de redelijkheid en billijkheid 
vaststelling 	van 	termijnen 	door 	de 



arbeidsinspecteurs voor werkgevers, zoals 
bijvoorbeeld bij het in achtnemen van de 
gezondheidsvoorschriften. 

de kwestie betreffende het regelen van de regio's bij 
Staatsbesluit en verduidelijking van de terminologie 
'regio's en voordelen om te kiezen voor regio. 

- de onderzoek rapportage, de integrale samenwerking 
en het bewijsmateriaal (fotos en video's). 

Op boven gestelde vraag-en aandachtspunten deelde 
de Minister van Arbeid het volgende mee, dat: 

ALGEMEEN 

de gestelde vraag-en aandachtspunten zijn reeds 
opgenomen in het ontwikkelingsconcept van decent 
work', welk in de nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen tot 2030 verankerd ligt. 
Goal 8 e.v. handelt over decent work' en de groei van 
de economie. I n dit kader heeft de Arbeidsinspectie een 
belangrijke rol te vervullen. 

- een hogere productiviteit ondenkbaar is, zonder de 
handhaving en begeleiding vanuit de Arbeidsinspectie, 
vooral op het gebied van de arbeidsomstandigheden en 
de bedrijfsgezondheidszorg. In dit kader gaat om 
Occupational Safety and Health. 

- Vanaf 1947 is de Arbeidsinspectie overeenkomstig de 
Arbeidswet (G.B. 1947 no. 142 zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 1980 no. 116) belast met het toezicht 
op het naleven van wettelijke bepalingen betreffende de 
arbeidsvoorwaarden en het waarborgen van de 
bescherming van werknemers bij het uitoefenen van 
hun werkzaamheden in de arbeidsinspectie. Verder 
werden in de jaren tachtig integrale wettelijke regelingen 
ingevoerd waarin de taken en de bevoegdheden van de 
arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs zijn 
opgesomd oftewel geregeld. Ook in andere niet direct 
arbeid beschermde wetten worden ook aan de 
arbeidsinspectie taken en bevoegdheden opgedragen, 
zoals de Werknemers Registratiewet (G.B. 63 no. 150), 
maar ook volgends de Wet Minimum Uurloon heeft de 
arbeidsinspectie gevraagd om dit in hun taakstelling op 
te nemen. Het functioneren van de Arbeidsinspectie 
wordt geregeld in het Decreet Arbeidsinspectie. 
Voornoemde Decreet wordt mede op advies van het 



Comité van experts van de ILO momenteel aangepast 
aan het betreffende ILO-Verdrag no. 81. 

BIJZONDER 

de wetstechnische wijzigingsvoorstellen worden 
meegenomen en verwerkt in dit wetsproduct. 

de beleidsvragen zullen tijdens de begrotingsbehandeling 
voor het dienstjaar 2017 worden meegenomen. 

- t.a.v. van het functioneren van de arbeidsinspectie was 
reeds tijdens de behandeling van het Hertstel en 
stabilisatieprogramma van de Regering breedvoerig 
gediscussieerd. Verder is dit aspect verwerkt in de 
ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017 en het nog aan 
te bieden Ontwikkelingsplan 2017-2021. 

- er is reeds een stap richting de institutionele versterking 
van de Arbeidsinspectie gemaakt. 

- de gedragscode voor de arbeidsinspecteurs dienen 
nageleefd te worden. 

- er beleidsmatig en materieel niet is ge'investeerd in de 
Dienst en geen formatieplan was van de verschillende 
diensten en het probleem opgelost kan worden door de 
uitvoering aan de Public Sector Reform. 

de eisen aan de arbeidsinspectie moeten aangepast 
worden. 

de Arbeidsinspectie is belast met de inspectie van 
parastatale bedrijven en multinationals. 

m.b.t. de bedrijfsongevallen is het eenvoudig en 
aannemelijk om een verband te leggen tussen 
arbeidsinspectie en bedrijfsongevallen. Arbeidsinspectie is 
niet meegegroeid in de groei van de verschillende 
bedrijven en sectoren. 

met het aantal arbeidsinspecteurs kan er niet 'Nationwide' 
controle worden uitgeoefend. 

m.b.t. het aspect van de directe en indirecte belangen van 
arbeidsinspecteur zal worden meegenomen bij de 
herformulering. 



m.b.t. de geheimhoudingsplicht ligt het in de bedoeling dat 
het doorwerkt na ontslag van de arbeidsinspecteur. 

m.b.t. de fotos en video's opname, als bewijsmateriaal, 
wordt al reeds bij de hoorzittingen gebruikt als 
onderbouwing van cases. Dit aspect zal ook meegenomen 
worden. 

m.b.t. het vraagstuk 'ressorten of regio's hebben de 
beleidmakers er voor gekozen om Suriname in 3 regio's 
met 62 ressorten te delen. Dit kan geregeld worden door 
een goedgekeurde formatieplan door de Raad van 
Ministers. 

m.b.t. de rechtspositie van arbeidsinspecteurs is er bij de 
inpassing bij de FISO niet in voldoende mate gewogen. 
Verder speelt ook de kwestie van te lang wachten op 
resoluties en beschikkingen een rol. 

t.a.v. de gedragscode zal de anti-corruptiewet als 
uitgangspunt worden genomen. (Zie ook de handelingen 
van die vergadering en het beknopte verslag van de 
Openbare Commissievergadering d.d. 17 januari 
2017). 

BESLUITEN: 

De Commissie van Rapporteurs kan zich in meerderheid 
stellen achter de wijze waarop de Minister van Arbeid 
antwoord heeft gegeven. 

M.b.t. de beleidsmatige vraag-en aandachtpunten is de 
Commissie van Rapporteurs met de Minister 
overeengekomen dat deze tijdens Plenaire 
begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017 aan de 
orde gesteld zullen worden. Deze vraagpunten hebben 
betrekking op: 

het vraagstuk over de institutionele versterking van 
de Arbeidsinspectie, 

de goedkeuring van het formatieplan door de Raad 
van Ministers, en; 

de uitvoering van de Public Sector Reform. 



bo, 17 januari 2017 

M.b.t. het onderhavige wetsontwerp is de Commissie 
van Rapporteurs met de Minister overeengekomen, dat: 

zij tijdens de Plenair behandeling antwoord zal 
geven over het vraagstuk betreffende het opnemen 
van fotos en video's, als bewijsmateriaal in artikel 
11 lid 2 lid van het Decreet 

- zij de voorgestelde wetswijzigingsvoorstellen in een 
schone versie zullen opnemen. 

de schone versie aan de deskundige(n) van De 
Nationale Assemblee aangeboden zal worden. 

- de nog te verduidelijken vraag-en aandachtspunten 
tijdens de Plenaire Vergadering zullen worden 
verduidelijkt. 

Op grond van deze bevindingen en afspraken komt de 
Commissie van Rapporteurs in meerderheid tot de 
conclusie dat overgegaan kan worden tot Plenaire 
behandeling van het onderhavige wetsontwerp. 

S. Tsang 

ri 	' 

A. Nading  

D. Jaggernath 

reedzaam 

Het zesde lid v/d CvR heeft dit eindverslaa 
niet ondertekend weaens afweziaheid. 
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