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Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

• Directoraat Arbeidsinspectie (vanaf 2017 )

• Directoraat Arbeid:

Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt

Onderdirectoraat Ondersteunende diensten

• Directoraat Jeugdzaken



Directoraat Arbeidsinspectie

• Inspectie

• Medische Bureau

• Juridisch Bureau

• Onderzoeksbureau

• Bureau Opleidingen en Trainingen

• Quick response Team/ Cluster



Directoraat Arbeidsinspectie

Ondersteunende diensten

• Het Secretariaat

• De Administratie



Functionarissen

• Hoofd van het Directoraat Arbeidsinspectie (Inspecteur-Generaal)

• Regionaal hoofden van de Arbeidsinspectie (Regio I, II en III)

• Coördinatoren lijnafdelingen, zijnde Sociale en Veiligheidsinspectie • 

Medewerkers lijnafdelingen, zijnde arbeidsinspecteurs (tevens bavp)

• Hoofden en medewerkers stafafdelingen:

– Juridisch Bureau, Medisch Bureau, Onderzoeksbureau en Bureau Opleiding 

en Training



ORGANOGRAM
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Doel

• De Arbeidsinspectie heeft tot doel het garanderen van goede, 

veilige en gezonde arbeidsvoorwaarden en

arbeidsomstandigheden. Tevens beijvert zij zich goede

arbeidsrelatie en verhoudingen te bewerkstellen met en tussen

haar sociale partners. Werkgever en Werknemer, WGVt en WNVt.



De plaats van Arbeidsrecht

Arbeidsrecht behoort tot het Privaatrecht.

Met de toepassing van snelrecht bij arbeidsovertredingen wordt de
handhaving gekenmerkt als het Publiekrecht en wel het Strafrecht. Art.
354 WvSv e.v.



WAAR IS DE GRONDSLAG VAN HET 
DIRECTORAAT ARBEIDSINSPECTIE? 

• Ilo convention no 81. 1947Convention labour inspection. Suriname is in 

1976 toegetreden als lid van International Labour Organization (ILO) Op 
01 maart 1947 is de Dienst Arbeidsinspectie en Veiligheidswezen als 
onderdeel van de toenmalige minister van start gegaan.

• De taken en bevoegdheden van Arbeidsinspectie en de 

arbeidsinspecteurs is geregeld bij Decreet A-35 Decreet Arbeidsinspectie

(S.B. 1983 no. 42) zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet Arbeidsinspectie, 

Wet van 7 april 2017 (S.B. 2017 no. 39)
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Kerntaken AI

a. het toezien op en het verzekeren van de naleving van de 

wettelijke  bepalingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de 

bescherming van de werknemers;

b. het verschaffen van inlichtingen en het geven van technische 

adviezen aan de werkgevers, werknemers en des gevraagd aan andere 

authoriteiten;

c. het rapporteren aan de bevoegde autoriteiten door de 

arbeidsinspecteurs.



Taak/Verplichting

• Andere taken opgedragen zullen arbeidsinspecteurs bij de

uitoefening van kerntaken niet mogen hinderen,

• Alvorens de arbeidsinspecteur de functie aanvaardt, legt hij in

handen van de Minister, of een door deze aan te wijzen autoriteit,

eed of belofte van geheimhouding af

• De arbeidsinspecteurs zijn verplicht tot geheimhouding van zaken

waarvan ze weten



Algemene bevoegdheid

• De arbeidsinspecteur, voorziend van een behoorlijke

legitimatiebewijzen, zijn bevoegd: om vrijelijk, zondervooraf gaande

kennisgeving, ten alle tijden in elke onderneming die onderworpen

is aan toezicht binnen te betreden overdag en s’avonds
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Bijzondere bevoegdheden

a.   om alleen of in tegenwoordigheid van getuigen de werkgever

of het personeel te ondervragen; 

b.   om overlegging te vragen van alle boeken, registers, 

documenten en andere geschriften, waarvan het aanhouden in 

de arbeidswetgeving is voorgeschreven of daaruit voortvloeit, en 

om afschriften daarvan of uittreksel daaruit te maken; 

c.   om het aanplakken van mededelingen te eisen, waarvan het 

aanbrengen krachtens de wet voorgeschreven is; 

d.   om monsters van materialen en stoffen, die gebruikt of 

behandeld worden, te nemen en in beslag te nemen etc...; 
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Bijzondere bevoegdheden

e.om beeldmateriaal te mogen maken bestemd voor het vaststellen van 

inbreuken op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer bij 

de uitvoering  van diens werkzaamheden,

f. om overlegging te vragen van digitaal materiaal, waar-onder audio-, 

foto- en videomateriaal, dat relevant zou zijn voor de beoordeling

betreffende een aangelegenheid de arbeidswetgeving rakende.’

g. om te gelasten dat binnen een termijn veranderingen aan de 

installaties aangebracht worden noodzakelijk zijn voor de veiligheid

en de gezondheid van de werknemers. Het doen van voorstellen

h. Parate executie

i. Aanmaning 

j. Boete opleggen
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Bevoegdheid Arbeidsinspecteur

 BAVP Art 134 WvSv
 Wet Arbeidsinspectie SB 

2017 no 39



Art 134WvSV

Amtenaar zoals genoemd in art 134 wetboek van strafvordering

MET DE OPSPORING DER STRAFBARE FEITEN ZIJN BELAST:

1. DE PROCUREUR-GENERAAL EN DE ANDERE LEDEN VAN HET 

OPENBAAR MINISTERIE;

2. DE DISTRICTS-COMMISSARISSEN;

3. DE AMBTENAREN VAN POLITIE

4. BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE, INDIEN EN VOOR ZOVER 

ZIJ DAARTOE DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE EN POLITIE ZIJN 

AANGEWEZEN.

