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FOREWORD 
 

In May 2015, the Caribbean Employers’ Confederation (CEC) and the Caribbean Congress of 

Labour (CCL) entered into a Memorandum of Understanding on joint efforts with respect to the 

legislative and regulatory framework within CARIFORUM countries. CEC and CCL also agreed 

that it was necessary to undertake joint efforts to support the understanding, application and 

implementation of regulatory requirements focusing on the EPA Social Chapter which is in 

keeping with their commitments under the Project1 funded by the European Union. In this regard, 

they agreed to jointly uphold and advocate for the rights and principles enshrined in ILO 

Conventions addressing the issues of the elimination of child labour, forced labour, discrimination 

and the right to freedom of association and to bargain collectively. 

 

Most countries of CARIFORUM have ratified all eight of the ILO Fundamental Conventions 

covering this platform of human rights considered foundational for the realization of Decent Work. 

Against this backdrop, it was decided to undertake a review of national legislation in force in the 

region to understand to what extent current legislation was compliant with the obligations 

undertaken by member States by their ratification of these Conventions. 

 

The gap analyses have been completed on an individual country basis and carried out between 

March 2016 and March 2017. They will provide the affiliates of the CCL and the CEC with a 

resource to develop bipartite advocacy and action to reform national legislation where it has been 

found not to be in strict compliance with the provisions of the respective Conventions. In addition, 

the gap analyses will provide the CEC and the CCL with a baseline to monitor, assess and 

advocate for the evolution of legislation within CARICOM and the CARIFORUM countries. 

 

 

 

Caribbean Congress of Labour (CCL) 

September 2017 

  

                                                           
1 The full name of the Project is: Challenges to CARIFORUM Labour, Private Sector and Employers to fulfil their EPA 
Obligations: Caribbean Employers’ Confederation and the Caribbean Congress of Labour Component of the Support 
to Facilitate Participation of CAIFORUM Civil Society in Regional Development and Integration Process 

Caribbean Employers’ Confederation (CEC) 

September 2017 
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Selected translation of the provisions mentioned in the gap analysis 
 

Disclaimer 

This document accompanies the gap analysis on the Surinamese national laws and the fundamental 

Conventions of ILO. The gap analysis is based on the information publicly available at the time of 

preparation. The information therefore may not reflect the current situation, and may not have taken 

into consideration all relevant legislation and practice. In addition, this analysis covers only laws and 

regulations (mainly Acts), and does not cover decisions or judgments of court(s) or tribunal(s) which may 

impact the way in which the laws are interpreted or implemented. The results of analysis are not 

validated by the government. 

This analysis should therefore be considered a starting point for consultations and joint action. 

 

What this document is about 

This document contains the original provisions in Dutch and their translation into English of the 

provisions of the Surinamese legislation. Translation is done in principle in the order of appearance in 

the analysis. Therefore: 

- This document consists of the four parts of the gap analysis, not by each law. 

- The same laws are mentioned in different parts of this document. In some cases, the same 

sections are mentioned in different parts as well. 

 

Translation was carried out based on the latest text of the national legislation available as of the 

preparation of the gap analysis (August 2016).  

 

Translation is informal and not official. This document is therefore for information only. 

 

 

Part I.  Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining 

 

Article 2, 3, 4, 5 and 7 for Q1, Q2 and Q3. 

 

Surinaamse Grondwet (SB 1987 no.116, gewijzigd SB 1992 No 38) 

Artikel 20  

Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, met inachtneming van bij 

wet vast te stellen bepalingen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede 

zeden. 

 
Vijfde Afdeling Surinaamse Grondwet 
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VAKVERENIGINGSVRIJHEID 
Artikel 30 
1. Werknemers zijn vrij om vakverenigingen op te richten voor de behartiging van hun rechten en 
belangen. 
 
2. Bij de uitoefening van vakverenigingsrechten worden zonder onderscheid de volgende vrijheden 
gewaarborgd: 
a. vrijheid om al dan niet lid te zijn van een vakvereniging; 
b. het recht om deel te nemen aan vakverenigingsactiviteiten. 
 
3. Vakverenigingen zullen worden beheerst door de beginselen van democratische organisatie en 
bestuur, gebaseerd op regelmatige verkiezingen van hun besturen middels geheime stemming. 
 
 
Surinamese Constitution (SB 1987 no.116, amended SB 1992 No 38) 
Article 20 
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and meeting, which in the interests of public 
order, safety, health and morals is subjected by provisions adopted by law. 
 
Fifth Division Surinamese Constitution 
FREEDOM OF TRADE UNIONS 
Article 30 
1. Employees are free to establish trade unions to represent their rights and interests. 
 
2. To exercise trade union rights the following freedoms are guaranteed without distinction: 
a. the freedom to join or not join a trade union; 
b. the right to participate in trade union activities. 
 
3. Trade unions shall be governed by the principles of democratic organization and administration, 
based on regular elections of their boards of directors through secret ballot. 

 

Article 2, 3, 4, 5 and 7 for Q1, Q2 and Q3. 

 

Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers (SB 1984 No97) 

Artikel 1  

Werknemers en werkgevers, zonder enig onderscheid, hebben het recht zonder voorafgaande 

goedkeuring organisaties op te richten van hun eigen keuze, alsmede het recht daarvan lid te worden. 

 

Artikel 2  

Werknemers en werkgeversorganisaties hebben het recht hun statuten en reglementen op te stellen, 

vrij hun vertegenwoordigers te kiezen, hun organisatie en werkzaamheden in te richten en hun 

werkprogramma's vast te stellen. 

 

 

The Protection of Workers’ Representatives Decree 
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Article 1  
Without distinction, workers and employers, have the right without prior authorization to establish 

organizations of their own choosing and the right to join them. 

Article 2  

Workers' and employers' organizations have the right to draw up their statutes and regulations, freely 

elect their representative, organise their organization and activities and to establish their work 

programs. 

 

Wet op de Colletieve Arbeidsovereenkomsten (GB 1962 no 106) 
Artikel 1 
1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door één 
of meer werkgevers of een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van 
werkgevers, en één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werknemers, 
waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, in acht te nemen 
bij arbeidsovereenkomsten. 
2. Als vereniging van werknemers wordt niet beschouwd een vereniging, welke opgericht is of 
overheerst dan wel gefinancierd wordt door werkgevers of hun vertegenwoordigers. 
3. Partijen, welke het voornemen hebben een collectieve arbeidsovereenkomst aan te gaan, te 
wijzigingen of te verlengen, kunnen zich laten bijstaan door de Direkteur van Sociale Zaken. 
 
Artikel 2  
1. Het beding, waarbij een werkgever verplicht wordt werknemers van een bepaald ras of van een 
bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van een vereniging, of van een bepaalde 
vereniging niet, dan wel uitsluitend in dienst te nemen, is nietig. 
2. Het beding, waarbij het recht van de werknemers op vrijheid van vereniging en vergadering wordt 
opgeheven of beknot, is eveneens nietig. 
 
Artikel 3 
Een vereniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, indien in de statuten der vereniging deze bevoegdheid uitdrukkelijk is vermeld. 
 
Artikel 15 
Indien bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die 
overeenkomst gebonden is, verplicht tijdens de duur dier overeenkomst haar bepalingen omtrent 
arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomst, als in de collectieve 
arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve 
arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn. 
 
 
Collective Bargaining Agreements Act (GB 1962 no 106) 
Article 1 
1. Collective Agreement means the agreement entered into by one or more employers or one or more  
associations of employers with legal personality, and one or more associations of workers with legal 
personality, wherein namely or exclusively working conditions are regulated for labour contract. 
2. An association of employees is not considered an association, when it is incorporated or 
predominated by, either financed by employers or their representatives. 
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3. The parties, which intend to enter into, to changes or to renew a collective agreement, may be 
assisted by the Director of Social Affairs. 

Article 2  
1. The clause in which an employer is obliged to exclude or employ workers of a particular race or a 
particular religious or political beliefs or membership of an association, or a particular association, is null 
and void. 
2. The clause in which the right of workers to freedom of association and assemble is annulled or 
limited, is also null and void  
 
Article 3 
An association of employers or workers is only authorized to enter into collective agreements, if the 
statutes of the association has stated that power explicitly. 
 
Article 15 
If not otherwise provided by the collective agreement, the employer, who is bound by that agreement, 
is obligated to also observe the terms about working conditions during the term of the collective 
agreement in labour contracts, as in the collective agreement, in regard to employees who are not 
bound by the collective agreement. 

 
 

Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers) (S.B. 1981 no. 163) 

Artikel 1 

De werkgever is verplicht omtrent het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst te 
onderhandelen met het bestuur van de vakvereniging van werknemers:  
a. die rechtspersoonlijkheid bezit;  
b. wier statuten de bevoegdheid tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst met name 
noemen;  
c. die de werknemers in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing  
   zal zijn, vertegenwoordigt.  
 
Recognition of Labour Unions Decree 
Article 1  
The employer is required regarding the establishment of negotiating a collective agreement with the 
board of the union of workers: 
a. who has a legal personality; 
b. whose statutes mention the power to enter into a collective agreement in particular; 
c. who represents the employees in the company to whom the collective agreement will be applicable. 

 

 

CONCEPT 

Wet van 2016 houdende bepalingen met betrekking tot waarborging der fundamentele rechten en 
vaststelling der plichten van vakverenigingen en het functioneren van vakverenigingen (Wet Vrijheid 
Vakvereniging) 
 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
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In deze wet en de dmarop berustende bepalingen wordt verstaan onder : 
 
c. confederatie: een vereniging van federaties; 
 
e. federatie: een vereniging van vakverenigingen van werknemers; 
 
i. vakvereniging: de vereniging, in de zin van artikel 1665 van het Burgerlijk Wetboek, die 
als doel heeft het verdedigen en behartigen van de belangen van werknemers in de 
ondememing en die niet opgericht, overheerst of gefinancierd wordt door de werkgever of 
een werkgeversorganisatie 
….. 
 
Artikel 6 
Verenigingen van werknemers en werkgevers kunnen niet langs administratieve weg worden opgeheven 
door de overheid. 
 
Artikel 22 

Met de inwerkingtreding van deze wet komen de volgende wettelijke regelingen te vervallen: 

Decreet Erkenning Valcverenigingen Werknemers (SB 1981 no. 163), Besluit Referendum 

Erkenning Vakverenigingen Werknemers (SB 1982 no 91) en Decreet Bescherming 

Werknemersvertegenwoordigers (SB 1984 no. 97). 

 
 
DRAFT as of July 2016 (Subject to change. For information only) 
Act of 2016 Provisions relating to safeguarding of fundamental rights and adoption the obligations of 
trade unions and the functioning of trade unions (Trade Union Freedom Act) 
 
Definitions 
Article 1 
In this Act and the following definitions shall apply: 
 
c. confederation: an association of federations; 
 
e. federation: an association of trade unions; 
 
i. union: the association, within the meaning of Article 1665 of the Civil Code, which 
aims to defend and promote the interests of workers in the undertaking which is not established, 
dominated or financed by the employer or an employers' organization. 
…. 
 
Article 6 
Associations of employees and employers can not administratively be dissolved by the government. 

Article 22 

With the enactment of this Act the following Acts are invalid: Recognition Labour Unions Decree (SB 
1981 no. 163), Referendum Recognition Employees Trade Unions Decree (SB 1982 No. 91) and 
Protection of Workers’ Representatives Decree (SB 1984 no. 97) . 
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Surinaams Burgerlijk Wetboek 

Artikel 1665 

Behalve de eigenlijke maatschap erkent de wet ook verenigingen van personen als zedelijke lichamen, 

hetzij deze op openbaar gezag als zodanig zijn ingesteld, hetzij dezelve als zedelijke lichamen zijn 

erkend. 

 

Artikel 1666 

Een vereniging, die niet op openbaar gezag is ingesteld, moet, om als rechtspersoon te 

kunnen optreden, bij besluit van de President als zedelijk lichaam erkend worden. 

 

Artikel 1667 

De erkenning, in het voorgaande artikel bedoeld, geschiedt door goedkeuring van de 

statuten of reglementen der vereniging. 

 
Artikel 1678  

Alle andere zedelijke lichamen blijven bestaan, totdat zij uitdrukkelijk zijn ontbonden, 
volgens hun statuten of reglementen, of totdat het doel of het voorwerp van de vereniging 
ophoudt. 

 

Civil Code 

Article 1665 
Aside from the actual partnership the law also recognizes associations of persons as legal 
entities, either they are set as such on a public authority or are recognized as legal entities. 
 
Article 1666  
An association, which is not set for public authority must, to attain legal personality, be recognized by 
Presidential Decree as a moral body.  
 
Article 1667 
The recognition referred to in the preceding article, shall be made by adopting the statutes or 
regulations of the association. 

Article 1678  
All other moral entities continue to exist until they are explicitly dissolved, according to their statutes or 
regulations, or until the purpose or object of the association has ceased. 

 

List of Unions and Federations 

•Algemeen Verbond van Vakvereniging in Suriname (AVVS) / De Moederbond 
•Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) 
•Progressive Trade Union Federation (C-47) 
•Federation of Civil Servants' Organisation (CLO) 
•Organisatie van Samenwerkended Autonome Vakbonden (OSAV) 
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•Federation of Farmers and Agrarians (FAL)  
•Raad Van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR)  
 
AVVS, PWO, C-47, OSAV, FAL and CLO are all umbrella organization of several other unions. For example, 
the Federation for Civil Service Organizations (CLO) was established in 1971 as an umbrella organization 
of several other unions that existed in various government ministries, departments or sections. The CLO 
merged these union federations in each sector or ministry. In 1987, the CLO named "Council of Trade 
Unions Suriname" entered into a partnership with two other Surinamese trade union federations: C- 47 
and the General Federation of Trade Unions in Suriname (the "Moederbond").  
Progressive workers Organization is a federation of unions which mainly affiliate shop assistants, nurses 
and construction workers. OSAV (Organisation of cooperating autonomous Trade Unions) unites very 
different unions, for instance The Employees Organization of Public Works (W.O.O.W.), Association of 
Staff at the Foundation for Housing Suriname (B.P.S.V.S.), Ligeon Workers Organisation (L.W.O. a 
Pharmacy), Workers Organization Food and Agriculture Industries (W.O.F.A.I.), Federal Personnel Sluices 
and Pumping Stations (B.P.S.G.). The Federation of Farmers brings unions for farmers and agrarians 
together. All federations assist the unions with council and advice. RAVAKSUR is a board of union 
leaders. 
 
Public employees are usually organized by profession; there is the umbrella organization CLO (for public 
servants and teachers), and a Teachers union (BvL), Association  for Nurses in Suriname (VVS), Union for 
Police, Union for penitentiary public officials (BPAS), etc. Their agreements with directors of Ministries 
only bind certain public servants on limited subject due to the general application of the Personnel Act 
and are therefore by definition not real collective agreements as in Convention 98. 
 
Corporate Unions usually have company names, like above mentioned, or like the ABPLAZ (Union for 
Personnel Academic Hospital (AZ)), BPRGD  (Union for Personnel Regional Health Organization (RGD)). 
VRA (Association for Regional Health Organization (RGD) Doctors), RBC Bank Union, Union for the Milk 
Centre, etc.  
 
There are corporations that do not have any union representing their employees. These employees are 
not organized. Employers with no collective agreement, submit their company regulation to the Ministry 
of Labour, which reviews the regulations.   
 
Since these are not generally binding agreements, their collective Bargaining Agreements are also linked 
to the company names and policies. The department of Collective Bargaining agreements of the Ministry 
of Labour has a copy of almost a 100 collective agreements for private companies, but the list needs to 
be updated. Companies do not comply to the request to submit their latest collective agreement..  

