WET van
houdende ratificatie van het
"Protocol of 2014 to the Forced
Labour Convention, 1930"

Eindverslag
der
Commissie van Rapporteurs

VOORONDERZOEK
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de
ontwerpwet houdende ratificatie van het "Protocol of 2014 to the
Forced Labour Convention, 1930" heeft haar eerste meeting
gehad op 12 april 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, namelijk om de hiaten in het verdrag
no. 29 van 1930 weg te werken en de niet toepasbaarheid van
delen van dit verdrag vast te stellen, vanwege de nieuwe
dimensies en uitdagingen op het gebied van dwangarbeid.
Op basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek over de
onderhavige ontwerpwet verder verricht.
ONDERZOEK
1. De Commissie heeft tijdens de voornoemde meeting besloten
om:
de vraag-en aandachtspunten met betrekking tot onderhavige
ontwerpwet, met de Regering te bespreken, ter verkrijging
van een breder inzicht m.b.t. concrete aspecten van het
Verdrag alsmede implementatie hiervan na goedkeuring door
De Nationale Assemblée;
enkele actoren uit te nodigen om met hen van gedachte te
wisselen omtrent bestaande vraag-en aandachtspunten. Het
betrof de volgende actoren, te weten:

a. het ministerie van Arbeid; en
b. het ministerie van Justitie & Politie, de werkgroep
Trafficking in Persons en de High-Level Werkgroep
Coeirdinatie en Monitoring Beleid Kinderarbeid,
Dwangarbeid en Mensenhandel.
(zie verslag Commissievergadering dd. 12 april 2018 / Cie
20/CRV ratificatie "Protocol of 2014 to the Forced
Labour Convention, 1930/01-2018)

2. Op donderdag 24 mei 2018 heeft de Commissie een
bespreking gehad met de genoemde actoren. Tijdens deze
meeting zijn de actoren ingegaan op het belang van het Protocol
voor Suriname.
3.
De Commissie heeft enkele wetstechnische
wijzigingsvoorstellen besproken met de actoren, waarover er
overeenstemming is bereikt.
(zie verslag Commissievergadering dd. 24 mei 2018 / Cie
44/CRV ratificatie "Protocol of 2014 to the Forced Labour
Convention, 1930/02-2018.
4.
Het resultaat van de verschillende besprekingen,
literatuurstudies en commissievergaderingen heeft geresulteerd
in het indienen van een amendement op de ingediende
ontwerpwet.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
op donderdag 29 mei 2018 is onderhavige ontwerpwet aan
de orde geweest in een Openbare Commissievergadering;
aan onderhavige ontwerpwet kon aanvankelijk stilzwijgende
goedkeuring worden verleend door De Nationale Assemblée,
echter is hiervan afgeweken vanwege de aard van de
Overeenkomst. Het is van belang dat de samenleving goed
wordt ingelicht over deze overeenkomst.
de door de Commissie voorgestelde wetstechnische
wijzigingsvoorstellen zijn voorgehouden aan de Minister
van Arbeid; het betreft de volgende wijzigingsvoorstellen:
a. In de citeertitel dient de zinsnede "ratificatie van" te
worden vervangen door de zinsnede "goedkeuring van de
toetreding van de Republiek Suriname tot".

b. De considerans kontt als volgt te luiden: In overweging
genomen hebbende, dat het nodig is om de toetreding van de
Republiek Suriname tot het op 11 juni 2014 te Genéve tot
stand gekomen, "Protocol 2014 to the Forced Labour
Convention, 1930r aan de goedkeuring van De Nationale
Assemblée te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge
artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek
Suriname bij wet moet worden verleend;
de Commissie en de Minister van Arbeid hebben
overeenstemming bereikt ten aanzien van de wetstechnische
wijzigingsvoorstellen;
de wetstechnische wijzigingsvoorstellen zullen worden
vervat in een Amendement, waama deze zal worden
aangeboden aan De Nationale Assemblée, ter behandeling;
-

de Commissie adviseert De Nationale Assemblée de
ontwerpwet goed te keuren, waarna het proces om te geraken
tot daadwerkelijke ratifícatie en implementatie van het
verdrag kan worden ingezet.

-

de Commissie stelt zich unaniem achter de wijze waarop de
Minister van Arbeid is ingegaan op de bestaande vraag-en
aandachtspunten;

BESLUITEN

- de Commissie heeft het Amendement waarin de
wetstechnische wijzigingsvoorstellen zijn vervat ingediend
dd. 29 mei 2018;

de Commissie zal Eindverslag uitbrengen, waarin zij
aangeeft gereed te zijn voor behandeling van de onderhavige
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering van dd. 31
mei 2018.
(zie verslag Openbare Commissievergadering dd. 29 mei
2018 / OCV/Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen
/ 01 — 2018 Wet Ratificatie Protocol of 2014 Forced
Labour Convention 1930/01-2018)

Paramaribo, 31 mei 2018
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Helz 4e lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet
mede-ondertekend, wegens afwezigheid.
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