WET van
2018
houdende bepalingen met betrekking tot de
conversie van de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd naar de arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd
(Wet Conversie Arbeidsovereenkomst
voor Bepaalde Tijd naar
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd)
EINDVERSLAG
DER
COMMISSIE VAN RAPPORTEURS

PREADVIES
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de
ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de
conversie van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde naar
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, heeft haar eerste
meeting gehad op 12 juni 2018, waarin zij het te volgen traject
van het vooronderzoek van onderhavige ontwerpwet heeft
besproken en vastgesteld.
Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het
doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 12 juni 2018).
In het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.:
De Commissie •wenst een duidefijke definitie van het begrip
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
- Hoe zal de "draaideurconstructie", zoals opgenomen in artikel 7
van deze wet, tot uitvoering worden gebracht in de praktijk?
Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen
in het Preadvies opgenomen (zie Preadvies dd. 12 juni 2018)
en het verslag van de Commissie (zie verslag
Commissievergadering dd. 12 juni 2018: Cie. 49/ Wet
Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd naar
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd 01-2018).
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VOORONDERZOEK
ln de Huishoudelijke Vergadering van dd. 14 juni 2018 (HH. 015)
heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen
over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De
Nationale Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder
onderzoek van de ontwerpwet.
ONDERZOEK
Literatuur
Ten aanzien van de onderhavige ontwerpwet heeft de
Commissie enkele documenten bestudeerd waarmee er
raakvlakken bestaan, te weten:
a. Het Surinaams Burgerlijk Wetboek
b. De Arbeidswet
c. De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet van Nederland)
d. I LO verdragen
Horen van Deskundigen/Actoren:
Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies,
heeft de Commissie enkele actoren gevraagd hun visie ter zake
de ontwerpwet kenbaar te maken, t.w.:
a. Het Ministerie van Arbeid;
b. Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR)
(vakbeweging);
c. de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) (bedrijfsleven).
Gehouden vergaderingen / hearing
Op maandag 25 juni 2018 heeft de Commissie schriftelijk
feedback ontvangen van de Vereniging Surinaams
Bedrijfsleven (VSB) (Agendanummer DNA 1011r18), waarin
zij haar bevindingen inzake de ontwerpwet kenbaar heeft
gemaakt. Ten aanzien van onderhavige ontwerpwet is
opgemerkt dat uitzonderingsgevallen ook meegenomen
dienen te worden in het wetsontwerp.
Op donderdag 28 juni 2018 heeft de Commissie een
meeting gehouden om de stand van zaken te bespreken