 

Burgerlijk Wetboek (G.B. 1860 no. 4 gewijzigd S.B. 2004 no. 25) 

Artikel 1613j 
1. Een door de werkgever vastgesteld reglement is voor de werknemer slechts verbindend, indien 
het in de Nederlandsche taal is vastgesteld en indien de werknemer schriftelijk heeft verklaard 
zich met dat reglement te verenigen en indien tevens is voldaan aan de navolgende vereisten: 
1°. dat een volledig exemplaar van het reglement kosteloos door of vanwege de werkgever aan 
de werknemer is verstrekt; 
2°. dat door of vanwege de werkgever een door deze ondertekend volledig exemplaar van het 
reglement ter inzage voor een ieder is nedergelegd ter griffie van de Kantonrechter, binnen 
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welks rechtsgebied de onderneming, in welke het reglement geldt, gevestigd is; 
3°. dat een volledig exemplaar van het reglement op een voor de werknemer gemakkelijk 
toegankelijke plaats, zo mogelijk in het arbeidslokaal, zodanig opgehangen is en blijft, dat het 
duidelijk leesbaar is. 
2. Het reglement is eveneens slechts verbindend voor zoverre de inhoud niet in strijd is met de 
door de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst. 
3. De nederlegging en de inzage van het reglement ter griffie geschieden kosteloos. 
4. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig. 
 

 

Civil Code (G.B. 1860 no. 4 gewijzigd S.B. 2004 no. 25) 

Article 1613j 
1. A regulation issued by the employer is only binding for the employee if it was established in the Dutch 
language and if the employee has declared in writing to agree with those rules and if the following 
requirements are met: 
1 °. that a complete copy of the regulations by or on behalf of the employer is supplied to the worker 
without charge; 
2 °. that a signed complete copy of the rules by or on behalf of the employer is deposited for inspection 
by anyone at the registry of the district judge*, in whose jurisdiction the company, to which the 
regulations apply, is established;  
3 °. that a complete copy of the rules is availible at an easy accessible place for the worker, if possible in 
the work place, mounted in such a way that it is and will remain clearly legible. 
2. The regulations are also only binding if the content is not inconsistent with the by the employee 
agreed labour contract. 
3. The deposit and the inspection of the regulations at the registry be free of charge. 
4. Any provision inconsistent with any provision of this article shall be void.  

*In practice, the disctrict judge has been replaced by the Ministry of Labour 

 

 

Part I.  Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining 

Article 9 for Q1,Q2 and Q3. 

 

Personeelswet (G.B. 1962 no. 195) 

EERSTE HOOFDSTUK  

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

DEFINITIES 

1. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder: 

ambtenaren: personen die krachtens een aanstelling in bezoldigde dienst van het Land zijn; 

arbeidscontractanten: personen die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst van het Land zijn; 

landsdienaren: ambtenaren en arbeidscontractanten; 

 

Artikel 10 
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GEORGANISEERD OVERLEG 

1. Er is een commissie voor georganiseerd overleg, bestaande uit vertegenwoordigers van het Land en 

van organisaties van landsdienaren. 

2. De organisaties, waarvan vertegenwoordigers zitting hebben in de commissie, worden bij 

staatsbesluit aangewezen. 

3. Aan de commissie wordt gelegenheid gegeven haar gevoelen te doen kennen ten aanzien van alle 

vast te stellen voorschriften omtrent de rechtstoestand der landsdienaren, zulks met inbegrip van 

voorschriften betreffende verloven, verlofsbezoldigingen, wachtgelden of pensioenen. 

4. De samenstelling, inrichting en werkwijze van de commissie worden voor het overige bij staatsbesluit 

geregeld. 

 

 

Personnel Act (G.B. 1962 no. 195) 

FIRST CHAPTER  
GENERAL PROVISIONS 
Article 1  

DEFINITIONS 
1. For the purposes of the application of the provisions under or pursuant to this Act: 
public servants: persons who are appointed and in paid service of this country ; 
labor contractors: persons who are employed in service of this country    
government officials: public servants and labor contractors; 

 
Article 10 
ORGANIZED CONSULTATIONS 
1. There is a committee for organized consultation, composed of representatives of the State and 
organizations of government officials. 
2. The organizations whose representatives are members of the Committee, will be designated by State 
Decree. 
3. The Committee shall be given an opportunity to express its opinion concerning rules regulating the 
legal status of government officials, the latter including rules concerning leave, leave pay, redundancy 
pay or pensions. 
4. The composition, organization and procedure of the committee will be defined by State Decree. 

 

Grondwet  
TWEEDE AFDELING 
KORPS POLITIE SURINAME 
Artikel 179 
1. Militairen of ambtenaren van politie die lid worden van één der volksvertegenwoordigende lichamen 
worden kan rechtswege op non-actief gesteld. 
2. Regels met betrekking tot het openbaar maken van gedachten of gevoelens dan wel de uitoefening 
van het recht van vereniging, van vergadering en van betoging door militairen en ambtenaren van politie 
worden bij wet gesteld. 
 

Constitution  
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SECOND SECTION 
POLICE CORPS SURINAME 
Article 179 
1. Military or public servants of police who join one of the people's representative bodies will legally be 
suspended. 

2. Rules regarding the disclosure of thoughts or feelings, either the exercise of the right of association, 
assembly and demonstration by military and public servants of police officers shall be defined by law. 

 

 

 

Wet Rechtspositie Militairen (S.B. 1996 no.28) 

Artikel 51 DEELNAME AAN COLLECTIEVE ACTIE 

De militaire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname aan collectieve actie. 

 

Artikel 52 DEELNAME AAN BETOGINGEN 

1. De militaire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname aan een betoging waarvoor door het 

bevoegde gezag geen toestemming is verleend, van deelname in uniform aan een betoging buiten een 

militaire plaats en van voorgezette deelname aan een betoging terwijl redelijkerwijs is te verwachten 

dat ongeregeldheden zullen plaatsvinden. 

2. Voor het houden van een betoging binnen een militaire plaats is de schriftelijke toestemming van de 

bevoegde commandant vereist. 

3. De in lid 2 bedoelde toestemming kan slechts worden geweigerd in het belang van het ongestoorde 

verloop van de dienst. 

 
Artikel 53 DEELNAME AAN VERGADERINGEN 

1. De militaire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname aan een vergadering, die gericht is op 

ondermijning van het regeringsgezag of het aanzetten tot enig strafbaar feit, dan wel indien 

redelijkerwijs is te verwachten dat ongeregeldheden zullen plaatsvinden. 

2. De miliatire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname aan een vergadering binnen een 

militaire plaats, die niet tot de gewone dienstvervulling kan worden gerekend of waarvoor de bevoegde 

commandant geen schriftelijke toestemming heeft verleend. 

3. De militaire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname in uniform aan een openbare 

politieke bijeenkomst. 

4. De in lid 2 bedoelde toestemming kan slechts worden geweigerd in het algemeen belang en in belang 

van het ongestoorde verloop van de dienst. 

 

Artikel 54 DEELNAME AAN VERENIGINGEN 

De militaire landsdienaar die lid is van een politieke vereniging als bedoeld in de wet op de politieke 

verenigingen is het niet toegestaan te fungeren als bestuurslid of woordvoerder van die vereniging. 

 
Artikel 55 MENINGSUITING 
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De militaire landsdienaar dient zich te onthouden van schriftelijke  of mondelinge meningsuitingen die 

gericht zijn op ondermijning van het regeringsgezag, het aanzetten tot enig strafbaar feit of verstoring 

van het werkverband waartoe hij behoort, alsmede van het verspreiden van geschriften die zodanige 

meningsuiting bevatten. 

 
Legal Status of the Military Act (S.B. 1996 no.28)  
Article 51 PARTICIPATION IN COLLECTIVE ACTION 
The military government official must refrain from participating in collective action. 
 

Article 52 PARTICIPATION IN DEMONSTRATIONS 
1. The military government official must refrain from participating in a demonstration which has not 
been authorized by the competent authority, from participation in uniform in a demonstration outside a 
military place and continuing participation in a demonstration while reasonably expected that unrest 
will take place. 
2. To hold a demonstration in a military place, the written consent of the competent commander is 
required. 
3. The authorization referred to in paragraph 2 can only be refused in the interests of the uninterrupted 
progress of the service. 
 

Article 53 PARTICIPATING IN MEETINGS 
1. The military government official must refrain from participating in a meeting, which is aimed at 
undermining the government authority or incitement to any illegal acts, or if reasonably foreseeable 
that disturbances will occur. 
2. The military government official must refrain from participating in a meeting in a military place, which 
is not part of the ordinary service fulfillment or for which the competent commander has not given 
written permission. 
3. The military government official must refrain from participating in uniform in a public political 
meeting. 
4. The authorization referred to in paragraph 2 may only be refused in the public interest and in the 
interest of the uninterrupted progress of the service. 
 
Article 54 PARTICIPATION IN ASSOCIATIONS 
The military government official who is a member of a political association as provided for in the 
Political Associations Act is not allowed to act as a board member or spokesman of the association. 
 

Article 55 EXPRESSION  
The military government official must refrain from written or verbal expressions of opinion are aimed at 
undermining the government authority, incitement to any illegal act or disruption of his employment, as 
well as the dissemination of writings that contain such expression. 

 

POLITIE WET (G.B. 1971 no. 70). 
VIERDE HOOFDSTUK 
Rechtspositie van ambtenaren van politie  
TITEL I  
RECHTEN EN PLICHTEN  
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Artikel 32  
COMMISSIE VOOR OVERLEG  
1. De algemene regelen omtrent de rechtspositie van landsdienaren zijn mede van toepassing op de  
    ambtenaren van politie, voor zover daarvan niet bij deze wet uitdrukkelijk is afgeweken.  
2. Er is een commissie voor overleg in politieambtenarenzaken, bestaande uit vertegenwoordigers van 

het  
    Land en van organisaties van de ambtenaren van politie.  
3. De minister legt, alvorens een beslissing wordt genomen in aangelegenheden, die in algemene zin voor     
    de bijzondere rechtstoestand van de ambtenaren van politie van belang zijn, deze ter behandeling aan    
    de in het tweede lid bedoelde commissie voor.  
4. De minister is bevoegd ook andere dan in het derde lid bedoelde aangelegenheden ter behandeling aan  
   de commissie voor te leggen.  
5. Nadere regelen met betrekking tot het overleg in politieambtenarenzaken worden bij staatsbesluit  
   vastgesteld.  
 
POLICE ACT (G.B. 1971 no. 70) 
FOURTH CHAPTER  
LEGAL STATUS OF POLICE OFFICERS 
TITLE I 
RIGHTS AND OBLIGATIONS 
Article 32 
COMMITTEE OF CONSULTATION 
1. The general rules concerning the legal status of government officials shall also apply to police officers,      
provided it is not expressly waived by this act. 
2. There is a committee for consultation in police matters, composed of representatives of the country 
and organizations of the police officers. 
3. The Minister shall, before a decision is made on matters, which in general are essential for the special 
legal status of police officers, submit this for consideration to the committee referred to in the second 
paragraph. 
4. The Minister may submit other matters for consideration to the committee referred to in the third 
paragraph. 
5. Further rules regarding the consultation in police matters shall be determined by state decree. 

 
 

Part I.  Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining 

Article 11 

 

Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers 
 

Voor artikelen 1 en 2 Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers (SB 1984 No97) zie 

hierboven 

 

Artikel 3  
Het is de werkgever verboden, maatregelen te treffen van welke aard dan ook, met inbegrip van 
ontslag, tegen bestuursleden of vertegenwoordigers van de werknemers die representatief geacht 
kunnen worden voor de werknemers of voor een bepaalde categorie daarvan in een onderneming, 
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indien deze maatregelen genomen zijn op grond van hun hoedanigheid van 
werknemersvertegenwoordigers of de daarbij behorende activiteiten, hun lidmaatschap van een 
vakvereniging of hun deelneming aan vakbondsaktiviteiten voor zover deze handelingen rechtstreeks 
met de arbeidsverhoudingen of verenigingsrechten in verband staan en zij daarbij hebben gehandeld in 
overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, collectieve 
arbeidsovereenkomsten of andere van kracht zijnde overeenkomsten. 
 
Artikel 4 
Met inachtneming van het bepaalde in het vorige artikel, is de werkgever verplicht binnen de 
onderneming adequate faciliteiten te verlenen aan de werknemersvertegenwoordigers opdat deze hun 
vakbondsfunkties op de juiste wijze kunnen uitoefenen, voorzover deze faciliteiten de goede 
funktionering van de onderneming niet belemmeren. 
 
Artikel 5 
1. Elke maatregel door de werkgever genomen in strijd met het bepaalde in dit decreet is nietig. 
2. In geval van een geschil of een maatregel die in strijd is met dit decreet, als bedoeld in lid 1, staat de 
beslissing hieromtrent ter beoordeling van de Minister belast met arbeidsaangelegenheden. 
 
 
Protection of Workers’ Representatives Decree 
 
For articles 1 and 2 The Protection of Workers’ Representatives Decree (SB 1984 No97) see above 
 
Article 3  
It is forbidden for the employer to take measures of any kind, including dismissal, against board 
members or representatives of the workers who may be considered representative of the workers or for 
a particular category thereof in an enterprise, if such measures are taken by virtue of their status as 
workers' representatives or the accompanying activities, their trade union membership or their 
participation in trade union activities unless those activities directly related to the employment or 
association's rights and thereby acted in accordance with applicable relevant legislation, collective 
agreements or other agreements in force. 
 
Article 4 
Subject to the provisions of the preceding article, the employer is obliged within the company to provide 
adequate facilities to the employees' representatives so that their trade union functions to exercise 
properly, provided that such facilities do not impede the proper function of the company. 
 
 
Article 5 
1. Any measure taken by the employer contrary to the provisions of this decree shall be void. 

2. In the event of a dispute or a measure which is contrary to this decree, as referred to in paragraph 1, 
the decision on this matter is at the discretion of the Secretary of Labour. 

 

Article 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) 
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For articles 20 and 30 Constitution, articles 1,2, 3, 4 and 5 The Protection of Workers Representatieves 

Decree (PWRD) see above 

 

Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers (SB 1984 No97) 
Artikel 6  
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, wordt de werkgever die het bepaalde in dit decreet 
overtreedt, gestraft met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden of hechtenis van ten 
hoogste zes maanden. 
 
2. Het in lid 1 strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding. 
 
3. Indien een bij, of krachtens dit decreet strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door een rechtspersoon, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Suriname gevestigde leden van 
het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordiger van de rechtspersoon in 
Suriname. 
 
4. Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, 
optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, dan wel van een 
natuurlijke persoon. 
 
5. Geen straf wordt uitgesproken tegen het lid van het bestuur of tegen de vertegenwoordiger, van wie 
blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd. 
 
 
Protection of Workers Representatives Decree (PWRD) 
Article 6 
1. Without prejudice to article 5, the employer who violates the provisions of this Act, will be liable to a 
fine not exceeding ten thousand guilders or imprisonment not exceeding six months. 
 
2. The punishable offense of paragraph 1 is considered a violation . 
 
3. If a by or under this Act punishable offense is committed by a legal person, the criminal proceedings 
are instituted and the sentence pronounced against in Suriname established board members or in  
absence of those members , with the representative of the legal person in Suriname . 
 
4. The provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to legal persons , acting as a 
director or representative of another legal entity or a natural person. 
 

5. No penalty is imposed upon the member of the board or by the representative, who proves the 

offense was committed beyond his control .  

