
TRAINING WORKSHOP ON LABOUR 
INSPECTION STRATEGIES FOR LABOUR 
INSPECTORS AND STAKEHOLDERS IN 

SURINAME

Innovations in planning and implementation for 

modernization and sustainability



Nationale wetgeving en Nationale wetgeving en Nationale wetgeving en Nationale wetgeving en 
regelgevingskaderregelgevingskaderregelgevingskaderregelgevingskader



Consolidatie Consolidatie Consolidatie Consolidatie van van van van arbeidswetten (CLT) 1943arbeidswetten (CLT) 1943arbeidswetten (CLT) 1943arbeidswetten (CLT) 1943

• Verschillende wijzigingen in de loop der tijd

• Normen die de arbeidsverhoudingen regelen

• omschrijft de bevoegdheden en taken van de 

arbeidsinspectie



ILOILOILOILO----verdrag verdrag verdrag verdrag nr. 81nr. 81nr. 81nr. 81

• Verdrag inzake arbeidsinspectie, 1947

• Nationale geldigheid: 1958

• Opzegging: 1971

• Ratificatie: 1987



Normen voor regelgeving (NR)Normen voor regelgeving (NR)Normen voor regelgeving (NR)Normen voor regelgeving (NR)

• Aanvullende bepalingen op de Consolidatie van 

Arbeidswetten

• Wet van 1977

• Bestaat uit rechten en plichten die door werkgevers en 

werknemers moeten worden nageleefd om veilig en gezond 

werk te waarborgen.

• Op tripartiete wijze uitgewerkt en herzien



Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië 
1988198819881988

• Art. 1 Grondbeginselen van de Republiek:

• de menselijke waardigheid;

• de sociale waarden van werk en vrij ondernemerschap



Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië Grondwet van de Federale Republiek Brazilië 
1988198819881988

• Artikel 7: Rechten van werknemers in de stad en op het 

platteland, naast andere rechten die erop gericht zijn hun 

sociale situatie te verbeteren

• Artikel 21: De Unie is belast met: de organisatie, 

instandhouding en uitvoering van de arbeidsinspectie



Regulamento da Inspeção do Trabalho Regulamento da Inspeção do Trabalho Regulamento da Inspeção do Trabalho Regulamento da Inspeção do Trabalho 
2002200220022002

• Goedkeuringsdecreet van de president van de Republiek

• Het federale systeem van arbeidsinspectie, onder de verantwoordelijkheid 

van het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid, heeft tot doel op het 

gehele nationale grondgebied de toepassing te waarborgen van de 

wettelijke bepalingen, met inbegrip van de geratificeerde internationale 

overeenkomsten, de besluiten en beslissingen van de bevoegde autoriteiten 

en de overeenkomsten, akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten, 

met betrekking tot de bescherming van de werknemers bij de uitoefening 

van hun beroepsactiviteit.



Organisatiestructuur, Organisatiestructuur, Organisatiestructuur, Organisatiestructuur, 
bevoegdheden en bevoegdheden en bevoegdheden en bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijkheden van de 
arbeidsinspecteursarbeidsinspecteursarbeidsinspecteursarbeidsinspecteurs





OrganisatiestructuurOrganisatiestructuurOrganisatiestructuurOrganisatiestructuur

• 27 Hoofdinspecteurs

• 2000 inspecteurs

• 5 miljoen werkgevers 

• 45 miljoen werknemers



BEVOEGDHEDEN VAN DE BRAZILIAANSE ARBEIDSINSPECTIEBEVOEGDHEDEN VAN DE BRAZILIAANSE ARBEIDSINSPECTIEBEVOEGDHEDEN VAN DE BRAZILIAANSE ARBEIDSINSPECTIEBEVOEGDHEDEN VAN DE BRAZILIAANSE ARBEIDSINSPECTIE

• De arbeidsinspecteurs moeten toezien op :

• Naleving van wet- en regelgeving, inclusief die met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het

werk, in het kader van arbeids- en arbeidsrelaties;

• Naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten, verdragen en contracten;

• naleving van internationale overeenkomsten, verdragen en conventies die door Brazilië zijn

ondertekend;

• Vrije onaangekondigde toegang tot alle werkplekken;

• De bevoegdheid om verbodsberichten uit te vaardigen;

• bevoegdheid om kinderen en adolescenten van kinderarbeid te bevrijden en om werknemers te

redden in geval van dwangarbeid.



SELECTIESELECTIESELECTIESELECTIE

• Toegang door openbare selectie;

• Generalistische inspectie - kandidaten met een 

universitaire opleiding.

• Voornamelijk staatsloopbaan en bij wet erkend als 

arbeidsautoriteit;



PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING

• meerjarenplan (4 jaar)

• strategische planning

• jaarlijkse planning - richtlijnen



PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING







MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring



RapportageRapportageRapportageRapportage



Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering ---- Conventie 81 volledige benutting Conventie 81 volledige benutting Conventie 81 volledige benutting Conventie 81 volledige benutting 
van de van de van de van de voorrechtenvoorrechtenvoorrechtenvoorrechten

• modernisering om de voorrechten vervat in C.81 en punt

1.2.1 van de richtlijnen inzake de algemene beginselen van

de arbeidsinspectie volledig uit te oefenen:

• Toezien op de naleving van de arbeidswetgeving;

• Technische informatie verstrekken aan werknemers, werkgevers

en andere belanghebbenden;

• De bevoegde autoriteit in kennis stellen van misbruik of

gebreken die niet specifiek onder de bestaande wettelijke

bepalingen vallen.



DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)

• Hoofddoelstelling

• Het bevorderen van verantwoord ondernemen en

fatsoenlijk werk op basis van een proactieve, preventieve

en corrigerende actiestrategie, ter bevordering van de

sociale, sectorale en interinstitutionele dialoog



DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)

• AS 1 – SECTOR/SOCIALE DIALOOG;

• AS 2 – KWALIFICATIE;

• AXIS 3 – CAMPAGNES;

• AXIS 4 - IMPLEMENTATIE VAN TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN.



DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)DUURZAAM ARBEIDSPROGRAMMA (PTS)



ACTIES IN DE SPECIALE SECTOR (AES)ACTIES IN DE SPECIALE SECTOR (AES)ACTIES IN DE SPECIALE SECTOR (AES)ACTIES IN DE SPECIALE SECTOR (AES)

• Modernisering - implementatie van het strategisch

model



SPECIALE SPECIALE SPECIALE SPECIALE SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR ACTIES (AESACTIES (AESACTIES (AESACTIES (AES))))

• Resultaten
Espírito Santo (kleine staat aan de kust van Zuidoost-Brazilië)

In totaal bevonden 182 kinderen en adolescenten zich in een
situatie van kinderarbeid, waarvan 18 tussen de 8 en 13 jaar
oud. Deze werden doorverwezen naar het departement van
sociale bijstand van de gemeente Vitória voor opname in het
overheids- en bijstandsbeleid. Verder werden ook 164
adolescenten van 14 jaar en ouder, voornamelijk opgenomen
in stage-programma’s.



Algemene Coordinatie betreffende integratie van de Inspectie

Thank you for your attention!

Dank u voor uw aandacht!

Virgílio Pires de Miranda Junior

General-Coordinator of Inspection Integration

virgilio.junior@mtp.gov.br


