WET van
2017,
houdende instelling van het Nationaal Productiviteitscentrum
(Wet Nationaal Productiviteitscentrum)
EINDVERSLAG
DER
COMMISSIE VAN RAPPORTEURS

PREADVIES
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de
ontwerpwet houdende instelling van het Nationaal
Productiviteitscentrum
(Wet
Nationaal
Productiviteitscentrum), heeft haar eerste meeting gehad op
13 juni 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 (zie Preadvies dd. 13 juni 2018).
ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.:
-

De Commissie stelt voor om de benoembaarheidsvereisten
van de Directeur en de Managers duidelijk op te nemen in het
wetsontwerp;
- De Commissie stelt voor om de onderdelen e en f van artikel
9 lid 6 onder één noemer te brengen, namelijk het Ministerie
van Handel, Industrie en Toerisme, zodat niet twee personen
van het aangehaalde Ministerie de voorzitter van de Raad
kun nen voord ragen.
Wat wordt verstaan onder het begrip "de meest
representatieve organisaties van werkgevers en of
werknemers"?
De begroting dient uiterlijk oktober ter goedkeuring aan de
Raad te worden voorgelegd. ln artikel 7 lid 2 is opgenomen
dat dit uiterlijk februari dient te geschieden. is de aangegeven
termijn wel haalbaar om door te sturen naar het Ministerie van
Arbeid, zodat het opgenomen wordt in de begroting?
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-

Wat wordt verstaan onder "het resterende gedeelte van de
winst" zoals opgenomen in artikel 15?
De Commissie wenst meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent
de rol van het Nationaal Productiviteitscentrum. Dit aspect
komt niet duidelijk tot uiting in de ontwerpwet.

Verder was het voornemen van de Commissie om enkele actoren
te horen en derhalve heeft zij de volgende aangeschreven ter
verkrijging van schriftelijke feedback op de voornoemde
ontwerpwet (zie kopstuk Onderzoek).
(zie Preadvíes dd. 13 juní 2018) en het verslag van de
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 13 juni
2018: Cie. 53/ CVR Wet Nationaal Productiviteitscentrum 012018).
VOORONDERZOEK
ln de Huishoudelijke Vergadering van dd. 14 juni 2018 (HH. 015)
heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen
over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De
Nationale Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder
onderzoek van de ontwerpwet.
ONDERZOEK
Literatuur
Ten aanzien van de onderhavige ontwerpwet heeft de
Commissie enkele documenten bestudeerd waarmee er
raakvlakken bestaan, te weten:
a. De Arbeidswetgeving
b. Onderzoeksrapporten NPC
d. ILO verdragen
Horen van Deskundigen/Actoren:
Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies,
heeft de Commissie enkele actoren gevraagd hun visie ter zake
de ontwerpwet kenbaar te maken, t.w.:
a. Het Ministerie van Arbeid;
b. Het Ministerie van Handel en Industrie;
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c. Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;
d. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
e. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;
f.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
(bedrijfsleven);

g. De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).
Gehouden vergaderingen
Op woensdag 18 juli 2018 heeft de Commissie per mail
schriftelijk feedback ontvangen van het Ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hierbij zijn er enkele
wijzigingsvoorstellen gedaan ten aanzien van het
wetsontwerp.
Op dinsdag 04 september 2018 heeft de Commissie per
mail schriftelijk feedback ontvangen van het Ministerie van
Handel en Industrie, waarin zij enkele wijzigingsvoorstellen
hebben gedaan ten aanzien van het wetsontwerp.
Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de Commissie schriftelijk
Feedback ontvangen van het Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij (Agendanummer DNA/1057/'18), waarin
zij haar bevindingen inzake de ontwerpwet kenbaar heeft
gemaakt. Ten aanzien van onderhavige wetsontwerp is
opgemerkt dat het Minister van Landbouw, Veeteelt en
Visserij niet is opgenomen in artikel 3 lid 2 onder a.
Op maandag 25 juni 2018 heeft de Commissie schriftelijk
feedback ontvangen van de Vereniging Surinaams
Bedrijfsleven (VSB) (Agendanummer DNA 1009Ç18), waarin
zij haar bevindingen inzake de ontwerpwet kenbaar heeft
gemaakt. Ten aanzien van onderhavige ontwerpwet is
opgemerkt dat de VSB zich kan terugvinden in aanbevelingen
van de International Labour Organization (ILO) voor een
tripartiete raad van toezicht, bestaande uit de overheid,
werkgevers en werknemers.
Van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Raad
van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) (vakbeweging)
heeft de Commissie echter geen feedback ontvangen.
Op maandag 16 juli 2018 heeft de Commissie per mail
feedback ontvangen van het Ministerie van Arbeid, waarbij zij
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hun bevindingen ten aanzien van de vraag- en
aandachtspunten alsook voorstellen die zijn gedaan kenbaar
heeft gemaakt. Verder heeft het Ministerie ook enkele
wijzigingsvoorstellen verwerkt in het wetsontwerp, waarbij er
ook een aangepaste versie aan de Commissie werd
opgestuurd.
Op dinsdag 24 juli 2018 heeft de Commissie een meeting
gehouden om de stand van zaken te bespreken omtrent het
wetsontwerp. Er is hierbij aangegeven dat de verkregen
feedback van de relevante actoren opgestuurd zullen worden
naar het Ministerie van Arbeid voor eventuele aanpassingen
van het wetsontwerp. Hierna zal de Commissie een
onderhoud hebben met het Ministerie van Arbeid ter
bespreking van de gewijzigde wetstekst. (zie verslag
Commissievergadering dd. 24 juli 2018: Cie. 83/ Wet
Nationaal Productiviteitscentrum 02-2018).
Op vrijdag 10 augustus 2018 heeft de Commissie wederom
een onderhoud gehad in commissieverband, maar vanwege
gebrek aan quorum heeft deze geen voortgang gehad. De
meeting is hierbij verschoven naar dinsdag 14 augustus 2018.
(zie verslag Commissievergadering dd. 24 juli 2018: Cie.
90/ Wet Nationaal Productiviteitscentrum 03-2018).
De Commissie heeft in de vergadering van dinsdag 14
augustus 2018 wederom de stand van zaken besproken
omtrent het wetsontwerp. Hierbij is aangegeven dat de
gewijzigde tekst in een andere vergadering besproken zal
worden met de deskundigen van het Ministerie van Arbeid.
Hierna zal de Commissie overgaan tot behandeling van het
wetsontwerp in een Openbare Commissievergadering. (zie
verslag Commissievergadering dd. 24 juli 2018: Cie. 93/
Wet Nationaal Productiviteitscentrum 04-2018).
Op vrijdag 05 oktober 2018 heeft de Commissie een
meeting gepland met de deskundigen van het Ministerie van
Arbeid. Echter waren de deskundigen van het Ministerie van
Arbeid niet aanwezig, vanwege omstandigheden. Ondanks
hun afwezigheid, werd de meeting voortgezet, waarbij werd
bepaald dat de Commissie het wetsontwerp op maandag 15
oktober 2018 in een Openbare Commissievergadering zal
behandelen. (zie verslag Commissievergadering dd. 05
oktober
2018:
Cie.
110/
Wet
Nationaal
Productiviteitscentrum 05-2018).

