
HOOFDSTUK IX 
 
ARBEIDSBEMIDDELINGSVERORDENING 
 
1965          No.10 
 
            
      
GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 
 

Landsverordening van 22 augustus 1964 houdende bepalingen met betrekking tot de 
arbeidsbemiddeling (Arbeidsbemiddelingsverordening). 
 
IN NAAM DER KONINGIN ! 
DE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 
 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is regelen vast te stellen met 
betrekking tot de arbeidsbemiddeling; 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande Landsverordening: 
 
HOOFDSTUK I 
 
Inleidende Bepalingen 
 
Artikel 
 
In deze Landsverordening wordt verstaan onder: 
 
arbeidsbemiddeling  : voortdurende werkzaamheid met het doel werkgevers 

en werkzoekenden bij bet zoeken naar werknemers, 
respektievelijk werkgelegenheid behulpzaam te zijn; 

 
openbare arbeidsbemiddeling             : de arbeidsbemiddeling van landswege; 
 
partikuliere arbeidsbemiddeling         : alle andere dan openbare arbeidsbemiddeling; 
 
Dienst der Arbeidsbemiddeling         : de Dienst der Arbeidsbemiddeling van het Departement 

van Sociale Zaken; 
 
Minister    : de Minister van Sociale Zaken. 
 



HOOFDSTUK II 
 
Openbare Arbeidsbemiddeling 
 
Artikel 2 
 
Met de openbare arbeidsbemiddeling is belast de Dienst der Arbeidsbemiddeling. 
 
Artikel3 
 
1. De Dienst der Arbeidsbemiddeling stelt zijn bemiddeling in het algemeen voor iedere 
werkgever en iedere werkzoekende beschikbaar. 
 
2. De godsdienstige, staatkundige of maatschappelijke overtuiging van hen, die van de 
tussenkomst van de Dienst der Arbeidsbemiddeling gebruik maken en hun al of niet aangesloten 
zijn bij een vereniging, mogen niet leiden tot achterstelling of het verlenen van voorrang bij 
bemiddeling, tenzij hij, die de tussenkomst inroept, te dezen aanzien bepaalde, redelijke wensen 
heeft kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 4 
 

De Dienst der Arbeidsbemiddeling verleent haar bemiddeling kosteloos en mag slechts 
vergoeding vorderen voor speciaal op verzoek van de werkgever of de werkzoekende gemaakte 
extra kosten. 
 
Artikel 5 
 
1. Voor zover het de Dienst der Arbeidsbemiddeling bekend is dat er in een bedrijf of in een 
onderneming of een gedeelte daarvan een werkstaking of een uitsluiting bestaat of dreigt te 
ontstaan, verleent hij geen bemiddeling tot bet plaatsen van werkzoekenden in dat bedrijf of die 
onderneming, dan wel dat gedeelte daarvan, waar de werkstaking of uitsluiting heerst of dreigt te 
ontstaan. 
 
2. Aan werkzoekenden die, voor zover de Dienst der Arbeidsbemiddeling bekend is, in een 
werkstaking of uitsluiting dan wel in een konflikt, waaruit werkstaking of uitsluiting dreigt te 
ontstaan rechtstreeks betrokken zijn, verleent hij geen bemiddeling tijdens de duur van het 
arbeidskonflikt. 
 
3. Hij deelt de werkgever of de werkzoekende de grond van de weigering der bemiddeling 
mede. 
 
4. De Minister beslist in hoogste instantie, ingeval van meningsverschil of er sprake is van 
werkstaking of uitsluiting dan wel van een konflikt, waaruit werkstaking of uitsluiting dreigt te 
ontstaan. 
 
Artikel 6 
 

De Dienst der Arbeidshemiddeling doet aan hen, die zijn bemiddeling inroepen, 
mededeling van de ter plaatse voor het betrokken werk gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, indien 
de aangeboden arbeidsvoorwaarden daarvan afwijken. 
 



Artikel 7 
 

De Dienst der Arbeidsbemiddeling verleent zijn bemiddeling niet, indien deze zou 
kunnen leiden tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten tegen arbeidsvoorwaarden, die 
ongunstiger zijn dan is overeengekomen in een collectieve arbeidsovereenkomst, waaraan de 
betrokken werkgevers en werkzoekenden zijn gebonden. 

 
Artikel 8 
 

De Dienst der Arbeidsbemiddeling draagt generlei verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de gevolgen van zijn bemiddeling. 
 