omtrent het wetsontwerp. Er is hierbij aangegeven dat er een
hearing zou worden gehouden met bovengenoemde
instanties dd. 27 juni 2018, maar vanwege omstandigheden
heeft deze geen voortgang gehad. (zie verslag
Commissievergadering dd. 28 juni 2018: Cle. 61/ Wet
Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd naar
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd 02-2018).
De Commissie heeft op woensdag 11 juli 2018 een hearing
gehad met de deskundigen van het Ministerie van Arbeid, een
vertegenwoordiging van de Associatie van Surinaamse
Fabrikanten (ASFA) en een vertegenwoordiger van de Raad
van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) (vakbeweging).
Tijdens deze hearing zijn de actoren ingegaan op diverse
zaken die zij meemaken in de praktijk, m.b.t.
arbeidsovereenkomsten met betrekking tot onderhavige
wetsontwerp. Tevens zijn er vraag-en aandachtspunten aan
de orde gesteld. Hierop zijn de deskundigen van het
Ministerie van Arbeid breedvoerig ingegaan. Eveneens zijn er
enkele wijzigingsvoorstellen gedaan door zowel de
Commissieleden als de uitgenodigde actoren. Het besluit is
toen genomen dat het Ministerie van Arbeid een aangepaste
versie (met verwerking van de wijzigingsvoorstellen) zou doen
toekomen aan de Commissie.
Op dinsdag 7 augustus 2018 heeft de Commissie een
onderhoud gehad met een vertegenwoordiging van de
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Tijdens deze
meeting zijn de vertegenwoordigers nader ingegaan op de
eerder door haar opgestuurde schriftelijke feedback, waarbij
deze puntsgewijs zijn toegelicht.
(zie verslag Commissievergadering dd. 7 augustus
2018: Cie. 87/ Wet Conversie Arbeidsovereenkomst
voor Bepaalde tijd naar Arbeidsovereenkomst
Onbepaalde Tijd 05-2018).
Data gehouden vergaderingen van de Commissie
De Commissie heeft in totaal 4 commissievergaderingen
gehad op:
- 12 juni 2018
- 28 juni 2018
- 11 juli 2018
- 7 augustus 2018
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
Op dinsdag 31 juli 2018 is een aanvang gemaakt
met de behandeling van de ontwerpwet in een
Openbare Commissievergadering.
Tijdens de Openbare Commissievergadering zijn er
zijdens de Connmissieleden enkele technische
alsook beleidsmatige vraag- en aandachtspunten,
aan de orde geweest, die m.n. te maken hadden
met de praktische uitvoering van deze wet. Tevens
zijn enkele wijzigingsvoorstellen gedaan die meer te
maken hadden met aanvullingen en
verduidelijkingen, o.a.
• het vervangen van het begrip "conversie" in
"omzetting".
• de kwestie van de ontbindende voorwaarde? De
ontbindende voorwaarde zoals opgenomen in het
wetsontwerp is niet duidelijk.
• de mogelijke nadelen met betrekking tot conversie
van arbeidsovereenkomsten.
• de vraag hoe er uitvoering zal worden gegeven aan
het wetsontwerp in de praktijk, m.n. of dit
administratieve/financiéle kosten met zich zal
meebrengen.
• de kwestie met betrekking tot de Arbeidsinspectie
en haar functioneren in de praktijk.

VOORTZETTING OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
• Op dinsdag 21 augustus 2018 werd de Openbare
Commissievergadering voortgezet, waarbij de
Minister van Arbeid wederom aan het woord is
gekomen.
• De Minister van Arbeid is breedvoerig ingegaan op
de eerder gestelde vragen en geplaatste op- en
aanmerkingen ter zake de ontwerpwet, waarbij hij
m.n. verduidelijkte dat:

in het kader van "decent work standards" het nodig
is de arbeidswetten te moderniseren. De
rechtszekerheid wordt hier veilig gesteld;
aan de uitvoering van het wetsontwerp geen
financiéle als administratieve kosten gepaard gaan
voor de werkgever;
Arbeidsinspectie innovatie behelst en er zal hierbij
op een ander manier gehandeld moeten worden om
uitvoering te geven aan hun taakstelling.
De Commissie heeft wederom enkele additionele
wijzigingsvoorstellen voorgehouden aan de Minister
die m.n. te maken hadden met enkele aanvullingen
in de wetstekst alsmede enkele aanscherpingen in
de Memorie van Toelichting, m.n. ten aanzien van
artikel 3.
De Minister gaf aan zich te kunnen verenigen met
de wijzigingsvoorstellen gedaan door de
Commissie.
BESLUITEN
De Commissie kan zich stellen achter de wijze
waarop de Minister van Arbeid is ingegaan op de
bestaande vraag-en aandachtspunten;
Met betrekking tot de voorgestelde en
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de
Commissie met de Minister van Arbeid
overeenstemming bereikt, dat deze zullen worden
verwerkt in een amendement;
Op grond van de bevindingen en de gemaakte
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat
overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering;
De Commissie adviseert, na bestudering van de
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet;
Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens
de openbare behandeling aan de orde worden
gesteld.

(Zie verslag Openbare Commissievergadering
dd. 21 augustus 2018 / OCV 14 Wet Conversie
Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd 06 +
Ontslagwet 2018 - 07 / 2018

Paramaribo, 23 augustus 2018
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Het 3de en 4de lid van de CvE hebben dit,
Eindverslag niet mede-ondertekend,
wegens afwezigheid

6