17





Inspectie Gebieden

• Regio 1 : Nickerie (5)  en Coronie (3) 

• Regio 2 : Paramaribo (12) en Wanica (7)

• Regio 3 : Para (5), Brokopondo (6), Commewijne (6), Marowijne (6), 

Saramacca (6) en Sipaliwini (6)



INSPECTIES

• Routine inspectie In eigen wijk aangewezen

• Herhalingsinspectie;

• Speciale inspecties; verzoek van de DC voor advies voor het verlenen van 
Hinderwet vergunning (172); behandeling van de goedkeuring
werktijden regeling (268); overwerkmachtiging (31);overwerkvergunning
(33); Asbest (2);ketelkeuring (13); advies EZOTI afdeling IUD Radioactieve
(31); advies zandstrallen (2); ongevallen onderzoek ( ; klachten (419) en
meldingen (188)

• Extra inspecties

• Voorlichting

• Opsporen van nieuwe bedrijven

• Participatie in commissies en workshops
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BIJZONDERE ARBEIDSWETTEN
•

• 1. De Arbeidswet 1963;

• 2. De Veiligheidswet 1947; 

• 3. Ongevallenregeling; 

• 4. De Vakantiewet 1975; 

• 5. Decreet Arbeidsadviescollege SB 1984. 105 zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet Arbeidsadviescollege SB 2016 no 145

• 6. De Arbeidsgeschillenwet; 

• 7. Wet Werkvergunning Vreemdelingen;

• 8. De Werknemersregistratie Wet;

• 9. De Wet Minimumloon S.B. 2019 no 101

• 10. De Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst SB 2016 no 152

• 11. De Wet Vrijheid Vakverenigingen   SB 2016 no.151

• 12. Wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs     SB 2017 no 42

• 13. De Arbeidsbemiddelingswet 2017 SB 2017 no. 67

• 14. Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd in arbeidsovereenkomst onbepaald tijd       SB 2018 no 93

• 15. Ontslagwet 2018 SB 2018 no. 94

• 16. Wet Arbeid door Kinderen en Jeugdige Personen   SB 2018 no 76

• 17. Wet Arbeidsbescherming Gezin SB 2019 no 64

• 18. Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid      SB 2022 no 136

• 19. Wet Gelijke Behandeling Arbeid                             SB 2022 no 137
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Andere afspraken

• Surinaamse Burgerlijke Wetboek zevende titel over 
arbeidsovereenkomsten tot het verrichten van arbeid (JB)

• Beschikking Min JUSPOL vaststelling formulieren van opsporing SB 2015 
no 66 (snelrecht)

• Procedure en Richtlijnen inzake meldingen vermoedelijke gevallen van 
Mensenhandel Beschikking van Min JUSPOL SB 2014 no 99 (TIP)

• Uitvoeringsbesluit Veiligheid Stoom- en damptoestellen SB 2016 no 98

• Wet Nationale Basiszorgverzekeringen  SB 2014 no 114

• Wet Algemene Pensioen 2014           SB 2014 no 113

• Tabakswet SB 2013 no 13 (BOG technische assistentie snelrecht)

• Handhaving Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand SB 2021 no 01( 
AI essentiële dienst )
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Hoe vindt de Reguliere Inspectie plaats.

• Met gebruikmaking van kaarten: Blauwe kaarten, gele kaarten voor

de SI en rose kaart voor VI.

• Welke lijsten worden gecontroleerd: Arbeidslijsten, Arbeidsregister, 

vakantieregister, Ongevallen Register, SOR kwitantie, loonstrook, 

arbeidsovereenkomsten, BAZO, Pensioen premie, 

veiligheidsvoorschriften worden nageleeft.
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Doelen te realiseren kort of middle lang termijn

• Deperdance van Arbeidsinspectie ook in andere districten rekening
houdend met de strategische ligging vb in Para en commewijne om te
beginnen

• Zorgen voor voldoende arbeidsinspecteurs die goed opgeleid zijn. 
Optimaliseren van de instroom,- doorstroom en uitstroom van 
personeel( thans verkeren we met sterke onder bemaning.

• De arbeidsinspecteur beter equipment zoals optimale beschuttings
middelen en goede voertuigen en voorzieningen.

• De Organogram tav Directoraat Arbeidinspectie van 2017 volledig tot 
uitvoering te brengen za de benoemingen van de verschillende functies

• Wijziging van de snelrechtbeschikking

• Financiele middelen die naar AI kan terugstromen za boete bedragen
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Beschikbaarheid

• Regio 1: 4 senior en 6 asp(10)

• Regio 2: 8 senior en 8 asp(16)

• Regio 3: 7 senior en 10 asp(17) 

19 senior inspecteurs,24 aspirant en 6 coors samen 49. Geen Junior 
Arbeidsinspecteurs. 

• 5-daagse werkweek

• 07:00u- 15:00u maandag- vrijdag

• 30 verlofdagen per jaar

• 17 nationale feestdagen in Suriname

Productieve dagen 1 kalenderjaar ongeveer 193 dagen. Reguliere inspectie
in de formele sector
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Uitdagingen

• Eigen huisvesting van AI en betere faciliteiten en versneld aanpak

van defecte middelen

• Beschikbaar middelen; voertuigen in goede staat

• Inspecties plegen in ver gelegen gebieden ook in de hout en goud

consessies;

• Deskundigheid in de opkomende olie en gas industrie en de 

bereikbaarheid van de gebieden;

• Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van de arbeidsinspecteurs

vergoedingen en tegemoetkomingen,
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DANK  U 
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