WET van
Thouderide regels inzake het tegengaan
van kinderarbeid en het verrichten van
arbeid door jeugdige personen
(Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen)

Eindverslag
der
Commissie van Rapporteurs

VOORONDERZOEK
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de
ontwerpwet houdende regels inzake het tegengaan van
kinderarbeid en het verrichten van arbeid door jeugdige personen
(Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen) heeft haar eerste
meeting gehad op 13 februari 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 het harmoniseren van de
Surinaamse arbeidswetgeving betreffende kinderarbeid aan de
hedendaagse realiteit en eisen alsook de ILO standaarden.

Op basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek over de
onderhavige ontwerpwet verder verricht.
ONDERZOEK
De Commissie heeft op voomoemde datum gedelibereerd over
de ontwerpwet. Tijdens deze vergadering zijn er enkele vraag-en
aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten:
• de rol van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
en Justitie en Politie met betrekking tot kinderarbeid.
• hoe zal het Ministerie van Arbeid uitvoering geven aan het
wetsontwerp?
• welke maatregelen zullen er getroffen worden door het
Ministerie van Sociale Zaken met betrekking tot kinderarbeid?
• de rol van het bedrijfsleven en de vakbeweging met betrekking
tot kinderarbeid.
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De Commissie heeft tijdens de meeting besloten om de
bestaande vraag-en aandachtspunten met betreldcing tot
onderhavige ontwerpwet (zie Preadvies dd. 13 februari
2018), met de Regering en enkele relevante actoren te
bespreken, ter verkrijging van een breder inzicht.

(zie verslag Commissievergadering dd. 13 februari / Cie
11 / Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen 01 —
2018).
Op dd. 16 april 2018 is er een workshop gehouden met de
relevante actoren, waarbij er breedvoerig is gediscussieerd
over de bestaande vraag-en aandachtspunten (zie verslag
Workshop dd. 16 april 2018 / Cie 18 / Wet Arbeid
Kinderen en Jeugdige Personen 03 — 2018).
De Commissie heeft op dd. 16 mei 2018 een meeting gehad,
waarbij zij de workshop heeft geCvalueerd. Tijdens deze
meeting heeft de Commissie besloten de ontwerpwet te
zullen behandelen in een Openbare Commissievergadering.
Tevens werd besloten om de nog bestaande discussiepunten
in Openbare Commissievergadering aan de orde te stellen
(zie verslag Commissievergadering dd. 16 mei 2018 / Cie
40 / Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen 04 —
2018).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
op donderdag 29 mei 2018 is onderhavige ontwerpwet aan
de orde geweest in een Openbare Commissievergadering;
tijdens de Openbare Commissievergadering zijn er zijdens
commissieleden enkele vraag-en aandachtspunten aan de
orde gesteld, die m.n. te maken hebben met o.a.:
a. de implementatie van de wet na afkondiging;
b. de verhouding tussen de wenselijkheden van de wet versus
de realiteit;
c. de definitie van "kinderarbeid" in relatie tot de leerplicht;
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d. de vraag over de controlemechanismen die van belang zijn
voor de controle en toezicht in het kader van de naleving van
de wet;
e. de vraag of de onderhavige wet in lijn zal zijn met nog te
concipieren onderwijs wetgeving en m.n. ten aanzien van de
leerplicht;
f. de vraag of er een rapportageplicht rust op de werknemers
naar Arbeidsinspectie;
g. de samenhang van beleid tussen de ministeries van Arbeid,
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en
Volkshuisvesting;
h. de noodzaak van het instellen van een Kinderombudsman;
i. het inkomen van de Overheid in gevallen waarbij kinderen
en gezinnen ondersteuning behoeven.
de Minister van Arbeid:
- is breedvoerig ingegaan op de aangehaalde aspecten inzake de
ontwerpwet;
- benadrukte het belang van de naleving van bestaande
wetgeving;
- gaf aan dat het voomemen is om uiterlijk 2019 de bestaande
arbeidswetgeving te repareren, in lijn met de Grondwet en
intemationale arbeidsstandaarden (ILO en UNICEF);
- stelde dat naar verwachting de cijfers met betrekking tot
kinderarbeid in Suriname eind juli 2018 beschikbaar zullen zijn.
Op basis hiervan zal het Ministerie, samen met andere
ministeries, gepaste maatregelen treffen.
- De Commissie adviseert De Nationale Assemblée om de
ontwerpwet goed te keuren.

BESLUITEN
-

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter de
wijze waarop de Minister van Arbeid antwoord heeft
gegeven, maar er zijn nog enkele discussiepunten ten aanzien
van het wetsontwerp;
De Commissie en de Minister van Arbeid hebben
overeenstemming bereikt ten aanzien van de
wijzigingsvoorstellen en de beleidsmatige vraag-en
aandachtspunten.
Met betrekking tot de voorgestelde en overeengekomen
wijzigingsvoorstellen heeft de Commissie met de Minister
van Arbeid overeenstemming bereikt dat deze verwerIct
zullen worden in een amendement, welke vervolgens zal
worden aangeboden aan De Nationale Assemblée.
Ten aanzien van nog openstaande vragen is besloten deze
tij dens de Openbare Plenaire behandeling van de ontwerpwet
aan de orde te stellen.

-

Op grond van deze bevindingen en afspraken komt de
Commissie van Rapporteurs unaniem tot de conclusie dat
overgegaan kan worden tot Openbare Plenaire behandeling
van de ontwerpwet.

-

de Commissie heeft besloten voorafgaande aan de Openbare
Plenaire Vergadering een Amendement in te dienen waarin
de wijzigingsvoorstellen zijn vervat;

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

P. Kensenhuis (Vz)

ret

Ilahi aks

M. Jogi

P. Etnel

Het 4e lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet
mede-ondertekend, wegens afwezigheid.
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