 
 

Article 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) 

 
Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers (S.B. 1981 no. 163). 
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Voor artikelen 3,4,5 Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers, art 10 Personeelswet, 

art 179 lid 2 Grondwet, artt 53 en 54 Wet Rechtspositie Militairen en art 32 Poliewet 
Zie hierboven 
 
Artikel 1  
De werkgever is verplicht omtrent het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst te 
onderhandelen met het bestuur van de vakvereniging van werknemers: 
a. die rechtspersoonlijkheid bezit; 
b. wier statuten de bevoegdheid tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst met name 
noemen; 
c. die de werknemers in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal 
zijn, vertegenwoordigt. 
 
Artikel 2 
Ingeval er gerede twijfel bestaat, of een vakvereniging de werknemers vertegenwoordigt in de 
onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn, houdt de 
Bemiddelingsraad op verzoek van, hetzij de werkgever, hetzij het bestuur van de betrokken 
vakvereniging een referendum onder deze werknemers, teneinde vast te stellen, of de vakvereniging 
door de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van deze werknemers aangewezen 
wordt, om hen bij het onderhandelen en het aangaan van de collectieve arbeidsovereenkomst te 
vertegenwoordigen. 
 
 
Recognition of Labour Unions Decree (S.B. 1981 no. 163) 
 

For articles 3,4,5 of the Protection of Workers’ Representatives Decree, art 10 of the Personnel Act, 

art 179 of the Constitution, articles 53(2) and 54 of the Legal Status Military Act, and art 32 Police Act, 
see above. 
 
Article 1 
The employer is required to negotiate regarding the establishment of a collective agreement with the 
board of the union of workers: 
a. which has legal personality; 
b. whose statutes mention in particular the power to enter into a collective agreement; 
c. who represents the employees in the company covered by the collective agreement. 
 
Article 2 
Where there is reasonable doubt whether a union representing employees of the company to whom the 
collective agreement will apply, the Mediation Council, at the request of either the employer or the 
board of the trade union concerned, holds a referendum among the workers in order to determine 
whether the union is appointed by the majority of the valid votes of the workers to represent them in 
negotiating and entering into the collective agreement. 
 

 

Arbeidsgeschillenwet 1946 
 
Inleidende bepalingen 
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Artikel 1 
1. Onder de naam van Bemiddelingsraad zal overeenkomstig het bepaalde bij, of krachtens deze Verordening 
een Kommissie werkzaam zijn tot bevordering van de vreedzame bijlegging van geschillen over 
arbeidsaangelegenheden en tot het voorkomen van zodanige geschillen. 
2. Deze Bemiddelingsraad heeft zijn arbeidsveld over geheel Suriname. 
3. Zo nodig kunnen door de Gouverneur meerdere bemiddelingsraden worden ingesteld, in welk 
geval door hem de grenzen, waarbinnen elk dier raden zijn arbeidsveld zal hebben, zullen worden 
aangegeven, zulks in afwijking van het bepaalde in het tweede lid. 
 
TWEEDE AFDELING 
Van het Scheidsgerecht 
Artikel 17 
1. Partijen kunnen zich verbinden een geschil te onderwerpen aan de uitspraak van een scheidsgerecht 
overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling en met de gevolgen, in deze afdeling omschreven. 
2. Indien partijen zodanige beslissing wensen, verzoeken wij de voorzitter van de 
Bemiddelingsraad schriftelijk zijn medewerking te willen verlenen.  
3. De voorzitter verleent zijn medewerking met: 
a. indien hij bet geschil van niet genoegzaam gewicht acht; 
b. indien het verzoek niet gedaan wordt door, of namens zodanig gedeelte van de bij het geschil betrokken 
werkgevers en werknemers, dat, naar het oordeel van de voorzitter, de uitspraak van het scheidsgerecht kan 
leiden tot vereffening van het geschil, althans tot een aanzienlijke beperking van het aantal daarbij betrokken 
personen; 
c. indien het geschil ingevolge artikel 7 aan de tussenkomst van de Bemiddelingsraad is onttrokken; 
d. indien partijen de in artikel 12, eerste en vierde lid, bedoelde akte hebben ondertekend. 
 
Artikel 18 
1. De in artikel 17 bedoelde verbintenis wordt aangegaan bij een door, of ten overslaan van de voorzitter van 
de Bemiddelingsraad op te maken akte, welke inhoudt: 
a. de namen en de woonplaatsen of de plaats van vestiging van partijen; 
b. de namen en de woonplaatsen van de scheidsrechter of van de voorzitter en de leden van het 
scheidsgerecht, dan wel de wijze, waarop de scheidsrechter of de voorzitter en de leden van het 
scheidsgerecht zullen worden aangewezen; 
 
DERDE AFDELING 
Van de bemiddelingsraad als scheidsgerecht 

Artikel 40 
1. Partijen kunnen zich verbinden een geschil te onderwerpen aan de uitspraak van de betrokken 
Bemiddelingsraad, als scheidsgerecht optredende. 
2. Indien partijen zodanige beslissing wensen, doen zij daarvan aan de Voorzitter van de 
Bemiddelingsraad blijken. Het bepaalde bij het derde lid van artikel 17 vindt overeenkomstige 
toepassing. 
3. Voor het overige vervalt de tussenkomst van de voorzitter. 
 
Artikel 41 
Op de Bemiddelingsraad als scheidsgerecht zijn de bepalingen van de vorige afdeling van toepassing, 
voor zover daarvan in deze afdeling niet wordt afgeweken. 
 
Artikel 42 
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1. Het bepaalde bij artikel 18 is van toepassing, behoudens dat in het bepaalde sub b. van het eerste lid, 
in plaats van het scheidsgerecht, wordt gelezen Bemiddelingsraad, optredende als scheidsgerecht. 
2. De Bemiddelingsraad is, na ondertekening der akte, verplicht als scheidsgerecht op te treden; 
behoudens in het bepaalde in artikel 20, tweede lid, en artikel 21, in welke gevallen de Gouverneur, in 
plaats van de Voorzitter van de Bemiddelingsraad de daar bedoelde verrichtingen doet. 
 
HOOFDSTUK III 
Van het voorkomen van geschillen 
Artikel 46 
De Bemiddelingsraad kan op verzoek van werkgevers en werknemers deze bijstaan bij het treffen van 
overeenkomsten, die op de arbeid betrekking hebben, voor zover deze overeenkomsten een goede 
verhouding tussen werkgevers en werknemers kunnen bevorderen en storingen in de arbeid kunnen 
voorkomen. 
 
 
Labour Mediation Act 1946 
 
FIRST SECTION 
Introductory Provisions 
Article 1 
1. Under the name of Mediation Council, by or pursuant to this Act a committee will be working to 
promote the peaceful settlement of disputes concerning labor issues and the prevention of such 
disputes. 
2. The Mediation Council’s work field extends to all disctricts of Suriname. 
3. If necessary, the Governor can recommend multiple mediation councils, in which case, he will specify 
work areas for each council, notwithstanding the preceding paragraph. 
 
Second SECTION 
Of the Tribunal 
Article 17 
1. The parties may commit to the judgment of arbitration to submit a dispute in accordance with the 
provisions of this section and of the consequences, in this defined section. 
2. If the parties wish such decision, we ask the President of the Mediation Council to cooperate in 
writing. 
3. The President shall cooperate:  
a. If he bets dispute not sufficient weight eight ; 
b. if the request is not being made by , or on behalf of such portion of the at the dispute employers and 
workers, which , in the opinion of the chairman of the arbitral tribunal could lead to liquidation of the 
dispute , at least to a significant reduction in the number also involved persons; 
c . if the dispute under Article 7 to the intervention of the Mediation Council has been extracted; 
d. if the parties in Article 12 , first and fourth paragraphs , shall act signed. 
 
Article 18 
1. The undertaking shall be entered into under Article 17 with a round, or at skipping Chairman of the 
Mediation Council to draw up a document which entails : 
a. The names and places of residence or place of establishment of the parties ; 
b . the names and the referee residences of the president and the Members of the tribunal , or the 
manner in which the referee or Chairman and members of the tribunal will be appointed ; 
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Third SECTION 
The conciliation board as a tribunal 
Article 40 
1. The parties may submit commit a dispute to the jurisdiction of 
The Mediation Council , acting as a tribunal concerned. 
2. If the parties wish such a decision , they do it to the President of the 
prove Mediation Board . 
The provisions of the third paragraph of Article 17 shall apply mutatis mutandis. 
3. For the rest void the intervention of the President. 
 
Article 41 
The Mediation Council as arbitration , the provisions of the previous section of 
application , to the extent that does not deviate from this department. 
 
Article 42 
1. The provisions of Article 18 shall apply , except that the provisions under b. from 
the first paragraph, instead of the tribunal shall be substituted Mediation Council , acting as 
arbitral tribunal. 
2. The Mediation Council , after signing of the deed , as required by a tribunal 
occurred ; subject to the provisions of Article 20, second paragraph , and 21 cases in which the 
Governor , the transactions referred to there instead of the Chairman of the Mediation Council does. 

CHAPTER III 
prevention Of conflict  
Article 46 
The Mediation Council may assist at the request of employers and employees 
the taking of agreements, which are related to the work , to the extent that 
agreements can promote good relations between employers and employees to avoid interference with 
the work . 
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Part II.  Elimination of all forms of forced or compulsory labour 
 

Grondwet Suriname  
Artikel 15  
Niemand kan worden gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. 
 

Constitution 
Art 15  
No one can be forced to perform forced or compulsory labour. 
  
Arbeidswet Gewijzigd bij S.B. 1983, no. 91, Decreet E-41 
Artikel 20a  
1. Het is verboden een werknemer arbeid te doen verrichten: 
a. door geweld of bedreiging daarmee; 
b. door bedreiging met straf; 
c. door enige andere vorm van dwang of bedreiging daarmee. 
2. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder de letters b en c is niet van toepassing in geval van 
oorlog of andere dergelijke rampen of dreiging daarvan, waarbij het leven of de normale 
bestaansvoorwaarden van de gehele bevolking of een deel daarvan in gevaar gebracht worden of 
in gevaar gebracht kunnen worden. 
2. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder de letters b en c is niet van toepassing in geval van 
oorlog of andere dergelijke rampen of dreiging daarvan, waarbij het leven of de normale 
bestaansvoorwaarden van de gehele bevolking of een deel daarvan in gevaar gebracht worden of 
in gevaar gebracht kunnen worden. 
 
Labour Act Amended by S. B. 1983 , no. 91 , Decree E -41 
Article 20a  
1. It is forbidden to make an employee work : 
a.  by violence or threat thereof; 

b . by threat of punishment; 
c . by any other form of coercion or threat thereof. 
2. The provisions do not apply in the previous paragraph under the letters b and c in the case of 
war or other such disasters or the threat thereof , in which the life or normal living conditions of the 
entire population or part thereof are compromised or may be brought in danger.  
2. The provisions in the previous paragraph under the letters b and c do not apply in the case of 
war or other such disasters or the threat thereof, in which the life or normal 
living conditions of the entire population or part thereof be compromised or may be brought in danger. 

 
Burgerlijk Wetboek (S.B. 2004 no. 25) 
Artikel 1344 
Geweld, gepleegd tegen degene, die een verbintenis heeft aangegaan, levert grond op tot 
nietigheid der overeenkomst, ook dan wanneer hetzelve gepleegd is door een derde, ten wiens 
behoeve de overeenkomst niet gemaakt is. 
Artikel 1345 
Geweld heeft plaats, wanneer hetzelve van zodanige aard is om op een redelijk mens 
indruk te maken, en wanneer het hem de vrees kan inboezemen, dat hij zijn persoon of zijn 
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vermogen aan een aanmerkelijk en dadelijk aanwijzend nadeel zoud blootstellen. In het beoordelen 
daarvan, moet men achtslaan op de ouderdom, de kunnen en de stand 
der personen. 
Artikel 1346 
Geweld maakt een overeenkomst nietig, niet alleen wanneer hetzelve gepleegd is jegens 
een der handelende partijen, maar ook jegens derzelver echtgenoot, of bloedverwanten in de 
opgaande of de nederdalende linie. 
Artikel 1347 
De vrees alleen uit eerbied jegens vader, moeder of andere bloedverwanten in de 
opgaande linie voortkomende, zonder bijkomend geweld, is onvoldoende tot vernietiging der 
overeenkomst. 
Artikel 1348 
Men kan niet meer tegen een overeenkomst, uit hoofde van geweld, opkomen, indien na 
het ophouden van het geweld die overeenkomst is goedgekeurd, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
stilzwijgend, hetzij dat men de tijd, bij de wet bepaald om in zijn geheel hersteld te worden, 
 
Civil Code (S.B. 2004 no. 25) 
Article 1344 
Violence perpetrated against the person who has entered into an agreement, constitute grounds for 
nullity of the contract, even when it is committed by a third party, on whose behalf the agreement is not 
made. 
Article 1345 
Violence takes place, if it is such to impress a reasonable person and when it can instil fear in him, that 
his person or his property could be exposed to a significant and immediate disadvantage. In 
consideration thereof, one must heed the age, ability and condition of persons. 
Article 1346 
Violence makes a contract null and void, not only if committed against it one of the negotiating parties, 
but also in respect thereof the spouse or relatives in the ascending or descending line. 
Article 1347 
Fear only out of respect towards father, mother, or other relatives in the ascending line, without 
additional, is insufficient to make the agreement invalid. 
Article 1348 
One can not go against an agreement anymore, with the argument of violence, if after the cessation of 
violence that agreement has been approved, either explicitly or implicitly, whether with time, by law 
restoration in it’s entirety is determined. 

 

Wetboek van Strafrecht 
Artikel 14  
De rechter is bevoegd te bepalen dat de tot gevangenisstraf veroordeelden aan openbare werken zullen 
worden te werk gesteld.  
 
Artikel 15  
De gevangenen die hun straf in gemeenschap ondergaan worden verdeeld in klassen.  
 
Artikel 16  
De gevangene is verplicht tot het verrichten van de hem opgedragen arbeid en het volgen van het hem 
bevolen onderwijs,overeenkomstig de voorschriften ter uitvoering van artikel 39 gegeven. 
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Artikel 37  
De tot hechtenis veroordeelde houdt zich, voorzover artikel 35 niet op hem is toegepast, bezig met 
zodanige arbeid als hij verkiest, behoudens de voorschriften van orde en tucht ter uitvoering van artikel 
39 gegeven. Wanneer hij in gebreke blijft zich met enige arbeid bezig te houden, kan hij onderworpen 
worden aan de bepaling van artikel 16. Hij kan echter niet tot het volgen van onderwijs worden verplicht.  
 
Artikel 39  
De indeling en het beheer van, het regiem en de orde en tucht in en de verdeling van de gedetineerden 
over de penitentiaire inrichtingen en de huizen van bewaring, de arbeid en de bestemming van de 
opbrengst van de verplichte arbeid, het onderwijs, de geestelijke en maatschappelijke verzorging en de 
ontwikkeling en ontspanning worden, naar beginselen bij wet te stellen, bij of krachtens staatsbesluit 
geregeld. 
 
Penal Code (GB1911 No 1, amended SB 2008 no 25) 
Article 14  
The judge is authorized to determine that prison convicts will be put to work in public works. 
 
Article 15 
The prisoners who serve their sentence in community are divided into classes. 
 
Article 16 
The prisoners who serve their sentence in community are required to perform the entrusted work and 
pursue education commanded him , according to the rules implementing article 39. 
 
Article 37 
The condemned to detention, engages, so far as article 35 is not applicable to him , in such work as he 
chooses , unless subjected to the rules of order and discipline pursuant to article 39. If he fails to engage 
in any work, he may be subject to the provisions of article 16. However, he can not be obligated to 
follow education . 
 
