
WET van 
betreffende het voorkomen en tegengaan 
van geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid 
(Wet Geweld en Seksuele intimidatie Arbeid) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op donderdag 9 januari 2020 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken 
en vastgesteld. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van ontwerpwet, 
namelijk de bescherming tegen misbruik en seksuele intimidatie op de werkvloer. 

Echter, bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten 
aanzien van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De 
Nationale Assemblée: 

Er moet een duidelijke definitie geformuleerd worden over wat er verstaan 
wordt onder seksuele intimidatie, 
Er moet rekening gehouden worden met de verschillende culturen en daardoor 
een ander begrip van wat seksuele intimidatie is. 
Hoe kan seksuele intimidatie bewezen worden? 
Wat zijn de ervaringen van de verschillende organisaties t.a.v. het bijstaan van 
slachtoffers? 

De Commissie acht het daarnaast nodig om van tenminste enkele (relevante) 
betrokken actoren schriftelijke feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet en neemt 
zich voor daartoe de volgende actoren aan te schrijven: 

1) De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 

2) De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) 

3) De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) 

4) De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS) 

5) Het Ministerie van Arbeld 

6) De Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) 
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7) het korps politie Suriname (KPS) 

8) Het Openbaar Ministerie (OEM) 

9) Stichting Stop Geweld 

10) Stichting Projekta 

11) De Nationale Vrouwen Beweging (NVB) 

12) Women's Rights Centre (WRC) 

13) Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) 

14) Het Jeugdparlement 

15) Het Ministerie van Sociale Zaken (relevante afdeling) 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 

kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo,a1 i..2020 
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