
PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 
Telefoon: 420102 	e-mail : secretariaat&Dresident .ciov.sr 

Aan : 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1266/16 
Paramaribo, 18 augustus 2016 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 
wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege 
(Decreet Arbeidsadviescollege S. B. 1984 no.105) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee 
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende 
Memorie van Toelichting. 

De President van de Republiek Suriname, 

cc 	Vice- President 
Minister van Arbeid 
Secretaris Staatsraad 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek. 2,  3  cu icit: in+7'it 20 i 6. 
Agenda no. 	) ii6 0 3 / 

Verwezen 
Naar 



WET van 	  
houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat in het kader van de herziening van de 
arbeidswetgeving het wenselijk is het Decreet Arbeidsadviescollege 
(S.B. 1984 no. 105) te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, 
bekrachtigd de onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In het Decreet Arbeidsadviescollege (S.B. 1984 no. 105) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

A. Overal in het Decreet Arbeidsadviescollege (S.B. 1984 no. 105) wordt het woord 
"Decreet" of "decreet" vervangen door: Wet of wet, voor zover nodig, onder grammaticale 
aanpassing van de in verband daarmee gebezigde lidwoorden, voomaamwoorden en 
bijvoeglijke naamwoorden. 

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 

(1) in lid 1 wordt de zinsnede "een voorzitter" vervangen door: een onathankelijke 
voorzitter; 

(2) in lid 2 wordt "Ministers" vervangen door: Minister; 
en de derde volzin vervangen door: 

Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd overeenkomstig het 
in dit lid bepaalde. 

(3) lid 3 onder b een wordt vervangen door: 

b. 	(i) 	voor wat betreft de vertegenwoordigers van het ministerie van 
Arbeid, op initiatief van de Minister als bedoeld in artikel 1, onder lid 2, 
middels een met redenen omkleed besluit; 

(ii) 	voor wat betreft overige vertegenwoordigers van de overheid op 
verzoek van hun Minister; 



(iii) voor wat betreft de vertegenwoordigers van werknemers en 
werkgevers op verzoek van de door hen vertegenwoordigde organisatie. 

(4) in lid 5 wordt de zinsnede;"na overleg met de leden van het college" vervangen 
door "na overleg met de door hen vertegenwoordigde ministeries en besturen van 
de door hen vertegenwoordigde organisatie in het college". 

(5) lid 6 wordt vervangen door: 

Aan het College worden bij beschikking van de Minister een secretaris, een 
plaatsvervangende secretaris en een notulist toegevoegd, mede belast met de zorg 
voor het administratief beheer van het College. 

(6) Aan artikel 4 wordt een nieuw lid 8 toegevoegd luidende als volgt: 

"Van het bepaalde in lid 4 kan slechts worden afgeweken indien alle in het college 
vertegenwoordigde organisaties, voor het verstrijken van de tweede zittingsperiode 
van een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, unaniem aan de minister te 
kennen geven om in het belang van een vlotte voortzetting van de werlczaamheden, 
voorstander te zijn van herbenoeming van de zittende voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter." 

C. 	Artikel 5 lid 2 wordt vervangen door: 

In geval van een tussentijdse vacature van een lid van het College, benoemt de 
Minister zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden een nieuw lid, voor 
de resterende duur van de zittingsperiode, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 
lid 2. 

D. 	Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 

1 	Adviezen van het College worden zo veel mogelijk per bedrijfstak 
uitgebracht. 

2 	Indien de Minister het voornemen heeft tot de voorbereiding van wettelijke 
regelingen op het terrein van de arbeid, wordt het College zo spoedig mogelijk 
daarvan in kennis gesteld. 

3 	De Minister doet geen voorstellen ten aanzien van wettelijke regelingen als 
bedoeld in lid 2, dan nadat het advies ter zake van het College is overwogen. 
Indien de Minister afwijkt van het advies van het College, wordt het College zo 
spoedig mogelijk schriftelijk in kermis gesteld van de beweegredenen. 