Article 39 
Classification and management of, the regime and the order and discipline and the distribution of 
detainees in penitentiaries and jails, the labour and the use of proceeds from compulsory labour, the 
education, the spiritual and social care and development and relaxation, are set to principles defined by 
law, by or pursuant to state decree. 

 
Deel van Hoofdstuk 1.3.4. Mensenrechten Ontwikkelplan 2012-2016 Regering Bouterse / Ameerali (SB 
2013 No 73) 
 
Bij de uitvoering van het Ontwikkelingsplan 2012-2016 zal de Regering zich consequent en vastberaden, 
met gebruikmaking van alle geoorloofde middelen, inzetten de corruptiebestrijding ter hand te nemen. 
 
In deze planperiode zal, met het oog op eerbiediging van de mensenrechten, speciale aandacht worden 
besteed aan groepen die vanwege verschillende sociaal-maatschappelijke factoren niet in staat zijn om 
deze rechten optimaal te beleven. Onder andere wordt gedacht aan vrouwen, kinderen, ouderen, 
sociaal zwakkeren en mensen met een beperking. 
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In deze planperiode zullen, met het oog op de eerbiediging van de mensenrechten, ontbrekende wetten 
worden ingevoerd of ontoereikende wetten worden geoptimaliseerd. Ook wordt gedacht aan 
maatregelen en activiteiten gericht op institutionele versterking en/of ondersteuning van het Bureau 
Mensenrechten. Verder zullen in deze planperiode activiteiten worden ondernomen voor 
bewustwording van bevoegde instanties, bevoegd gezag en burgers – kortom: voor bewustwording van 
de samenleving van waarde, noodzaak en reikwijdte van eerbiediging van mensenrechten. 
 
Part of Chapter 1.3.4 on Human rights in Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse 
/Ameerali (SB 2013 No 73) 
 
With the implementation of the Development Plan 2012-2016, the Government will be committed 
consistently and resolutely, using all lawful resources, take charge in the fight against corruption  
 
During this plan period, in regard to respecting human rights, special attention should be paid to groups 
that due to various socio-cultural factors are not able experience these rights optimally. Especially 
women, children, the elderly, the socially disadvantaged and people with disabilities. 
 
During this plan period, in regard to respecting human rights, lacking laws will be introduced or 
inadequate laws be optimized. There will also be attention for measures and activities aimed at 
institutional strengthening and/or support for the Human Rights Bureau. Furthermore, during this plan 
period, activities will be developed to raise awareness of organizations, competent authority and 
citizens - in short, to raise awareness of the society about the value, necessity and respect for human 
rights. 

 
 

MINISTRY OF JUSTICE AND POLICE: OVERVIEW ON ACTIVE ORGANISATIONS COMBATING 
TRAFFICKING *(due to safety reason not all can be mentioned) 
 
Below presented an overview of the agencies and departments devoted exclusively or make a crucial 
contribution to the fight against human trafficking and in this context have close links with each 
other.  
 
1. WORKING GROUP COUNTER-TRAFFICKING IN PERSONS 
Coordinating national anti-trafficking policy Target: advising on and coordinating the planning, 
preparation and implementation of government activities aimed at combating trafficking in the 
broadest sense. 

 
2. PUBLIC PROSECUTION, Responsible Chief Public Prosecutor: Ms. . Mr. Garcia Paragsingh Category: 
Persecution Targets: making detection and prosecution of criminal offenses and the carrying out of 
criminal sentences. 

 
3. COUNTER-TRAFFICKING IN PERSONS UNIT 
Police Corps of Suriname Ministry of Justice and Police Coordinator: Ms. J.G.P. Dragtenstein  
Category: Monitoring and detection Target: primary, detecting, investigating and combating issues 
that directly or indirectly deal with trafficking in persons in all its forms as well as ridding victims of 
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human trafficking from the grasp of the perpetrators of human trafficking and providing protection to 
the aforementioned victims. 

 
4. BUREAU OF WOMEN AND CHILD POLICY 
Minister of Justice and Police Head: Ms. Mr. Maya Fokké-Manohar Category: Coordinating national 
women and children policy Mission: including the formulation of policies on women and children and 
coordinating these to all relevant departments within the Ministry of Justice and Police, the intensive 
work with all NGOs that women and children as a target group and act as a point of contact for 
women and children's issues within the Ministry of Justice and Police. 

 
5. VICTIMS BUREAU  
Minister of Justice and Police Head: Ms. A. Naipal Telephone Category: Victim Target: caring for a 
coordinated, comprehensive approach in which the victim is central. 

 
6. UNITED STATESAMBASSY IN SURINAME 
International organization Coordinator: Ms. drs Bhartie Chandoe - Ramdjanamsingh Category: 
Monitoring and Support Tasks: accurate tracking of trafficking related issues in Suriname for 
formulating the annual Trafficking in Persons Report of the embassy, in close cooperation with the 
Surinamese government, local NGOs and other related organizations. 

 
7. FOUNDATION AGAINST TRAFFICKING 
Non-Governmental Organisation Secretary: Ms. Hariette Pacific Category: Coordination shelter 
victims Tasks: two: 

a. In close consultation with its NGO partners and partners at the Ministry of Jusititie and Police, 
ensuring adequate care and support of victims of trafficking; 

b. Establish and maintain contacts and networks with organizations both in Suriname and there 
that targets the same as mentioned under point b pursuit; 

 

Sources on information on trafficking in persons 
 
No official data was found on the website of the Ministery of Justice and Police. As sources for this data is 
referred to different sources about human trafficking sucht as:  

- A Trinational Study about Trafficking in Women from Brazil and the Dominican Republic to Suriname. A 

Joint Intervention, Sodireitos 2008 

- Exploratory Assessment of Trafficking in Persons in the Caribbean Region, International Organization 

for Migration (IOM) 2005 

- L. van der Wal, The space in women trafficking in Surinam, OSO, Magazine for Surinamistic and 

Carribean 2008 

- South-American bishops working against human trafficking, Justitia et Pax 2010 

- S. Vishnudatt, Human Trafficking in Surinam. Proposal to Maximize  Combat (Thesis Anton de Kom 

University of Suriname), 2010 

- Global Report on Trafficking in Persons, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2009 
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Also various internetpages are mentioned: 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/  

http://www.dbsuriname.com/index.asp  

- http://www.dewestonline.cq-link.sr/  http://www.surinametimes.com/smartcms/  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensenhandel 

http://www.mensenhandel.nl/cms/ 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside 

 

Wet Deliquentenzorg (S.B. 1989 no. 97) 

HOOFDSTUK V 

ARBEID EN LOON 
 
Artikel 22 
ARBEIDSTHERAPIE 
1. De tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde is verplicht de hem opgedragen arbeid, zowel in als 
buiten de inrichting, naar behoren te verrichten, een en ander met inachtneming van het in artikel 14 
van het Wetboek van Strafrecht bepaalde. 
2. De tot hechtenis veroordeelde gedetineerde is verplicht arbeid te verrichten, doch te zijner keuze; 
indien hij weigert de gekozen arbeid naar behoren te verrichten, kan hem andere arbeid worden 
opgedragen, een en ander met inachtneming van het in artikel 35 van het Wetboek van Strafrecht 
bepaalde. 
3. De opgedragen werkzaamheden zullen zoveel mogelijk aan de door de gedetineerde in de vrije 
maatschappij verrichte arbeid worden aangepast en zoveel mogelijk aan de ontwikkeling der 
vakbekwaamheid worden gemaakt. 
4. De arbeidsduur dient zoveel mogelijk aan de in vrije maatschappij gebruikelijke arbeidstijden te 
worden aangepast; ook overigens worden bij de arbeid de in de vrije maatschappij geldende richtlijnen 
zoveel mogelijk gevolgd. 
 
Artikel 23 
AARD DER ARBEID 
1. De arbeid zal zich, behalve tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Staatsdienst, 
bij voorkeur tot het vervaardigen van voor de Staatsdienst bestemde voorwerpen en tot objecten van 
algemeen nut uitstrekken. 
2. Arbeid ten behoeve van particulieren, maatschappijen of private rechtspersonen, zowel in als buiten 
de inrichting, kan onder door de minister te stellen voorwaarden, alleen plaatshebben indien de 
gedetineerde zich daarvoor vrijwillig heeft aangeboden. 
3. Tewerkstelling ten behoeve van particulieren, maatschappijen of private rechtspersonen vindt slechts 
plaats tegen betaling aan de Staat van het voor soortgelijke arbeid in de vrije maatschappij gebruikelijke 
loon. 
 
Delinquency Care Act (S.B. 1989 no. 97) (ACT of June 6th 1979 concerning principles for the supervision 
of detainees and on the management and supervision of prisons and jails) 
 
CHAPTER V 
LABOUR AND WAGES 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/
http://www.dbsuriname.com/index.asp
http://www.dewestonline.cq-link.sr/
http://www.surinametimes.com/smartcms/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensenhandel
http://www.mensenhandel.nl/cms/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
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Article 22 
LABOUR THERAPY 
1. The detainee sentenced to imprisonment is obliged to perform his assigned labour properly, both 
inside and outside the facility, all this in compliance with Article 14 of the PenalCode provisions. 
2. The detainee sentenced to custody shall be required to perform labour but to his choice; if he refuses 
to perform the selected labour properly, other work may be assigned to him, all this in compliance with 
Article 35 of the Criminal Code provisions. 
3. The commissioned labour will as far as possible be adapted to the work done by the detainee in a free 
society, and as far as possible contribute to the development of professional competence. 
4. The working hours should be adapted as much as possible to the usual working hours in a free 
society; also the labour requirements in a free society will be followed as much as possible. 
 
Article 23 
 
NATURE OF LABOUR 
1. The labour will, apart from extending to labour for the Public Service, preferably be intended to the 
manufacturing of objects for Public Service and generally useful objects. 
2. Labour for the benefit of private individuals, companies or private entities, both within and outside 
the establishment can by conditions of the Minister, only take place if the detainee has volunteered 
before. 
3. Deployment at private individuals, companies or private entities can only occur when Public Service is 
payed the usual wage for similar work in a free society. 
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Part II.  Elimination of all forms of forced or compulsory labour 
 

Artikel 15 Grondwet Suriname 
Niemand kan worden gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. 
 
Art 15 of the Constitution 
No one can be forced to perform forced or compulsory labour. 
 
  
Artikel 20a Arbeidswet Gewijzigd bij S.B. 1983, no. 91, Decreet E-41  
1. Het is verboden een werknemer arbeid te doen verrichten: 
a. door geweld of bedreiging daarmee; 
b. door bedreiging met straf; 
c. door enige andere vorm van dwang of bedreiging daarmee. 
2. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder de letters b en c is niet van toepassing in geval van 
oorlog of andere dergelijke rampen of dreiging daarvan, waarbij het leven of de normale 
bestaansvoorwaarden van de gehele bevolking of een deel daarvan in gevaar gebracht worden of 
in gevaar gebracht kunnen worden. 
2. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder de letters b en c is niet van toepassing in geval van 
oorlog of andere dergelijke rampen of dreiging daarvan, waarbij het leven of de normale 
bestaansvoorwaarden van de gehele bevolking of een deel daarvan in gevaar gebracht worden of 
in gevaar gebracht kunnen worden. 
 
Article 20 a paragraph 1 Labour Act Amended by S. B. 1983 , no. 91 , Decree E -41 
1. It is forbidden to make an employee work : 
a.  by violence or threat thereof; 

b . by threat of punishment; 
c . by any other form of coercion or threat thereof. 
2. The provisions do not apply in the previous paragraph under the letters b and c in the case of 
war or other such disasters or the threat thereof , in which the life or normal living conditions of the 
entire population or part thereof are compromised or may be brought in danger.  
2. The provisions in the previous paragraph under the letters b and c do not apply in the case of 
war or other such disasters or the threat thereof, in which the life or normal 
living conditions of the entire population or part thereof be compromised or may be brought in danger. 

 
Art 1344-1348 Burgerlijk Wetboek (S.B. 2004 no. 25) 
Artikel 1344 
Geweld, gepleegd tegen degene, die een verbintenis heeft aangegaan, levert grond op tot 
nietigheid der overeenkomst, ook dan wanneer hetzelve gepleegd is door een derde, ten wiens 
behoeve de overeenkomst niet gemaakt is. 
Artikel 1345 
Geweld heeft plaats, wanneer hetzelve van zodanige aard is om op een redelijk mens 
indruk te maken, en wanneer het hem de vrees kan inboezemen, dat hij zijn persoon of zijn 
vermogen aan een aanmerkelijk en dadelijk aanwijzend nadeel zoud blootstellen. In het beoordelen 
daarvan, moet men achtslaan op de ouderdom, de kunnen en de stand 
der personen. 
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Artikel 1346 
Geweld maakt een overeenkomst nietig, niet alleen wanneer hetzelve gepleegd is jegens 
een der handelende partijen, maar ook jegens derzelver echtgenoot, of bloedverwanten in de 
opgaande of de nederdalende linie. 
Artikel 1347 
De vrees alleen uit eerbied jegens vader, moeder of andere bloedverwanten in de 
opgaande linie voortkomende, zonder bijkomend geweld, is onvoldoende tot vernietiging der 
overeenkomst. 
Artikel 1348 
Men kan niet meer tegen een overeenkomst, uit hoofde van geweld, opkomen, indien na 
het ophouden van het geweld die overeenkomst is goedgekeurd, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
stilzwijgend, hetzij dat men de tijd, bij de wet bepaald om in zijn geheel hersteld te worden, 
 
Art 1344-1348 Civil Code (S.B. 2004 no. 25) 
Article 1344 
Violence perpetrated against the person who has entered into an agreement, constitute grounds for 
nullity of the contract, even when it is committed by a third party, on whose behalf the agreement is not 
made. 
Article 1345 
Violence takes place, if it is such to impress a reasonable person and when it can instill fear in him, that 
his person or his property could be exposed to a significant and immediate disadvantage. In 
consideration thereof, one must heed the age, ability and condition of persons. 
Article 1346 
Violence makes a contract null and void, not only if committed against it one of the negotiating parties, 
but also in respect thereof the spouse or relatives in the ascending or descending line. 
Article 1347 
Fear only out of respect towards father, mother, or other relatives in the ascending line, without 
additional, is insufficient to make the agreement invalid. 
Article 1348 
One can not go against an agreement anymore, with the argument of violence, if after the cessation of 
violence that agreement has been approved, either explicitly or implicitly, whether with time, by law 
restoration in it’s entirety is determined. 

 

VEERTIENDE AFDELING Arbeidswet 1963 
Strafbepalingen 
Artikel 29 
1. Niet-naleving of niet volledige naleving van een bepaling of voorwaarde, gesteld bij, of 
krachtens deze Landsverordening, of krachtens een ingevolge deze Landsverordening gegevens 
Landsbesluit, voorschrift of beschikking, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend. 
2. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere 
veroordeling van de schuldige wegens een overtreding, als in het eerste lid bedoeld, 
onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste een miljoen worden opgelegd. 
3. Bij tweede of volgende herhaling telkens binnen twee jaar, nadat de laatste veroordeling 
onherroepelijk is geworden, wordt slechts de straf van hechtenis opgelegd. 
4. Een afzonderlijke straf wordt opgelegd ten opzichte van elke persoon met of ten aanzien van 



Page | 28 
 

wie overtreding is gepleegd en voor iedere dag in de loop, waarvan de overtreding is gepleegd. 
5. Niet strafbaar is een bij het eerste lid strafbaar gesteld feit, indien het onder de gegeven 
omstandigheden als gerechtvaardigd is te beschouwen en onverwijld door, of namens het hoofd 
of de bestuurder wordt medegedeeld aan het Hoofd der Arbeidsinspektie. 
6. De feiten, strafbaar gesteld bij dit artikel, worden beschouwd als overtredingen. 
 
