
WET van 	  
houdende bepalingen met betrekking 
tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs 
(Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten 
door Intermediairs) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van de streldcing van het wetsontwerp 
en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie van Rapporteurs is op 05 oktober 2016 bijeengeweest met de Minister van 
Arbeid, dhr. drs. S. Moestadja en zijn deskundigen, dhr. mr. G. Piroe (0D-JIZ), dhr. R. Pater 
(Hoofdbeleidsmedewerker), mw. G. Mangroe (Wnd. hoofd Internationale Zaken), mw. mr. R. 
Henry (Hoofd Bureau Wetgeving) en dhr. I. Smith (Hoofd Voorlichting) om over bedoelde 
ontwerpwet te delibereren, waarbij de laatst genoemden een uitzetting hebben gegeven over 
het wetsontwerp, welk ten doel heeft regels betreffende het ter beschikking stellen van 
uitzendlcrachten door intermediairs, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de 
internationale arbeidsstandaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie, vast te stellen. 

Tijdens deze vergadering zijn er enkele juridisch-technische onvolkomenheden aan de orde 
gesteld. Op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde (S.B. 1990, no. 43) worden deze 
onvolkomenheden en gerezen vraag-en aandachtspunten aan De Nationale Assemblée 
voorgelegd, te weten: 

A. de Intitule te herformuleren: 

`WET van 
houdende bepalingen met betrekking 
tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs 
(Wet Terbeschikkingstelling (Ter Beschikking Stellen)  Arbeidskrachten 
door Intermediairs) 

ONTWERP' 

B. Artikel 1: 
- lid 1 b. te herschrijven oftewel simplistisch uitleggen. 
- lid 1 e. het woord cuitzendbureau na het woord rUitzendbureau: ' te schrappen. 
- lid 3 na het woord Bij de zinssnede: of krachtens ' toe te voegen en het woord 

kesteld te vervangen door: vastgesteld'. 
een nieuwe bepaling toe te voegen: Directeur: de Directeur van het Ministerie'. 
(In dit kader wordt ook voorgesteld naast de bepaling: Minister' (Artikel I lid la.) 
ook de bepaling: Ministerie ' toe te voegen, luidende: Ministerie: het Ministerie 
van belast met arbeidsaangelegenheden'. 
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C. 	Artikel 3: 
- het woord: nader ' te schrappen. 

consistent te zijn met de gebezigde terminologieen (bijvoorbeeld in Artikel 3 lid 2 
wordt de terminologie de aanvrager gehanteerd, terwijI in Artikel 4 lid 3 de 
terminologie: de verzoeker). 

- lid 3 wordt aandacht gevraagd voor de zinsneden: Vigitale mededeling' en 
'elektronische bericht'. Voorgesteld wordt om het woord 'cligitale ' te schrappen. 

D. Overwegen of Artikel 5 niet bij of krachtens staatsbesluit geregeld moet worden. 

E. ALGEMENE OPMERKING: overal waar in de wetstekst: 'en in het Staatsblad van de 
Republiek Suriname gepubliceerd' staat moet geschrapt worden, voorbeelden zijn: 
Artikel 3 lid 1, Artikel 5 lid 3, Artikel 9 lid 2. 

F. De artikelen 7 en 8 samen te treldcen, waardoor er een vemummering optreedt. De 
artikelen 8 tot en met 23 (oud) worden gewijzigd in artikelen 7 tot en met 22 (nieuw). 

Artikel 7 komt als volgt te luiden: 
`Artikel 7 

1. Een vergunning wordt onder andere (verder wordt voorgesteld de woorden ionder 
andere ' weg te laten) geweigerd: a. en b.. 

2. Een vergunning kan worden geweigerd ingevolge 

G. In Artikel 10 dient het woord: "kan" vervangen te worden met: "moet". 

H. OPMERKING: 

In Artikel 18: 
- zijn in lid 1 enkele leden weggelaten. 

dient er een andere formulering/constructie bedacht te worden betreffende de 
zinsnede: 'cle Algemene Gelboetewet (S.B. 2002 no. 73), omdat de Algemene 
Geldboetewet 2002 is op grond van ARTIKEL III van de Wet van 10 september 
2014 houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no.1, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2015 no. 44) in verband met herziening van het 
Wetboek van Strafrecht ingetrokken. Lid 2 van voornoemd ARTIKEL geeft aan dat 

joor zover in andere wettelijke regelingen wordt venvezen naar een geldboete 
categorie genoemd in de Algemene Geldboetewet, is de overeenkomstige categorie 
in artikel 40  in dit Wetboek van toepassing'. 

I. In de MEMORIE VAN TOELICHT1NG, dient: 

de Intitule geherformuleerd te worden: 

`WET van 
houdende bepatingen met betrekking 
tot het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten door intermediairs 
(Wet Terbeschikkingstelling ( Ter Beschikking Stellen)Arbeidskrachten 
door Intermediairs) 
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- het woord: ONTWERP 'te schrappen. 
de zinssnede: 'Artikelsgewijze Toelichting te vervangen door: Artikelsgewijs'. 
een andere formulering/constructie te bedenken betreffende de zinsnede: "Nieuw 
Burgerlijk Wetboek". Door te anticiperen op een ontwerpwet wordt de indruk 
gewekt alsof de goedkeuring van onderhavige ontwerpwet de aangehaalde 
bepalingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in de Memorie van Toelichting 
worden geffectueerd. 

Naast bovengenoemde juridisch-wetstechnische onvolkomenheden heeft de Commissie van 
Rapporteurs enkele fundamentele vraagpunten aan de orde gesteld, te weten: 

- op grond van artikel 3 e.v. hoe de heffingen zullen verlopen als inkomsten voor de 
Staat. 
met betrekking tot de samenloop van de voorgestelde termijn van 30 dagen in artikel 
4 lid 2 e.v. in vergelijking met artikel 6 lid 2 e.v., welk aangeeft dat [h]et verzoek 
tot verlening van de vergunning geschiedt uiterlijk twee (2) weken voor expiratie 
van de vergunning. 
gedetailleerde uitleg en formulering van de artikelen 7 en 9 lid 1 d. en e. e.v.. 
de strekking van artikel 11 lid 1 e.v., en; 

- het opnemen van een bezwaarprocedure, waarbij de Directeur wordt 
aangeschreven en indien er geen positief antwoord zijdens de verzoeker wordt 
ontvangen kunnen de zij beroep aantekenen bij de Minister. 

De Commissie van Rapporteurs stelt naast de verdere bestudering van dit wetsontwerp 
voor actoren uit te nodigen om hun visie ter zake kenbaar te maken: 

- De Vereniging van Surinaamse Uitzendbranche (VSU); 
De Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR); 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF); 
De Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB), en; 

- Enkele Stichtingen en Uitzendlcrachten. 

De Commissie van Rapporteurs zal op een nader te bepalen datum met bovengenoemde 
actoren een meeting plannen. Derhalve heeft de Commissie van Rapporteurs besloten om de 
bovengenoemde intentie aan De Nationale Assemblée voor te leggen. 

Paramaribo 10 oktober 2016 

D. Sharman 

—17W-.7Alsadang 

D. Vorswijk 
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P. Etnel 

R. Ilahibaks 

Het 6e lid v/d C.v.R. heeft dit preadvies, 
niet mede-ondertekend wegens afwezigheid. 
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