
Wet van 	  

Decreet Arbeidsinspectie 

Preadvies 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavig 
wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op 05 oktober 2016 tezamen met de Minister van Arbeid en zijn 

staf gedelibereerd over het onderhavig wetsontwerp. Zij kan zich stellen achter de 

strekkirtg van het wetsontwerp, welke ten doel heeft om het wettelijk kader inzake de 

Arbeidsinspectie aan te passen aan de hedertdaagse eisen en realiteit, vartwege de 

steeds veranderende arbeidsverhoudingen, de internationale standaarden van de 

Intemationale Labour Organization (ILO) en de regionale standaarden van de 

CARICOM. 

Tijdens de vergadering zijn enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld. 

Deze zijn: 

• Is er sprake van direct of indirect belartg van een arbeidsinspecteur bij een bedrijf 

• Hoe wordt het direct of indirect belang van de arbeidsinspecteur getoetst ? Is er 

sprake van een bepaald mechanisme ? 

• Zijn er consequenties aan verbonden wanneer arbeidsinspecteurs buiten hun 

boekje gaan ? 

• Mag een arbeidsinspecteur een bedrijf sluiten of niet ? Heeft de arbeidsinspecteur 

die bevoegdheid ? 

• Worden er sartcties opgelegd aan arbeidsinspecteurs die buiten hun boekje gaan 

• Bestaan er functiebeschrijvingen voor de arbeidsinspecteurs ? Bij de 

arbeidsinspecteurs is er geen carrière opbouw. 

• Wat is de bevoegdheid van de grote bedrijven naar de multi nationals toe ? er 

wordt vaak niet met de arbeidsinspecteurs gecommuniceerd ? 

• Voorstel is : om de gedragscodes van de arbeidsinspecteurs middels een 

staatsbesluit bij het wetsontwerp toe te voegen. 
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A. Nading 

D. Jaggernath 

edzaam 

De Comrnissie heeft met de deskundigen van het Ministerie van Arbeid afgesproken 

dat de volgende zaken zullen worden opgestuurd voor de Commissie, te weten : 

- de besproken punten, zoals de gedragscodes voor de arbeidsinspecteurs 

- enkele uitgewerkte technische wijzigingen. 

Parama 	, 17 oktober 2016 
/ 

WANI, 
4111PW 	vir 

i„nsorwa 

D. Sharman 

D. Pokie 

Het 2e, 4e en 6e lid hebben vanwege afwezigheid dit 
preadvies niet mede-ondertekend. 
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