FOURTEENTH SECTION Labour Act 1963 
Penal Provisions 
Article 29 
1. Non-compliance or partial compliance with a provision or condition made by or pusuant this Act, or 
under a National Decree issued pursuant to this Act, regulation or order, shall be punished with 
imprisonment not exceeding three months or a fine not exceeding five hundred thousand. 
2. If during the commission of the offense are not yet two years passed since a previous conviction of 
the offender for an offense, referred to in first paragraph, has become final, imprisonment not 
exceeding six months or a fine not more than one million could imposed. 
3. When a second or subsequent iteration each time within two years after the last conviction has 
become final, only the penalty of imprisonment can be imposed. 
4. A separate punishment is imposed  with respect to any person or in respect of whose offense was 
committed and for each day during which the offense was committed. 
5. Not punishable is an offense specified in the first paragraph, if under given circumstances it can be 
considered justifiable and without delay by, or on behalf of the head or director is reported to the Chief 
of the Labour Inspection. 
6. The offenses punishable by this article shall be considered violations.  
 

 
 

C. Artikel 307 Penal Code  (GB 1911 No 1) is vervangen door (S.B. 2006 No 42):  
1) Met gevanenigsstraf van ten hoogste acht jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 500.000 
wordt als schuldig aan mensenhandel gestraft: 
a) degene die de ander met geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of 
andere feitelijkheid danwel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of 
door misleiding beweegt tot het verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of voor 
een derde tegen betaling danwel onder voornoemende omstandigheden enige handeling 
onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het 
verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of een derde beschikbaar stelt; 
b) degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk om die persoon in 
een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid, diensten of 
sexuele handelingen met of voor een derde tegen betaling; 
c) degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid, 
diensten of sexuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een 
ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 
zich daardoor tot het verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of een derde 
beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is; 
2. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte tien jaren en een geldboete van 
ten hoogste SRD 600.000 indien: 
a) de feiten omschreven in dit artikel worden gepleegd door twee of meer personen in vereniging 
b) de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt 
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c) geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel zwaar lichamelijk letsel 
ten gevolge heeft 
3. de feiten en omstandigheden in lid 1 van dit artikel, gepleegd door twee of meer personen in 
vereniging, onder omstandigheden bedoeld in lid 2 onder b en c van dit artikel, worden gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste12 jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 750.000; 
4. de schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren en een geldboe van 
ten hoogste SRD 800.000 indien het geweld of een andere feitelijkheid bedoeld in lid 1 onder a de 
door ten gevolge heeft; 
5. de feiten en omstandigheden in lid 1 van dit artikel, gepleegd door twee of meer personen in 
vereniging, bedoeld in lid 2 onder b en lid 4 van dit artikel, worden gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twintig jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 1000.000. 
 
De Memorie van Toelichting van de wet d.d. 6 april 2006, houdende nadere wijziging van het wetboek 
van Strafrecht (SB 2006 no. 42) geeft aan om welke reden het oude artikel 307 is gewijzigd: 
 
Vandaar dat besloten is om deze bepaling (307) aan te passen en in overeenstemming te brengen met 
de internationale standaarden; te weten United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime en de daarbij behorende protocollen: 

1) het Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
cildren, and 

2) het Protocol against the smuggling migrants by land, sea or air 
 
 
 
Article 307 Penal Code  (GB 1911 No 1) is amended by (S.B. 2006 No 42):  
1) With prison sentence not exceeding eight years and a fine of up to SRD 500,000 will be punished as 
perpetrator of human trafficking: 
a) the one who with violence or other act or threat of violence or other act, either by abuse of 
authority from actual circumstances or deception causes the other to perform labour, services or 
sexual acts with or for a third party for payment, either under aforementioned takes any action of 
which he knows or should reasonably suspect that the other person will be made available for labour, 
service or sexual acts with or for a third party; 
b) one who recruits a person, takes with him or abducts a person to another country with intent to 
cause that person to be made available for labour, services or sexual acts with or for a third party for 
payment; 
c) the one who causes the other to perform labour, services or sexual acts with or for a third party for 
payment, either takes any action of which he knows or should reasonably suspect that the other 
person will be made available for labour, service or sexual acts with or for a third party, while the 
other is a minor; 
2. The perpetrator shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years and a fine of up to 
SRD 600,000 if: 
a) the facts which are committed in this article by two or more persons in association 
b) the minor is not sixteen years of age yet 
c) violence or other act referred to in paragraph 1 under a of this article has caused grievous bodily 
harm 
3. the facts and circumstances in paragraph 1 of this Article , committed by two or more persons in 
association, under conditions described in paragraph 2 sub b and c of this article shall be punished 
with imprisonment not exceeding twelve years and a fine of up to SRD 750,000 
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4. the perpetrator shall be punished with imprisonment not exceeding fifteen years and fines of up to 
SRD 800,000 if violence or other act referred to in paragraph 1 under a by has caused death; 
5. the facts and circumstances in paragraph 1 of this Article , committed by two or more persons in 
association referred to in paragraph 2 sub b and paragraph 4 of this Article shall be punished with 
imprisonment not exceeding twenty years and a fine of up to SRD 1000.000 
 
The Explanatory Memorandum of the Law dated April 6th 2006 revising the Penal Code (SB 2006 No. 
42) states why the former Article 307 has been amended to: 
 
Hence it has been decided to modify this provision ( 307) and bring it into line with international 
standards ; namely United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its 
Protocols : 
 

3) The Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
cildren, and 

4) The Protocol against the smuggling migrants by land, sea or air 

 
 

Art 14, 15, 16, 37 and 39 Wetboek van Strafrecht 
Artikel 1411  
De rechter is bevoegd te bepalen dat de tot gevangenisstraf veroordeelden aan openbare werken zullen 
worden te werk gesteld.  
Artikel 15  
De gevangenen die hun straf in gemeenschap ondergaan worden verdeeld in klassen.  
Artikel 1612  
De gevangene is verplicht tot het verrichten van de hem opgedragen arbeid en het volgen van het hem 
bevolen onderwijs,overeenkomstig de voorschriften ter uitvoering van artikel 39 gegeven. 
 
 
Art 14, 15, 16, 37 and 39 of the Penal Code (GB1911 No 1, amended SB 2008 no 25) 
Article 1411  
The judge is authorized to determine that prison convicts will be put to work in public works. 
Article 15 
The prisoners who serve their sentence in community are divided into classes. 
Article 1612 
The prisoners who serve their sentence in community are required to perform the entrusted work and 
pursue education commanded him , according to the rules implementing article 39. 
 
Artikel 3733  
De tot hechtenis veroordeelde houdt zich, voorzover artikel 35 niet op hem is toegepast, bezig met 
zodanige arbeid als hij verkiest, behoudens de voorschriften van orde en tucht ter uitvoering van artikel 
39 gegeven. Wanneer hij in gebreke blijft zich met enige arbeid bezig te houden, kan hij onderworpen 
worden aan de bepaling van artikel 16. Hij kan echter niet tot het volgen van onderwijs worden verplicht.  
 
Artikel 3934  
De indeling en het beheer van, het regiem en de orde en tucht in en de verdeling van de gedetineerden 
over de penitentiaire inrichtingen en de huizen van bewaring, de arbeid en de bestemming van de 
opbrengst van de verplichte arbeid, het onderwijs, de geestelijke en maatschappelijke verzorging en de 
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ontwikkeling en ontspanning worden, naar beginselen bij wet te stellen, bij of krachtens staatsbesluit 
geregeld. 
 
Article 3733 
The condemned to detention, engages, so far as article 35 is not applicable to him , in such work as he 
chooses , unless subjected to the rules of order and discipline pursuant to article 39. If he fails to engage 
in any work, he may be subject to the provisions of article 16. However, he can not be obligated to 
follow education . 
 
Article 3934 

Classification and management of, the regime and the order and discipline and the distribution of 
detainees in penitentiaries and jails, the labour and the use of proceeds from compulsory labour, the 
education, the spiritual and social care and development and relaxation, are set to principles defined by 
law, by or pursuant to state decree. 

 
 
 

Deel van hoofdstukken 1.2.2, 1.3.4. en 4.4. Ontwikkelplan Regering Bouterse / Ameerali (SB 2013 No 
73) 
 
Deel van Hoofdstuk 1.2.2. Participatieve democratie 
 
Momenteel zijn in Suriname symptomen van een ontwikkeling naar daadwerkelijke participatie zichtbaar. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat participatie in Suriname weliswaar nog geen volledige juridische 
realiteit is, maar wel in feitelijke zin een positieve ontwikkeling doormaakt. Het nader ingaan op het 
participatievraagstuk is noodzakelijk, omdat participatie, vooral de wijze waarop deze dient te geschieden, 
een permanent element is van een waarachtige democratie. Bij deze participatieve democratie is de 
inspraak (consultatie van een bevolking) één der belangrijkste aspecten. Een niet minder belangrijk aspect 
is de publiekgerichtheid van de overheid en in bijzondere mate van de bestuursdienst. 
 
De NGO’s zullen een belangrijke rol gaan vervullen binnen de participatieve democratie. De 
Regering zal er op toezien dat er voldoende beleidsaandacht zal worden besteed aan deze 
organisaties en hun respectieve vertegenwoordigingen. 
 
Belangrijke aspecten van de participatieve democratie welke in deze planperiode bijzondere 
beleidsaandacht zullen krijgen, zijn: 
 - inspraak, 
 - publiekgerichtheid van de bestuursdienst, 
 - consultatie en 
 - informatie naar en communicatie met de bevolking. 
Inspraak is een georganiseerd proces waarin burgers en/of organisaties door een bestuurssysteem, 
waarvan zij zelf in directe zin geen deel uitmaken, in de gelegenheid worden gesteld hun opvattingen over 
het te voeren overheidsbeleid in het kader van het desbetreffende beleidsproces aan de orde te stellen. 
Dit gebeurt in een proces van informatie-uitwisseling met hen die in het organiserende bestuurssysteem 
voor de beleidsvoorbereiding verantwoordelijk zijn. 
 
Deel van Hoofdstuk 1.3.4. Mensenrechten  
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Bij de uitvoering van het Ontwikkelingsplan 2012-2016 zal de Regering zich consequent en vastberaden, 
met gebruikmaking van alle geoorloofde middelen, inzetten de corruptiebestrijding ter hand te nemen. 
 
In deze planperiode zal, met het oog op eerbiediging van de mensenrechten, speciale aandacht worden 
besteed aan groepen die vanwege verschillende sociaal-maatschappelijke factoren niet in staat zijn om 
deze rechten optimaal te beleven. Onder andere wordt gedacht aan vrouwen, kinderen, ouderen, 
sociaal zwakkeren en mensen met een beperking. 
 
In deze planperiode zullen, met het oog op de eerbiediging van de mensenrechten, ontbrekende wetten 
worden ingevoerd of ontoereikende wetten worden geoptimaliseerd. Ook wordt gedacht aan 
maatregelen en activiteiten gericht op institutionele versterking en/of ondersteuning van het Bureau 
Mensenrechten. Verder zullen in deze planperiode activiteiten worden ondernomen voor 
bewustwording van bevoegde instanties, bevoegd gezag en burgers – kortom: voor bewustwording van 
de samenleving van waarde, noodzaak en reikwijdte van eerbiediging van mensenrechten. 
 
Deel van Hoofdstuk 4.4. Arbeid 
 
“De Regering stelt zich op het standpunt dat duurzame werkgelegenheid essentieel is voor de 
economische ontwikkeling van ons land. Daarbij wordt niet alleen de groei van de economie, 
maar ook en vooral de alomvattende participatie van allen, die daartoe de geschiktheid bezitten, centraal 
gesteld. De aandacht zal daarom in deze planperiode gericht zijn op de terreinen van een leven lang leren, 
spreiding van kennis, versterking van reintegratiemogelijkheden en diversificatie van de inzetbaarheid van 
individuele werknemers.  
 
In de planperiode zal het streven naar duurzame ontwikkeling mede tot uiting komen door het 
verwezenlijken en waarborgen van een gezonde en veilige arbeidsmarkt. Daarbij zal de rolvan de 
werkgever, werknemer en hun organisaties, alsmede de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zichtbaar 
tot uiting komen. Het beleid van de Regering zal in deze planperiode resulteren in een situatie waarbij 
sturing op nationaal niveau van arbeidstechnische aangelegenheden en milieuaangelegenheden 
adequaat verloopt Investeren in en vergroten van de vaardigheden van laagopgeleiden over het gehele 
land zijn 
in de planperiode zeer cruciaal. Immers, participatie van bedoelde groepen van arbeiders in het 
arbeidsproces is hierdoor aanzienlijk verhoogd.  
 
In dit kader zullen condities worden  aangedragen die in samenwerking met het bedrijfsleven en de 
vakbeweging moeten leiden tot de creatie van structurele werkgelegenheid. In deze planperiode 
overweegt de Regering serieus in nauw overleg met de sociale partners het vraagstuk van het 
minimumloon op te lossen. Ook zal de overheid, met betrekking tot hetvraagstuk van werknemers in 
dienst van tussenpersonen (contractors). Samen met de sociale partners naar een oplossing zoeken. 
Daarbij zal, onder andere, de juridische status onderwerp van studie zijn.”  
 
 
Parts of Chapters 1.2.2, 1.3.4 and 4.4. Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse 
/Ameerali (SB 2013 No 73) 
 
Part of Chapter 1.2.2. Participatory Democracy  
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“Currently in Suriname signs of a trend towards effective participation are visible. It should be noted 
that participation in Suriname, although still not a full legal reality, has in fact seen a positive 
development. The elaboration on the issue of participation is required because participation, especially 
the manner in which this should be done, is a permanent element of a genuine democracy. In this 
participatory democracy is the participation (consultation of the population) one of the most important 
aspects. A no less important aspect is the public focus of the government and especially the 
Administrative Office. The NGOs will play an important role in participatory democracy. The 
Government will ensure that adequate policy attention will be paid to this and their respective 
representatives. 
 
Important aspects of participatory democracy which will receive special policy attention in this plan 
period are: 
- participation, 
- public focus of the administrative department , 
- consultation and 
- information to and communication with the population . 

Public participation is an organized process in which individuals and / or organizations through an 
administrative system of which they themselves are not a part off, are allowed to present their views on 
the conduct of government policy in the context of the relevant policy process issues. This will take place 
in a process where information is exchanged with those responsible for organizing the administrative 
policy. 
 
Part of Chapter 1.3.4 Human rights  
 
“With the implementation of the Development Plan 2012-2016, the Government will be committed 
consistently and resolutely, using all lawful resources, take charge in the fight against corruption  
 
During this plan period, in regard to respecting human rights, special attention should be paid to groups 
that due to various socio-cultural factors are not able experience these rights optimally. Especially 
women, children, the elderly, the socially disadvantaged and people with disabilities. 
 
During this plan period, in regard to respecting human rights, lacking laws will be introduced or 
inadequate laws be optimized. There will also be attention for measures and activities aimed at 
institutional strengthening and/or support for the Human Rights Bureau. Furthermore during this plan 
period, activities will be developed to raise awareness of organizations, competent authority and 
citizens - in short, to raise awareness of the society about the value, necessity and respect for human 
rights.” 
 