Artikel 9 
 
1. De Dienst der Arbeidsbemiddeling registreert de namen der werkgevers en 
werkzoekenden, die zijn bemiddeling hebben ingeroepen. 
 
2. Hij houdt ook aantekening van de naam en aantallen der door zijn bemiddeling geplaatste 
werkzoekenden en van degenen, wier namen van het register zijn afgevoerd, alsmede van het 
aantal aanvragen voor werknemers, waaraan niet kon worden voldaan. 
 
3. De Dienst der Arbeidsbemiddeling stelt tenminste eens per kalenderkwartaal aan de hand 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens overzichtelijke statistieken samen en stelt die 
beschikbaar voor publikatie. 
 
4. De in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bedoelde gegevens worden gesplitst naar 
beroep, geslacht en door de Minister vast te stellen leeftijdsgroepen. 
 



HOOFDSTUK III 
 
Partikuliere arbeidsbemiddeling 
 
Artikel 10 
 
Partikuliere arbeidsbemiddeling wordt onderscheiden in: 
a. partikuliere arbeidsbemiddeling, uitgeoefend met winstoogmerk: 
b. partikuliere arbeidsbemiddeling, uitgeoefend zonder winstoogmerk, doch tegen 
vergoeding van kosten: 
c. partikuliere arbeidsbemiddeling, uitgeoefend zonder vergoeding in welke vorm en onder 
welke benaming dan ook. 
 
Artikel 11 
 

Het is verboden partikuliere arbeidsbemiddeling met winstoogmerk uit te oefenen. 
 

Artikel 12 
 

1. Het is verboden partikuliere arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk,  doch tegen 
vergoeding van kosten uit te oefenen, zonder vergunning van de Minister. 
 
2. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. 
 
3. De vergunning wordt telkens voor ten hoogste vijf jaren verleend. 
 
Artikel 13 
 
1. Bij het verlenen van een vergunning, als in artikel 12 bedoeld, stelt de Minister de 
tarieven vast, die de vergunninghouder de werkzoekenden in rekening mag brengen. 
 
2. De tarieven kunnen door de Minister op verzoek van de vergunninghouder of ambtshalve 
worden gewijzigd. 
3. De tarieven moeten in de lokalen, waar de arbeidsbemiddeling wordt uitgeoefend, 
zodanig worden opgehangen, dat zij duidelijk leesbaar zijn voor degenen, die de 
arbeidsbemiddeling inroepen. 
4. Elk beding, waarbij een werkzoekende zich verplicht tot een andere kontraprestatie dan 
in lid 1 bedoeld, is nietig. 
 
Artikel 14 
 
1. De vergunninghouder en personen,  die partikuliere arbeidsbemiddeling, als bedoeld in 
artikel  10, sub c., uitoefenen, mogen slechts met toestemming van de Minister bemiddeling 
verlenen om werkzoekenden te plaatsen in het buitenland of werkzoekenden uit bet buitenland in 
Suriname te werk te stellen. 
2. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 
 
Artikel 15 
 
1. De Minister kan de vergunning, als in artikel  12 bedoeld, intrekken bij  een met redenen 
omklede beschikking, indien de vergunninghouder: 



a. een aan de vergunning verbonden voorwaarde niet naleeft; 
b. handelt in strijd met een bij, of krachtens deze Landsverordening gegeven 

voorschrift; 
c. handelt in strijd met de belangen van de werkzoekenden of; 
d. handelt in strijd met de goede zeden of het algemeen belang. 

 
2. De beschikking tot intrekking van de vergunning wordt de vergunninghouder onverwijld 
in afschrift medegedeeld en wordt ten spoedigste in het Gouvernements Advertentieblad 
geplaatst. 
 
Artikel 16 
 
1. Behoudens het  bepaalde  in artikel 5,  lid 4,  kan de belanghebbenden binnen  30 dagen  
tegen  elke beslissing van de Minister, ingevolge deze Landsverordening in beroep gaan bij de 
Gouverneur. 
2. Beroep op de Gouverneur is ook mogelijk, indien niet binnen redelijke tijd door de 
Minister op een ingediend verzoek is beslist. 
3. Binnen drie maanden na de datum van indiening van het beroepsschrift wordt door de 
Gouverneur, gehoord de Raad van Advies, daarop beslist. 
4. Indien de beslissing, waartegen beroep wordt aangetekend, intrekking van een 
vergunning betreft, heeft het beroep schorsende kracht. 
5. In alle andere dan in lid 4 bedoelde gevallen heeft het beroep geen schorsende kracht. 
 