E. 	In artikel 12 lid 1 wordt de zinsnede "zijn standpunt" vervangen door: het 
ingenomen standpunt. 

F. 	Artikel 13 lid 2 wordt vervangen door: 

De vergoedingen van de voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, secretaris, 
plaatsvervangende secretaris, leden, plaatsvervangende leden en notulist van het 



College worden door de Minister vastgesteld bij beschilcking na verkregen 
goedkeuring van de Raad van Ministers. 

G. 	Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: 

(1) De punt na de eerste zin wordt vervangen door een komma. 
(2) De zinsnede "hij is," wordt vervangen door "die", en na het woord 

"bevoegd"wordt het woord "is " toegevoegd. 
(3) In lid 1 het woord "funktionering" vervangen door: "functionering" 
(4) In lid 2 wordt de zinsnede "zijn werkzaamheden" vervangen door: de 

opgedragen werkzaamheden. 

H. 	Artikel 17 lid 1 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Degene, die het College opzettelijk in de opgedragen werkzaamheden hindert 
of op enigerlei wijze belemmert in de uitvoering van de opgedragen taak , 
opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt of inlichtingen verzwijgt dan wel het 
bepaalde in artikel 16 overtreedt, wordt gestraft met een hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste SRD 10.000,-. 

I. 	Artikel 18 komt als volgt te luiden: 

Met de opsporing van de in artikel 17 strafbaar gestelde feiten, zijn behalve de bij 
artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering belast de arbeidinspecteurs als 
bedoeld in de Wet Arbeidsinspectie (S.B. .....no. .....), alsmede de door de Minister 
daartoe aangewezen ambtenaren. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

3. De Minister belast met arbeidsaangelegenheden is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	  
houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege 

ONTWERP 

MEMOME VAN TOELICHTING 

Het Arbeidsadviescollege heeft vanaf haar instelling in 1984 haar nut en bestaansrecht 
bewezen, bij het instandhouden van goede arbeidsverhoudingen tussen de sociale partners 
op het arbeidsveld. 
Voor de verdere instandhouding van bedoelde verhoudingen is het noodzakelijk gebleken 
de wetgeving terzake meer af te stemmen op de hedendaagse realiteit. Er is nu expliciet in 
de wet opgenomen dat de Voorzitter een onafhankelijke persoon dient te zijn die niet 
gelinieerd moet zijn aan het bedrijfsleven of aan de vakbeweging. Ook het feit dat de 
Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter terstond herbenoembaar zijn zal in de praktijk 
zorgen voor een vlotte voortzetting van de activiteiten van het college. 
In voorgaande gevallen was het zo dat er om de 4 jaren uitgekeken moest worden naar een 
geschikte kandidaat die nog gedragen moest worden door de partners alvorens over te 
kunnen gaan tot benoeming. 

In de Nota van Toelichting van het decreet Arbeidsadviescollege is aangegeven dat het 
hoofd Arbeidsbeschenning, nu hoofd Arbeidsinspectie en het hoofd Arbeidsverhoudingen, 
nu onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, qualitate qua zitting moeten hebben 
in het college en een van deze twee functionarissen werd volgens gebruik aangewezen als 
de plaatsvervangend Voorzitter. Artikel 4 lid 4 van het decreet Arbeidsadviescollege bracht 
met zich mee dat genoemde functionarissen in feite slechts 1 keer herbenoemd konden 
worden en het gebruik dat zij als plaatsvervangend Voorzitter moesten aanzitten in gedrang 
kwam. 

De secretaris van het college heeft nu formeel een plaatsvervanger en met de wijziging van 
artikel 4 lid 6 wordt ook de positie van de notulist geformaliseerd. Gebleken is dat bij een 
tussentijdse vacature de periode van dertig dagen niet haalbaar is en is de periode 
waarbinnen voor vervanging zorggedragen, moet worden verruimd naar maximaal twee 
maanden. 

Paramaribo, 

DESIRÉ D.BOUTERSE 
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