 
Part of Chapter 4.4. Labour 
 
“The Government believes that sustainable employment is essential for the economic development of 
our country. It is not only the growth of the economy that is essential, but also and above all the 
comprehensive participation of all who are suitable do so. Attention will therefore be addressed in this 
plan period on the areas of lifelong learning, sharing of knowledge, strengthening of reintegration 
opportunities and diversification of the employability of individual workers.  
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In the planning period, the pursuit of sustainable development will also be reflected by achieving and 
ensuring a safe and healthy labour market. In addition, the role of the employer, employee and their 
organizations, as well as the International Labour Organisation (ILO) visibly will be reflected upon. The 
Government's policy in this plan period will result in a situation where national control of technical 
labour matters and environmental matters proceed appropriately. Invest in and enhance the skills of the 
lower-skilled over the country is very crucial in this plan period. After all, participation of such groups of 
workers in the employment market is significantly increased.  
 
In this context, conditions will be put forward that should lead, in collaboration with industry and trade 
unions to the creation of structural employment. In this planning period, the Government is seriously 
considering to resolve the issue of the minimum wage in close consultation with the social partners. The 
government will do the same, with regard to the issue of employees of intermediaries (contractors). 
Together with the social partners a solution will be found. This will, among other things, include their 
legal status.  

 

MINISTRY OF JUSTICE AND POLICE: OVERVIEW ACTIVE ORGANISATIONS COMBATING TRAFFICKING 
*(due to safety reason not all can be mentioned) 
 
Below presented an overview of the agencies and departments devoted exclusively or make a crucial 
contribution to the fight against human trafficking and in this context have close links with each 
other.  
 

8. WORKING GROUP COUNTER-TRAFFICKING IN PERSONS 
Minister of Justice and Police Secretary: Ms. . Mr. Shanti Mohan Category: Coordinating national anti-
trafficking policy Target: advising on and coordinating the planning, preparation and implementation 
of government activities aimed at combating trafficking in the broadest sense. 
 

9. PUBLIC PROSECUTION, Responsible Chief Public Prosecutor: Ms. . Mr. Garcia Paragsingh 
Category: Persecution Targets: making detection and prosecution of criminal offenses and 
the carrying out of criminal sentences. 

 
10. COUNTER-TRAFFICKING IN PERSONS UNIT 

Police Corps of Suriname Ministry of Justice and Police Coordinator: Ms. J.G.P. Dragtenstein  
Category: Monitoring and detection Target: primary, detecting, investigating and combating issues 
that directly or indirectly deal with trafficking in persons in all its forms as well as ridding victims of 
human trafficking from the grasp of the perpetrators of human trafficking and providing protection to 
the aforementioned victims. 

11. BUREAU WOMEN AND CHILD POLICY 
Minister of Justice and Police Head: Ms. Mr. Maya Fokké-Manohar Category: Coordinating national 
women and children policy Mission: including the formulation of policies on women and children and 
coordinating these to all relevant departments within the Ministry of Justice and Police, the intensive 
work with all NGOs that women and children as a target group and act as a point of contact for 
women and children's issues within the Ministry of Justice and Police. 
 

12. VICTIMS BUREAU  
Minister of Justice and Police Head: Ms. A. Naipal Telephone Category: Victim Target: caring for a 
coordinated, comprehensive approach in which the victim is central. 
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13. UNITED STATESAMBASSY IN SURINAME 

International organization Coordinator: Ms. drs Bhartie Chandoe - Ramdjanamsingh Category: 
Monitoring and Support Tasks: accurate tracking of trafficking related issues in Suriname for 
formulating the annual Trafficking in Persons Report of the embassy, in close cooperation with the 
Surinamese government, local NGOs and other related organizations. 
 

14. FOUNDATION AGAINST TRAFFICKING 
Non-Governmental Organisation Secretary: Ms. Hariette Pacific Category: Coordination shelter 
victims Tasks: two: 

c. In close consultation with its NGO partners and partners at the Ministry of Jusititie and 
Police, ensuring adequate care and support of victims of trafficking; 

d. Establish and maintain contacts and networks with organizations both in Suriname and 
there that targets the same as mentioned under point b pursuit; 

 

Non official data was found on the website of the Ministery of Justice and Police. As sources for this data 
is referred to different sources about human trafficking sucht as:  

- A Trinational Study about Trafficking in Women from Brazil and the Dominican Republic to Suriname. A 

Joint Intervention, Sodireitos 2008 

- Exploratory Assessment of Trafficking in Persons in the Caribbean Region, International Organization 

for Migration (IOM) 2005 

- L. van der Wal, The space in women trafficking in Surinam, OSO, Magazine for Surinamistic and 

Carribean 2008 

- South-American bishops working against human trafficking, Justitia et Pax 2010 

- S. Vishnudatt, Human Trafficking in Surinam. Proposal to Maximize  Combat (Thesis Anton de Kom 

University of Suriname), 2010 

- Global Report on Trafficking in Persons, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2009 

 

Also various internetpages are mentioned: 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/  

http://www.dbsuriname.com/index.asp  

- http://www.dewestonline.cq-link.sr/  http://www.surinametimes.com/smartcms/  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensenhandel 

http://www.mensenhandel.nl/cms/ 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside 

 

Wet Deliquentenzorg (S.B. 1989 no. 97) 

HOOFDSTUK V 

ARBEID EN LOON 
 
Artikel 22 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/
http://www.dbsuriname.com/index.asp
http://www.dewestonline.cq-link.sr/
http://www.surinametimes.com/smartcms/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensenhandel
http://www.mensenhandel.nl/cms/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
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ARBEIDSTHERAPIE 
1. De tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde is verplicht de hem opgedragen arbeid, zowel in als 
buiten de inrichting, naar behoren te verrichten, een en ander met inachtneming van het in artikel 14 
van het Wetboek van Strafrecht bepaalde. 
2. De tot hechtenis veroordeelde gedetineerde is verplicht arbeid te verrichten, doch te zijner keuze; 
indien hij weigert de gekozen arbeid naar behoren te verrichten, kan hem andere arbeid worden 
opgedragen, een en ander met inachtneming van het in artikel 35 van het Wetboek van Strafrecht 
bepaalde. 
3. De opgedragen werkzaamheden zullen zoveel mogelijk aan de door de gedetineerde in de vrije 
maatschappij verrichte arbeid worden aangepast en zoveel mogelijk aan de ontwikkeling der 
vakbekwaamheid worden gemaakt. 
4. De arbeidsduur dient zoveel mogelijk aan de in vrije maatschappij gebruikelijke arbeidstijden te 
worden aangepast; ook overigens worden bij de arbeid de in de vrije maatschappij geldende richtlijnen 
zoveel mogelijk gevolgd. 
 
Artikel 23 
AARD DER ARBEID 
1. De arbeid zal zich, behalve tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Staatsdienst, 
bij voorkeur tot het vervaardigen van voor de Staatsdienst bestemde voorwerpen en tot objecten van 
algemeen nut uitstrekken. 
2. Arbeid ten behoeve van particulieren, maatschappijen of private rechtspersonen, zowel in als buiten 
de inrichting, kan onder door de minister te stellen voorwaarden, alleen plaatshebben indien de 
gedetineerde zich daarvoor vrijwillig heeft aangeboden. 
3. Tewerkstelling ten behoeve van particulieren, maatschappijen of private rechtspersonen vindt slechts 
plaats tegen betaling aan de Staat van het voor soortgelijke arbeid in de vrije maatschappij gebruikelijke 
loon. 
 
Delinquency Care Act (S.B. 1989 no. 97) “ACT of June 6th 1979 concerning principles for the supervision 
of detainees and on the management and supervision of prisons and jails” 
 
CHAPTER V 
LABOUR AND WAGES 
 
Article 22 
LABOUR THERAPY 
1. The detainee sentenced to imprisonment is obliged to perform his assigned labour properly, both 
inside and outside the facility, all this in compliance with Article 14 of the Criminal Code provisions. 
2. The detainee sentenced to custody shall be required to perform labour but to his choice; if he refuses 
to perform the selected labour properly, other work may be assigned to him, all this in compliance with 
Article 35 of the Criminal Code provisions. 
3. The commissioned labour will as far as possible be adapted to the work done by the detainee in a free 
society, and as far as possible contribute to the development of professional competence. 
4. The working hours should be adapted as much as possible to the usual working hours in a free 
society; also the labour requirements in a free society will be followed as much as possible. 
 
Article 23 
 
NATURE OF LABOUR 
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1. The labour will, apart from extending to labour for the Public Service, preferably be intended to the 
manufacturing of objects for Public Service and generally useful objects. 
2. Labour for the benefit of private individuals, companies or private entities, both within and outside 
the establishment can by conditions of the Minister, only take place if the detainee has volunteered 
before. 
3. Deployment at private individuals, companies or private entities can only occur when Public Service is 
payed the usual wage for similar work in a free society. 
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Part III.  Effective abolition of child labour 
 

Arbeidswet  1963 (G.B. 1963 no. 163, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1980 
no. 116, S.B. 1983 no. 91, S.B. 2001 no. 71) 
 

EERSTE AFDELING 
Inleidende bepalingen 
Artikel 1 (Gewijzigd bij S.B. 1983 no. 91, Decreet E-41 (in werking getreden op 12 oktober 1983)). 
In deze wet wordt verstaan onder: 
h. kinderen : 
1e. in het algemeen: personen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt; 
2e. aan boord van vissersvaartuigen in de zin van het personen die de leeftijd van het "Zeevisserij 
decreet 1980": personen die de leeftijd van l5 jaar nog niet hebben bereikt. 
 
ZESDE AFDELING 
Verbod van kinderarbeid 
Artikel 17 
1. Het is verboden kinderen, al dan niet tegen loon of vergoeding, arbeid te doen verrichten. 
2. Het is tevens verboden kinderen buiten een onderneming werkzaamheden te doen verrichten, 
behalve: 
a. in het gezin, waarin het kind wordt opgevoed, in scholen, werkplaatsen, creches, 
opvoedingsgestichten en dergelijke inrichtingen, mits deze werkzaamheden een opvoedkundig 
karakter dragen en niet in de eerste plaats gericht zijn op het betalen van geldelijk voordeel; 
b. in de landbouw, tuinbouw en veehouderij ten behoeve van het gezin, waarin het kind 
wordt opgevoed, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden in fabrieken, of in de 
werkplaatsen, of met toestellen, waarvan het vermogen groter is dan twee paardekracht. 
 
Artikel 18 
Door kinderen, die de leerplichtige leeftijd hebben overschreden, mogen, bij landsbesluit te omschrijven 
werkzaamheden worden verricht, mits deze werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor het leren van een beroep of uit de aard der zaak door kinderen 
plegen te worden verricht; 
b. lichamelijk of geestelijk niet te hoge eisen stellen; 
c. geen gevaarlijk karakter dragen. 
 
Artikel 19 
In zeer bijzondere gevallen kan, in het belang van het betrokken kind, op verzoek van het 
hoofd van het gezin, waarin het wordt opgevoed, door of vanwege het Hoofd der 
Arbeidsinspektie vrijstelling worden verleend van het bepaalde in artikel 17. Daarbij kunnen 
voorwaarden worden gesteld. 
 
ZEVENDE AFDELING 
Arbeidsverboden in verband met jeugdige leeftijd en dwang 
Artikel 20 (Gewijzigd bij S.B. 1983, no. 91, Decreet E-41 (in werking getreden op 12 oktober 1983)). 
1. Het is verboden jeugdige personen, al dan niet tegen loon of vergoeding, nachtarbeid of 
arbeid, gevaarlijk voor de gezondheid, de zedelijkheid of het leven, te doen verrichten. 
2. Bij landsbesluit wordt omschreven welke arbeid als gevaarlijk wordt beschouwd. 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in deze afdeling, wordt onder "nacht" verstaan: 
de tijd tussen 7 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags. 
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Artikel 21 Gewijzigd bij S.B. 1983, no. 91, Decreet E-41 (in werking getreden op 12 oktober 1983) 
1. Bij Staatsbesluit kan het verrichten van bepaalde soorten van nachtarbeid of nachtarbeid onder bepaalde 
omstandigheden door jeugdige personen, voor bepaalde aan te wijzen ondernemingen, onder daarbij te 
stellen voorwaarden worden toegestaan. 

2. Op verzoek van het hoofd of de bestuurder van een onderneming kan door of vanwege het Hoofd der 
Arbeidsinspektie van geval tot geval, onder daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing 
worden verleend van het bij of krachtens artikel 20, bepaalde. 
 
DERTIENDE AFDELING 
Aansprakelijkheid 
Artikel 28 
1. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in die onderneming geen 
werkzaamheden worden verricht in strijd met het bij, of krachtens deze Landsverordening bepaalde. 
2. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is verplicht na te leven en te zorgen. dat in 
die onderneming worden nageleefd elk voorschrift en elke voorwaarde, krachtens deze  
Landsverordening gesteld bij landsbesluit of bij een beschikking van de Minister, dan wel het 
Hoofd der Arbeidsinspektie. 
3. Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is verplicht te zorgen dat bij zijn ontstentenis of 
afwezigheid een opzichthouder wordt aangewezen. 
4. Gelijke verplichting, als in het eerste, tweede en derde lid op het hoofd of de bestuurder van 
een onderneming is gelegd, rust op het opzichthoudend personeel, voor zover het door het hoofd 
of de bestuurder is belast met de zorg voor de naleving van deze bepalingen. 
5. De wettelijke vertegenwoordiger van een kind of het hoofd van het gezin, waarin een kind 
wordt opgevoed, is eveneens aansprakelijk voor werkzaamheden voor dat kind verricht in strijd 
met artikel 17. 
6. Aan de verplichting van het hoofd of de bestuurder en het opzichthoudend personeel, dan wel 
van de wettelijke vertegenwoordiger of het hoofd van het gezin, waarin een kind wordt opgevoed, 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer zij aantonen, dat door hen de nodige bevelen zijn gegeven, 
de nodige maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te 
vorderen toezicht is gehouden om de naleving te verzekeren van de bepalingen voor welker 
naleving zij verplicht waren te zorgen. 
 
VEERTIENDE AFDELING 
Strafbepalingen 
Artikel 29 
1. Niet-naleving of niet volledige naleving van een bepaling of voorwaarde, gesteld bij, of 
krachtens deze Landsverordening, of krachtens een ingevolge deze Landsverordening gegevens 
Landsbesluit, voorschrift of beschikking, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend. 
2. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere 
veroordeling van de schuldige wegens een overtreding, als in het eerste lid bedoeld, 
onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste een miljoen worden opgelegd. 
3. Bij tweede of volgende herhaling telkens binnen twee jaar, nadat de laatste veroordeling 
onherroepelijk is geworden, wordt slechts de straf van hechtenis opgelegd. 
4. Een afzonderlijke straf wordt opgelegd ten opzichte van elke persoon met of ten aanzien van 
wie overtreding is gepleegd en voor iedere dag in de loop, waarvan de overtreding is gepleegd. 
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5. Niet strafbaar is een bij het eerste lid strafbaar gesteld feit, indien het onder de gegeven 
omstandigheden als gerechtvaardigd is te beschouwen en onverwijld door, of namens het hoofd 
of de bestuurder wordt medegedeeld aan het Hoofd der Arbeidsinspektie. 
6. De feiten, strafbaar gesteld bij dit artikel, worden beschouwd als overtredingen. 
 
Artikel 30 
1. Indien een bij, of krachtens deze Landsverordening strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in 
Suriname gevestigde leden van het bestuur of 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 of tegen de vertegenwoordiger, 
van wie blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd. 
 
 
Labour Act 1963 (amended in 1983, S.B. 1983 no.91) 
 
First SECTION 
Introductory provisions 
This Act shall apply to: 
g. young persons : 
persons who have attained the age of 14,  but have not attained the age of 18 years yet; 
h. children: 
1. in general, persons who have not attained the age of 14 ; 
2. on board fishing vessels within the meaning of the persons who the age of the ' Sea Fisheries 
Decree 1980": persons who have not attained the age of l5 years. 
 