Artikel 17 
 

Allen, die partikuliere arbeidsbemiddeling uitoefenen en die de bemiddeling van 
zodanige arbeidsbemiddeling hebben ingeroepen, zijn verplicht de in artikel 20 bedoelde 
ambtenaren de door, hen verlangde inlichtingen, betreffende de naleving van deze 
Landsverordening te verstrekken. 
 



HOOFDSTUK IV 
 
Strafbepalingen 
 
Artikel 18 

 
1. Niet naleving van hetgeen bij de artikelen 11,  12,  14 en  17 is voorgeschreven,  wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
 
2. Indien tijdens het plegen van een overtreding, als bedoeld in lid 1, nog geen tweejaren 
zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige, wegens een overtreding als in 
lid 1  bedoeld, onherroepelijk is geworden, kan slechts de straf van hechtenis worden opgelegd. 
 
3. De feiten, strafbaar gesteld bij het eerste lid, worden beschouwd als overtredingen. 
 
Artikel 19 
 
1. Indien een feit, strafbaar gesteld bij artikel 18, lid 1, wordt gepleegd door een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Suriname 
gevestigde leden van het bestuur en, bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordiger 
van de rechtspersoon in Suriname. 
 
2. Het bepaalde bij het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon 
dan wel van een natuurlijke persoon. 
 
3. Geen straf wordt uitgesproken tegen het lid van het bestuur, de bestuurder of 
vertegenwoordiger, van wie blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd. 
 
Artikel 20 
 
1. Met het opsporen van de in arlikel 18 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij artikel 
8 van het Surinaams Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren 
van de Dienst der Arbeidsinspektie, alsmede de door de Minister aangewezen ambtenaren. 
 
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen, waar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat een strafbaar feit, als bedoeld in artikel 18, lid 1, wordt 
gepleegd. 
 
3. Wordt aan de in lid 2 bedoelde ambtenaren de toegang geweigerd of belemmerd, of 
wordt hun op aanmelding tot toelating niet geantwoord, dan verschaffen zij zich de toegang 
desnoods met behulp van de sterke arm. 
 
4. Is de plaats bedoeld in het derde lid tevens een woning of alleen door een woning 
toegankelijk, dan treden zij deze tegen de wil van de bewoner niet binnen, dan op vertoon van een 
algemene of bijzondere schriftelijke last van de Procureur-Generaal, of van de betrokken 
Distrikts-Kommissaris. 

 



HOOFDSTUK V 
 
Slot- en overgangsbepalingen 
 
Artikel 21 
 
1. Natuurlijke of rechtspersonen,  die op het tijdstip der inwerkingtreding van deze 
Landsverordening partikuliere arbeidsbemiddeling met winstoogmerk uitoefenen, moeten alle in 
verband met deze bemiddeling verrichte handelingen binnen drie maanden beëindigen, gedurende 
welke termijn zij niet strafbaar zijn wegens overtreding van Artikel 11. 
 
2. Indien daartoe redenen aanwezig zijn, kan de Minister de in lid 1 bedoelde personen een 
door hem te bepalen schadevergoeding toekennen. 
 
Artikel 22 
 
1. Natuurlijke- of rechtspersonen, die op bet tijdstip der inwerkingtreding van deze 
Landsverordening reeds partikuliere arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk, doch tegen 
vergoeding van kosten uitoefenen, moeten de in artikel 12 bedoelde vergunning binnen drie 
maanden daarna aanvragen. 
 
2. Binnen de termijn van drie maanden, alsmede gedurende de tijd, dat de Minister nog geen 
beslissing heeft genomen op een ingediend verzoek, zijn de in lid 1 bedoelde personen niet 
strafbaar wegens overtreding van artikel 12. 
 
Artikel 23 
 

Bij landsbesluit kunnen voorschriften worden gegeven, die nodig zijn ter uitvoering van 
het bepaalde in de artikelen 4, 8, 12 en 13 van deze Landsverordening. 
 
Artikel 24 
 
1. Deze Landsverordening kan worden aangehaald onder de titel 
"Arbeidsbemiddelingsverordening". 
 
2. Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag, na de datum van uitgifte van het 
Gouvernementsblad, waarin de afkondiging is geschied. 
 
 
Gegeven te Paramaribo, de 22ste augustus 1964. 
A. CURRIE. 
 
De Minister van Sociale Zaken,   
J.S.P. KRAAG. 
 
Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste januari 1965 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J.A.PENGEL 
 