e Data gehouden vergaderingen van de Commissie
De Commissie heeft in totaal 5 commissievergaderingen
gehad op:
- 13 juni 2018
- 24 juli 2018
- 10 augustus 2018
- 14 augustus 2018
- 05 oktober 2018
OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
-

Op maandag 15 oktober 2018 is een aanvang
gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet in
een Openbare Commissievergadering.
Tijdens de Openbare Commissievergadering zijn er
zijdens de Commissieleden enkele technische
alsook beieidsmatige vraag- en aandachtspunten,
aan de orde geweest, die m.n. te maken hadden
met de praktische uitvoering van deze wet. Tevens
zijn enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.
De Minister van Arbeid is ingegaan op het
wetsontwerp en de doelstelling hiervan en ook op
enkele vraag- en aandachtspunten die aan de orde
werden gesteld door de Commissieleden, t.w.:
- Is ter uitvoering van het wetsontwerp reeds een
programma vastgesteld?
ls er met de sociale partners een akkoord bereikt
hoe vorm en inhoud te geven aan het instituut en
hoe de vaststellingen in de haalbaarheidsstudie tot
goede resultaten te verheffen.
Is er een beleidsnota waarin de strategie die
puntsgewijs is opgenomen in de Memorie van
Toelichting uitgewerkt.
Zal NPC wel over de nodige middelen, kennis en
deskundigheid, facil iteiten en de capaciteit
beschikken om dit te kunnen realiseren.
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VOORTZETTING OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
Op woensdag 23 oktober 2018 werd de Openbare
Commissievergadering voortgezet, waarbij de
Minister van Arbeid wederom aan het woord is
gekomen.
De Minister van Arbeid is breedvoerig ingegaan op
de eerder gestelde vragen en geplaatste op- en
aanmerkingen ter zake de ontwerpwet, waarbij hij
m.n. verduidelijkte dat:
-

het noodzakelijk is om een productiviteitscentrum in
te stellen, gezien andere landen in de regio reeds
hierover beschikken;

-

het nodig is om te werken aan
productiviteitsverhoging, gezien de gemiddelde
productiviteit heel laag is in Suriname;

-

het instellen van een productiviteitscentrum
verhoogd het concurrentievermogen.

-

De Commissie heeft wederom enkele additionele
wijzigingsvoorstellen voorgehouden aan de Minister
die m.n. te maken hadden met enkele aanvullingen
in de wetstekst.

-

De Minister gaf aan zich te kunnen verenigen met
de wijzigingsvoorstellen gedaan door de
Commissie.

-

De Commissie kan zich stellen achter de wijze
waarop de Minister van Arbeid is ingegaan op de
bestaande vraag-en aandachtspunten;

-

Met betrekking tot de voorgestelde en
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de
Commissie met de Minister van Arbeid
overeenstemming bereikt, dat deze zullen worden
verwerkt in een amendement;

BESLUITEN
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Op grond van de bevindingen en de gemaakte
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat
overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering;
De Commissie adviseert, na bestudering van de
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet;
Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens
de openbare behandeling aan de orde worden
gesteld.
(Zie
verslagen
Openbare
Commissievergaderingen dd. 15 oktober 2018/
OVC 19/ Wet Nationaal Productiviteitscentrum
06-2018/ dd. 24 oktober 2018/0VC 21/ Wet
Nationaal Productiviteitscentrum 07-2018)

Paramaribo, 30 oktober 2018

A. bdoel (Vz)

R. jr
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J. Warsodikromo

W. Waidoe

Het 4e lid vab de Cv12 heeft dit Eindverslag niet medeondertekend, wegens afwezigheid.
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