SECTION SIX 
Prohibition of child labor 
Article 17  
1. It is prohibited to let children perform any labour whether for wages or remuneration. 
2. It is also forbidden to make children carry out an enterprise activity, except: 
a. in the family, where the child is being raised, educated in schools, workplaces, kindergartens , 
education institutions and similar establishments , provided that such activities have an educational 
character and are not primarily directed to pecuniary advantage; 
b . in agriculture, horticulture and animal husbandry for the benefit of the family, in which the child 
is educated, insofar as these activities do not take place in factories, or workshops, or devices whose 
power is greater than two horsepower . 
 
Article 18 
Children who have passed the compulsory school age may, as regulated by State Decree, perform labour 
activities provided that such activities: 
a. are necessary for learning a profession or by their nature are conducted by children; 
b. are not too demanding physically or mentally; 
c. are not dangerous in character. 
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Article 19 
In very special cases, in the best interests of the child concerned, at the request of the head of the family 
in which the child is raised, exemption of Article 17 may be granted by or on behalf of the Chief of 
Labour Inspection. In addition, conditions may be required. 
 
SECTION SEVEN 
Prohibited work related to young age and coercion 
Article 20 (Amended by S. B. 1983, no. 91, Decree E-41(Entered into force on October 12, 1983)). 
1. It is prohibited to use young persons, whether or not for wages or remuneration, for labour at night 
or labour dangerous to health, morals or life. 
2. State Decree defines what kind of work is considered dangerous. 
3. For the purposes of this section, the term "night" means: 
the time between 7 pm in the afternoon and 6 am in the forenoon. 
 
Article 21 
1. By State Decree under certain circumstances some types of night work or night work, may be allowed 
to be performed by young persons for certain designated companies,. 
2. Under certain conditions at the request of the head or director of a company, exemption can be 
granted by or pursuant to article 20 provisions by or on behalf of the head of the Labour Inspection. 
 

THIRTEENTH SECTION 
Liability 
Article 28 
1. The head or director of a company has a duty to ensure, that in those companies none of the work is 
in violation with provisions by or pursuant to this Act.  
2. The head or director of a company is obliged to respect and ensure that every requirement and every 
condition under this Act, made by national decree or by order of the Minister or the Chief of Lanour 
Inspection, is complied within the company. 
3. The head or director of a company is required to ensure that during his impediment or absence a 
deputy directos is designated. 
4. Equal obligation, as in the first, second and third paragraphs on the head or director of an company  
presented, rests on the deputy director, as far as the head or the dirctor is responsible for ensuring 
compliance with these provisions. 
5. The legal guardian of a child or the head of the household in which a child is raised, is also responsible 
for labour performed by children in conflict with Article 17. 
6. The obligation of the head of the director and the de;uty directo the legal representative or the head 
of the household in which a child is raised, shall be deemed satisfied if they can show that they have 
been given the necessary orders, the necessary measures have been taken, the necessary resources are 
provided and that is provided in the reasonably supervision required to ensure compliance with the 
provisions of which they were obliged to comply. 
 
FOURTEENTH SECTION 
Penal Provisions 
Article 29 
1. Non-compliance or partial compliance with a provision or condition made by or pusuant this Act, or 
under a National Decree issued pursuant to this Act, regulation or order, shall be punished with 
imprisonment not exceeding three months or a fine not exceeding five hundred thousand. 
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2. If during the commission of the offense are not yet two years passed since a previous conviction of 
the offender for an offense, referred to in first paragraph, has become final, imprisonment not 
exceeding six months or a fine not more than one million could imposed. 
3. When a second or subsequent iteration each time within two years after the last conviction has 
become final, only the penalty of imprisonment can be imposed. 
4. A separate punishment is imposed  with respect to any person or in respect of whose offense was 
committed and for each day during which the offense was committed. 
5. Not punishable is an offense specified in the first paragraph, if under given circumstances it can be 
considered justifiable and without delay by, or on behalf of the head or director is reported to the Chief 
of the Labour Inspection. 
6. The offenses punishable by this Article shall be considered violations.  
 
Article 30 
1. If a by or pursuant this Act punishable offense is committed by a legal entity, prosecution and 
punishment is pronounced against in Suriname established members of the board or in the absence of 
those members, against the representative of the legal entity in Suriname. 
2. The provisions of first paragraph shall apply mutatis mutandis in respect of legal persons, acting as 
director or agent for another corporation, or a natural person. 
3. No penalty is imposed upon the member of the Board or to the representative, who proves that the 
offense was committed beyond his control. 

 

Artikel 20 Lager Onderwijs wet (G.B. 1960 no. 108) 
Ouders, voogden of verzorgers zijn verplicht om aan de kinderen of pupillen van 7 - 12 jaren, waarover zij 
de ouderlijke macht uitoefenen of die aan hun zorg zijn toevertrouwd, waar gelegenheid hiertoe bestaat, 
geregeld lager onderwijs te doen geven, door de daartoe volgens deze Wet bevoegde personen. Van deze 
plicht kan bij beschikking van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling vrijstelling worden 
verleend. 
 
Article 20 Basic Education Law (G.B. 1960 no. 108) 
Parents, guardians or caregivers are required to provide the children or pupils of the age of 7 – 12 years 
over whom they exercise parental authority or are entrusted to their care, where an opportunity to do so 
exists, regular primary education, by legally competent persons for this purpose. For this duty exemption 
may be granted by order of the Minister of Education. 

 
 

Besluit Gevaarlijk arbeid jeugdige personen (SB 2010 No 175) 
 
Artikel 2 
Gevaarlijke arbeid naar de aard van de werkzaamhedn 
 
Gevaren naar de aard van de werkzaamheden kunnen zijn: 
a) accident gevaren, werkzaamheden waarbij er een grote kans is op het oplopen van een zwaar 
lichamelijk letsel: 
- het werken bij bouwwerken die kunnen instorten 
- het verwijderen van stutten; 
- het vellen van bomen; 
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- het werken met, aan, op of in de nabijheid van elektrische installaties, hoogspanningsinstallaties met 
ongeisoleerde onderdelen, die niet deugelijk aan aanraking zijn onttrokken of aanraking ervan schadelijke 
gevolgen kan hebben; 
- het aanzetten en bedienen van machines of werktuigen met gevaarlijk bewegende delen; 
- het bedienen van hijskranen, goederenbouwliften, stapelaars, motorisch aangedreven takels; 
- het werken met, aan, op of in nabijheidvan toestellen leidingen, ketels of reservoirs, waarin zich een 
explosief mengsel kan bevinden. 
 
b) biologische gevaren: werkzaamheden waarbij er gevaar is voor blootstelling aan zieke dieren, insecten, 
giftige planten, bacterien, virussen, parasieten en schimmels: 
- het omgaan met besmette voorwerpen of dieren, waarbij door een onjuiste handeling gevaar voor een 
ernstige infectie bestaat; 
- het vervoeren, bewerken of vernietigen van destructiemateriaal; 
- het werken met biologische factoren; 
- het in aanraking komen met reinculturen van pathogene micro-organismen, besmette bloedprodukten, 
besmet bloed, besmet speeksel of andere uitscheidingsprodukten; 
- het verplegen of verzorgen van patienten met een ernstige infectieuze aandoening. 
 
c) chemische gevaren: werken met chemische gevaarlijke stoffen met risicovolle eigenschappen die onder 
bijzondere omstandigheden een gevaar voor de veiligheid (brand of explosie) en gezondheid (giftige 
werking) kunnen vormen, zoals het werken met stoffen: 
- die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, en voor de voortplanting schadelijk zijn; 
- die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid; 
- die ontplofbaar, irriterend of bijtend zijn; 
- met een specifieke gevaaraanduidig; 
- waarbij gevaar bestaat  in aanraking te komen met anderen stofendie chemisch of fysisch een acute huid 
of slijmvliesbeschadiging kunnen veroorzaken. 
 
d)  ergomische gevaren: werkzaamheden waarbij de werkplaats, omgeving of omstandigheden niet zijn 
aangepast aan de fysieke gesteldheid van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en 
nog steeds in de groei zijn: 
- het werken aan een machine of lopende band, waarbij het werktempo niet zelf wordt bepaald; 
- het gedurende lange tijd achtereen ongunstige werkhoudingen aannemen waardoor de gevergde 
inspanning tot een onaanvaardbare belastinggraad leidt; 
- het veelvuldig heffen of dragen van zware lasten; 
- het werken met apparatuur welke niet is afgestemd op de lichaamsbouw van een kind in de groei. 
 
e) lichamelijke gevaren: werkzaamheden waarbij er gevaar kan ontstaan door blootstelling aan extreme 
temperaturen, geluid, vibratie rediatie; 
- het werken op lawaaiige plekken; 
- het werken met gereedschappen of werktuigen, waarbij door trilligen orgaansystemen of 
lichaamsorganen beschadigd kunnen raken. 
 
f) psychosociale gevaren: werkzaamheden die kunnen leiden tot diverse symptomen zoals stress: 
- het slachten van dieren; 
- het verrichten van machinengebonden arbeid, met regelmatig terugkerende handelingen op door de 
machine bepaalde tijdstippen; 
- het verrichten van werkzaamheden in nachtclubs. 
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Artikel 3 Gevaarlijke arbeid naar werkomstandigheden 
 
Factoren die, ahankelijk van de werkomstandigheden, een gevaar kunnen vormen zijn onder andere: 
a. het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften: 
- het ontbreken van benodigde beschuttingsmiddelen voor jeugdige personen, zoals handschoenen, 
neuskappen, veiligheidsbrillen en kleding; 
- het ontbreken van duidelijk leesbare en begrijpelijke voorschriften. 
 
b. een ongezond werkmilieu: 
- het verrichten van werkzaamheden op plekken waar gevaar bestaat voor het ontstaan van een explosief 
megsel; 
- het begeven in silo's, bunkers, tanks, dubbele bodems, ketels, leidingen, reservoirs of andere ruimten 
die toezicht of hulp bij ongevallen bemoeilijken; 
- het werken langs, op of in nabijheid van verkeerswegen. 
 
c. de klimatologische omstandigheden: 
- het werken in de zon en regen; 
- het werken tijden onweer. 
 
Hazardous Labour for Young Persons Decree (SB 2010 no 175) 
Article 2 Hazardous work beause of the nature of the labour 
Dangers to the nature of the activities may include: 
a) Accident hazards; activities where there is a high probability of contracting a serious injury: 
- Working with structures that may collapse; 
- The removal of struts; 
- Felling of trees; 
- Working with, on, at or in the vicinity of electrical installations, high-voltage systems with non-
insulated parts, not sound, to touch his abstracted or touch it can have harmful effects ; 
- Switching and operating machinery or equipment with dangerous moving parts; 
- Operating cranes, goods hoists, stackers, motorized hoists ; 
- Working with, on, or in proximity of aircraft pipes, boilers or reservoirs, which could contain an explosive 
mixture. 
 
b) biological hazards: activities involving a risk of exposure to sick animals , insects, poisonous plants, 
bacteria , viruses, parasites and fungi: 
- Dealing with contaminated objects or animals, which when operates incorrectly can cause a serious 
infection ; 
- Transporting , processing or demolish destruction material; 
- Working with biological factors; 
- Coming into contact with pure cultures of pathogenic micro -organisms , contaminated blood products 
, infected blood, contaminated saliva or other secretions; 
- Nursing or care of patients with a serious infectious disease. 
 
c) chemical hazards: working with hazardous chemical substances with high risk characteristics which 
under special circumstances may pose a safety hazard (fire or explosion) and health risk (toxic effect) , 
such as working with substances : 
- Which are toxic, sensitizing, carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction; 
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- That accumulate in the body or are harmful to health; 
- Which are explosive, irritant or corrosive; 
- With a specific danger; 
- With the risk of coming into contact with others substances which chemically or physically may cause an 
acute skin or mucous membrane damage. 
 
d ) ergonomic hazards: activities involving the workplace, environment or conditions are not adapted to 
the physical condition of persons who have not attained the age of 18 and still growing: 
- Working on a machine or production line, where the pace of work can no be determined by oneself; 
- during long periods assuming unfavorable working postures, whereby the physical demands lead to an 
unacceptable degree of distress ; 
- The frequent lifting or carrying of heavy loads; 
- Working with equipment which is not suited to the physique of a growing child. 
 
e ) physical hazards: activities involving risk can occur from exposure to extreme temperatures, noise , 
vibration rediatie ; 
- Working in noisy places 
- Working with tools or implements, which vibrations can damage organ systems or body organs ; 
 
f) psycho-social hazards: activities which may lead to various symptoms such as stress : 
- The slaughter of animals; 
- Perform machine -related work , with repetitive machine-timed specified intervals; 
- Carrying out activities in nightclubs. 

Article 3 Hazardous working conditions 
 
Factors that, depending on the working conditions, are liable to endanger include: 
a. Non-compliance with safety instructions: 
- Lack of nessecary safety measures for young people , such as gloves, toe caps , safety glasses and 
clothing; 
- Lack of clearly readable and understandable rules. 
 
b. An unhealthy work environment: 
- Performing activities in areas where risk of the occurrence of an explosive mixture; 
- Being in silos, bunkers , tanks, twofold bottoms, boilers, pipes , reservoirs or other quarters that 
impede supervision or assistance in accidents ; 
- Working along or in proximity to roads. 
 
c . climatic conditions : 
- Working in the sun and rain ; 
- Working time storm . 
 

 
 

Samenvatting Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse /Ameerali (SB 2013 No 73) 
Hoofdstuk III.12 KINDER EN JEUGDBELEID (Pagina’s 209-214) 
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Het Kinder- en Jeugdbeleid wil een kindvriendelijke samenleving creëren met garanties voor een 
gezonde, evenwichtige ontwikkeling en bescherming van alle kinderen en jeugdigen (0-19 jaar) in 
Suriname. Algemeen doel van het Integraal kinder- en jeugdbeleid1: 
 
Het integraal kinder- en jeugdbeleid garandeert alle kinderen in ons land (0-19 jaar) optimale 
ontwikkelingskansen en bescherming, zodat ze kunnen opgroeien tot competente volwassenen die 
adequaat participeren in een steeds meer globaliserende wereld. 
 
Het integraal kinder- en jeugdbeleid wordt belicht vanuit vijf beleidsdimensies, te weten: 
1. Early Childhood Development (0-8 jaar) [ECD]; 
Beleidsprioriteiten betreffen onder andere: de prenatale zorg, opvoedingsondersteuning, 
registratie van en het monitoren van de ontwikkeling van zuigelingen, preventie van, onder andere, 
obesitas, HIV besmetting, tienerzwangerschappen en ontwikkelingsachterstanden over het gehele 
land. Ook zal ouderschapsverlof worden ingevoerd, gekoppeld aan een verzekering. 
 
2. Tieners en Adolescenten (13-19 jaar); 
Beleidsprioriteiten betreffen onder andere de geestelijke gezondheidszorg,voeding (gezonde voeding, 
anorexia, obesitas), de seksueel reproductieve gezondheidszorg, preventie van tienerzwangerschappen, 
abortus, suïcide, alcohol en drugsgebruik, criminaliteit. 
 
3. Kwetsbare kinderen; 
Beleidsprioriteiten betreffen onder andere decentralisatie van dienstverlening 
voor deze doelgroep, zodat de zorg bereikbaar wordt, uitbreiding en capaciteitsversterking van de 
dienstverleners, optimaliseren van de Geestelijke Gezondheidszorg (crisisopvang en begeleiding), 
instelling Kinderombudsbureau (klachtenbureau). Daarnaast hebben onderzoek en wet- en regelgeving 
prioriteit. 
 
4. Bestrijding Geweld; 
Beleidsprioriteiten betreffen wet- en regelgeving, capaciteitsversterking van dienstverleners (medici, 
leerkrachten, opvoedkundigen, politiefunctionarissen, enz.), crisisopvang en professionele begeleiding 
en rehabilitatiemogelijkheden voor slachtoffers, realisatie van een centraal meldpunt en coördinatie van 
de hulpverlening. In het kader van preventie zal verder aandacht besteed worden aan gezinscoaching en 
ouderbegeleiding (opvoedingsondersteu-ning), voorlichting en educatie (in het bijzonder de traditionele 
autoriteiten), aan en de media  realiseren van een ‘code of conduct’). Voor kinderen die slachtoffer zijn, 
zullen er speciale verhoorstudio’s opgezet worden (videoverhoor). Om een grotere veiligheid van 
de burger (het kind) te garanderen zal ook het corps van buurtmanagers uitgebreid moeten worden. 
 
5. Ontwikkelingskansen. 
Het onderwijsbeleid moet in de curricula meer aandacht besteden aan: mensenrechten en 
kinderrechten, taal, normen en waarden, nationale waarden, helden, producten en rijkdommen, vrede, 
vriendschap en verdraagzaamheid en eerbied voor het milieu. 
 
Het beleid is holistisch en rights-based en erop gericht te komen tot duurzame beleidsontwikkeling. 
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan gender aspecten en sociale ongelijkheid. 
 
 
Summary of the Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse /Ameerali (SB 2013 No 73) 
Chapter III.12 CHILD AND YOUTH POLICY (Pages 209-214) 



Page | 47 
 

The Child and Youth Policy wants to create a child-friendly society with guarantees for a healthy, 
balanced development and protection of all children and adolescents (0-19 years) in Suriname. General 
purpose of the Integral child and youth policy: 
 
The integrated child and youth policy guarantees all children in our country (0-19 years) optimal 
development opportunities and protection so that they can grow up to become competent adults who 
participate appropriately in an increasingly globalized world. 
 
The integrated child and youth policy is discussed from five policy dimensions, being: 
1. Early Childhood Development (0-8 years) [ ECD ]; 
Policy priorities include: prenatal care, parenting , registration of and the monitoring of the 
development of infants , prevention of, among other, obesity, HIV infection , teenage pregnancy and 
developmental delays over the entire country . It will also be introduced parental , coupled to an 
insurance policy. 
 
2.Teens and Adolescents ( 13-19 years); 
Policy priorities include details of mental health , food (healthy food , anorexia, obesity) , the sexual 
reproductive health , prevention of teenage pregnancies, abortion , suicide , alcohol and drug use, 
crime. 
 
3. Vulnerable children ; 
Policy priorities include details decentralization of services for this target group , so that the care is 
accessible, expansion and capacity building of service providers, optimizing the Mental Health ( crisis 
and counseling ) , setting Children’s Complaints office. In addition, research and regulatory priorities. 

4. Combating Violence ; 
Policy priorities concerning legislation, capacity building of service providers (doctors, teachers , 
educators, police officers , etc.) , crisis care and professional guidance and rehabilitation possibilities for 
victims , creation of a central reporting and coordination of the relief effort. In the context of prevention 
will be paid more attention to family coaching and parental guidance (parenting) , information and 
education (especially the traditional authorities ) and the media (creating a 'code of conduct ' ) . For 
youth victims , special questioning studios will be put in place (video interview ) . For greater safety to 
ensure citizens (the child) a corps of neighborhood managers will also be expanded. 

5. Development Opportunities. 
The education policy should pay more attention in the curriculum: human rights and children's rights, 
language , values, national values , heroes , products and resources, peace, friendship and tolerance 
and respect for the environment . 
 
The Child and Youth Policy is holistic and rights- based and aims to achieve sustainable policy 
development. In addition, attention will be paid to gender and social inequalities.  

 
 
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) 

Article 293 Kinderpornografie Wetboek van Strafrecht S.B. 2009 No 122 
1) Met gevangenis van ten hoogste zes jaren en geldboete van ten hoogste SRD 50.000 wordt 

gestraft degene die een afbeelding of ee gegevensdrager, bevattende een afbeelding, van een 
seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
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bereikt. is betrokken of schijnbaar is betrokken, opzettelijk verspreid, openlijk tentoonstelt, 
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft. 

2) Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 
100.000 wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in 
lid 1 van dit artikel, een beroep of een gewoonte maakt. 

 
Article 293 Child pornography (Revised Provisions on Sexual Offences of the Penal Code (S.B. 2009 
no. 122) 

1) With imprisonment for a period not exceeding six years and a fine not exceeding SRD 50,000, 
is punished the person liable for disseminating, publicly exhibitng , manufacturing, importing, 
conveying or exporting or possession off an image or a storage medium containing an image 
of a sexual act in which a person who obviously has not attained the age of eighteen years is 
involved or apparently was deliberately involved. 

       2)   With imprisonment for a period not exceeding eight years and a fine of up to SRD 100,000 will  
  be punished the one who makes a profession or a habit of committing one of the crimes  
             described in paragraph 1 of this Article.  

 

Artikel 303a Jeugdprostitutie Wetboek van Strafrecht S.B. 2009 No 122 
Degene die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van sexuele 
handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en een boete van ten hoogste SRD 
100.000. 
 
Article 303a Youth Prostitution Article 311 (Penal Code S.B. 2009 no. 122) 
The one who commits adultery with someone who is available to perform sexual acts with a third party 
for payment , who has not reached the age of sixteen years shall be punished with imprisonment not 
exceeding six years and a fine of up to SRD 100,000. 

 
 

 
 
 
C. Artikel 307 Penal Code  (GB 1911 No 1) is vervangen door (S.B. 2006 No 42):  
1) Met gevanenigsstraf van ten hoogste acht jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 500.000 
wordt als schuldig aan mensenhandel gestraft: 
a) degene die de ander met geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of 
andere feitelijkheid danwel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of 
door misleiding beweegt tot het verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of voor 
een derde tegen betaling danwel onder voornoemende omstandigheden enige handeling 
onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het 
verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of een derde beschikbaar stelt; 
b) degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk om die persoon in 
een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid, diensten of 
sexuele handelingen met of voor een derde tegen betaling; 
c) degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid, 
diensten of sexuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een 
ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 
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zich daardoor tot het verrichten van arbeid, diensten of sexuele handelingen met of een derde 
beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is; 
2. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte tien jaren en een geldboete van 
ten hoogste SRD 600.000 indien: 
a) de feiten omschreven in dit artikel worden gepleegd door twee of meer personen in vereniging 
b) de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt 
c) geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel zwaar lichamelijk letsel 
ten gevolge heeft 
3. de feiten en omstandigheden in lid 1 van dit artikel, gepleegd door twee of meer personen in 
vereniging, onder omstandigheden bedoeld in lid 2 onder b en c van dit artikel, worden gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste12 jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 750.000; 
4. de schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren en een geldboe van 
ten hoogste SRD 800.000 indien het geweld of een andere feitelijkheid bedoeld in lid 1 onder a de 
door ten gevolge heeft; 
5. de feiten en omstandigheden in lid 1 van dit artikel, gepleegd door twee of meer personen in 
vereniging, bedoeld in lid 2 onder b en lid 4 van dit artikel, worden gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twintig jaren en een geldboete van ten hoogste SRD 1000.000. 
 
De Memorie van Toelichting van de wet d.d. 6 april 2006, houdende nadere wijziging van het wetboek 
van Strafrecht (SB 2006 no. 42) geeft aan om welke reden het oude artikel 307 is gewijzigd: 
 
Vandaar dat besloten is om deze bepaling (307) aan te passen en in overeenstemming te brengen met 
de internationale standaarden; te weten United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime en de daarbij behorende protocollen: 

5) het Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
cildren, and 

6) het Protocol against the smuggling migrants by land, sea or air 
 
 
 
Artikel 307 Penal Code  (GB 1911 No 1) is amended by (S.B. 2006 No 42):  
1) With prison sentence not exceeding eight years and a fine of up to SRD 500,000 will be punished as 
perpetrator of human trafficking: 
a) the one who with violence or other act or threat of violence or other act, either by abuse of 
authority from actual circumstances or deception causes the other to perform labour, services or 
sexual acts with or for a third party for payment, either under aforementioned takes any action of 
which he knows or should reasonably suspect that the other person will be made available for labour, 
service or sexual acts with or for a third party; 
b) one who recruits a person, takes with him or abducts a person to another country with intent to 
cause that person to be made available for labour, services or sexual acts with or for a third party for 
payment; 
c) the one who causes the other to perform labour, services or sexual acts with or for a third party for 
payment, either takes any action of which he knows or should reasonably suspect that the other 
person will be made available for labour, service or sexual acts with or for a third party, while the 
other is a minor; 
2. The perpetrator shall be punished by imprisonment for a maximum of ten years and a fine of up to 
SRD 600,000 if: 
a) the facts which are committed in this article by two or more persons in association 
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b) the minor is not sixteen years of age yet 
c) violence or other act referred to in paragraph 1 under a of this article has caused grievous bodily 
harm 
3. the facts and circumstances in paragraph 1 of this Article , committed by two or more persons in 
association, under conditions described in paragraph 2 sub b and c of this article shall be punished 
with imprisonment not exceeding twelve years and a fine of up to SRD 750,000 
4. the perpetrator shall be punished with imprisonment not exceeding fifteen years and fines of up to 
SRD 800,000 if violence or other act referred to in paragraph 1 under a by has caused death; 
5. the facts and circumstances in paragraph 1 of this Article , committed by two or more persons in 
association referred to in paragraph 2 sub b and paragraph 4 of this Article shall be punished with 
imprisonment not exceeding twenty years and a fine of up to SRD 1000.000 
 
The Explanatory Memorandum of the Law dated April 6th 2006 revising the Penal Code (SB 2006 No. 
42) states why the former Article 307 has been amended to: 
 
Hence it has been decided to modify this provision ( 307) and bring it into line with international 
standards ; namely United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its 
Protocols : 
 

7) The Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
cildren, and 

8) The Protocol against the smuggling migrants by land, sea or air 

 
 

Artikel 311 Wetboek van Strafrecht S.B. 2009 No 122 
Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden de leeftijd van twaalf jaren aan een ander 
afstaat of overlaat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke 
kunstverrichtingen of van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van ten hoogste SRD 
25.000. 
 
 
Article 311(Revised Provisions on Sexual Offences of the Penal Code (S.B. 2009 no. 122) 
The person who gives or leaves to another a child under the age of twelve years under his lawful 
authority, knowing that the child will be used for or in the exercise of begging, dangerous operations or 
dangerous or debilitating labour, shall be punished with imprisonment not exceeding three years and a 
fine up to SRD 25.000. 

 
 

Art. 382a-d Burgerlijk Wetboek (GB 1860 No 4 gewijzigd SB 2004 No 25) juncto 1613g lid 1 Burgerlijk 
Wetboek 

VIJFTIENDE TITEL 
VAN MINDERJARIGHEID EN VOOGDIJ 
EERSTE AFDELING 
VAN DE MINDERJARIGHEID 
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Artikel 382-262 
Minderjarigen zijn de zodanigen, die de volle ouderdom van een en twintig jaren niet hebben bereikt en 
niet vroeger in de echt zijn getreden. Wanneer het huwelijk vóór hun volle ouderdom van een en twintig 
jaren is ontbonden, keren zij niet tot de staat van minderjarigheid terug. Minderjarigen die niet staan 
onder de ouderlijke macht, staan onder voogdij, op de voet en de wijze als bij de derde, vierde, vijfde en 
zesde afdeling van deze titel is voorgeschreven. 
 
Artikel 382a-263 
Bij het ontbreken van een bekende woonplaats binnen Suriname worden de voogden over de 
minderjarige ingezetenen van Suriname geacht ten aanzien der voogdij woonplaats te hebben bij de 
toeziende voogd. Wordt de toeziende voogd door een ander vervangen, dan houdt deze woonplaats 
stand totdat de toeziende voogdij van de nieuw benoemde begint. Brengt de toeziende voogd zijn 
woonplaats naar het buitenland over, dan houdt het voogdij-domicilie stand totdat de minderjarige een 
andere woonplaats binnen Suriname verkrijgt. 
 
Artikel 382b-264 
1. Er is een Bureau voor Familierechtelijke Zaken, waaraan - behalve de in dit wetboek of in andere 
wetten uitdrukkelijk genoemde bemoeienissen - is opgedragen de zorg voor de minderjarigen, die bij 
rechterlijk vonnis of anderszins aan de zorg van het Bureau zijn toevertrouwd. 
2. Taak en bevoegdheden van het Bureau worden, voor zover dit niet in dit Wetboek of in andere 
wettelijke regelingen heeft plaatsgehad, bij Staatsbesluit geregeld. 
3. Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken draagt zorg, dat de gelden, aan het Bureau betaald door 
personen, die krachtens dit Wetboek of een andere wettelijke regeling tot een uitkering tot onderhoud 
en opvoeding van hun kinderen verplicht zijn, overeenkomstig hun bestemming worden besteed. 
 
Artikel 382c-265 
Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken kan in rechte optreden ten behoeve van minderjarigen, die in 
Suriname hun woonplaats dan wel hun werkelijk verblijf hebben of hun woonplaats gehad hebben. 
 
Artikel 382d-266 
1. Alle vorderingen strekkende tot vaststelling van een bedrag tot onderhoud en opvoeding van 
minderjarige kinderen en vorderingen strekkende tot wijziging van een dergelijk bedrag 
kunnen door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige, na intrede van de 
meerderjarigheid door het kind zelf en door het Bureau voor Familierechtelijke Zaken worden 
ingesteld. Ze kunnen van een ter zake gegeven beslissing in verzet of hoger beroep gaan. 
2. Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken behoeft voor het instellen van een in het vorige lid 
bedoelde vordering en voor het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de in dat lid bedoelde 
beslissingen schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de 
minderjarige en zo dat de moeder niet is, tevens van de moeder, behalve wanneer zij haar wil 
niet kan verklaren. 
3. Bij niet geregelde voldoening van de bedragen door de rechter vastgesteld na een verzoek als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan, ongeacht wie het verzoek heeft gedaan, het Bureau 
voor Familierechtelijke Zaken het vonnis of de beschikking ten uitvoer leggen op de wijze 
bedoeld in de Derde Afdeling van de Tweede Titel van het Tweede Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
4. De uitkeringen, bedoeld in het eerste lid worden aan het Bureau voor Familierechtelijke Zaken 
uitbetaald, tenzij uit desbetreffende wettelijke bepalingen het tegendeel blijkt of met de 
wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige anders is overeengekomen. 
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Artikel 1613g 
1. Een minderjarige is bekwaam als werknemer arbeidsovereenkomsten aan te gaan, indien hij daartoe 
door zijn wettelijke vertegenwoordiger, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is gemachtigd. 
2. Een mondelinge machtiging kan slechts strekken tot het aangaan van een bepaalde 
arbeidsovereenkomst. Is de minderjarige nog geen volle achttien jaren oud, dan moet zij verleend 
worden in tegenwoordigheid van de werkgever of van degene, die namens deze handelt. Zij kan niet 
voorwaardelijk worden verleend. 
3. Indien de machtiging schriftelijk is verleend, is de minderjarige verplicht de volmacht ter hand te 
stellen aan de werkgever, die de minderjarige onverwijld een gewaarmerkt afschrift daarvan doet 
toekomen en de volmacht bij het einde van de dienstbetrekking aan de minderjarige of diens 
rechtverkrijgende teruggeeft. 
4. