
WET van 
tot vaststelling van de 11-de afdeling van de ontvverp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar  
2017 betreffende het Ministerie van Arbeid 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Arbeid heeft 
zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

Op dinsdag 18 oktober 2016 is de Commissie voor de eerste keer in commissieverband 
bijeengekomen ter bespreking van de werkwijze en begroting van het ministerie van Arbeid voor 
het dienstjaar 2017. Tijdens deze meeting zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde 
gesteld, waaronder: 

1. De Commissie wenst een toelichting te verkrijgen van de deskundigen van het ministerie 
van Arbeid met betrekking tot de begroting. De inzichten van het ministerie, zodat die 
meegenomen kurmen worden voor de beraadslaging. 

2. De Commissie wenst te weten wat de zorgpunten zijn binnen het ministerie. 
3. De Commissie ziet een overzicht van de realisatie van de begroting van het dienstjaar 

2016 tegemoet. 
4. Is het nog in te dienen MOP reeds in relatie gebracht met de begroting? 
5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot Arbeidsinspectie? Welke zaken zullen op 

kort termijn door het ministerie uitgevoerd worden op dit gebied? 
6. Welk beleid zal er door het ministerie uitgevoerd worden om de kwaliteit van de 

arbeidsmarkt beter tot uiting te brengen? 
7. Wat is de rol van de Arbeidsbemiddeling geplaatst tegen de huidige financieel 

economisch situatie in ons land? De commissie wenst graag een toelichting hierop te 
Icrij gen. 

8. Een overzicht van de statistieken met betrekking tot arbeidsplaatsen. Hoe zal de kwaliteit 
van arbeidsplaatsen bewerkstelligd worden? 

9. Zijn de plannen van het ministerie gebaseerd op de financin of op de wenselijkheden 
van het MOP? 

10. Wat is het beleid van het ministerie met betrekking tot uitzendbureaus? 
11. Hoe zal het ministerie de controle mechanismen in place brengen om zodoende de 

controle uit te oefenen op de uitzendbureaus? 
12. Welk beleid zal het ministerie op kort termijn uitvoeren met betrekking tot de controle 

door arbeidsinspecteurs met betrekking tot de sociale wetten? 

De minister en staf zijn breedvoerig ingegaan op de gestelde vragen en aandachtspunten. 
Daamaast hebben de deskundigen van het ministerie ook de stand van zaken binnen het 
ministerie besproken. Ook zijn er enkele beleidsaspecten besproken, die tot uitvoering gebracht 



zullen worden. Deze zijn o.a de Arbeidswetten, waarvan enkele reeds in behandeling zijn bij De 
Nationale Assemblée, Bureau Integriteit, IT crash programma, invoeren geluidsnorm enz.. 
Tevens is er aandacht gevraagd voor de institutionele versterking en aantrekken van kader w.o. 
arbeidsinspecteurs, juridisch personeel tbv het ministerie. Volgens de deskundigen moeten veel 
werkgevers nog gebruik maken van de modeme hulpmiddelen. Ook verdient het 
handhavingsbeleid een betere aanpak met betrekking tot de arbeidsinspecteurs. 

De Commissie heeft besloten om bovengenoemde intentie voor te houden aan De Nationale 
Assemblée. Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de openbare behandeling aan de 
orde gesteld worden. 

Paramaribo, 18 oktober 2016 

. nsenhuis (Vz) 

P. Etnel 

R. Ilahibaks 

Het 2e, 4e en 6e lid van de CvE2 hebben dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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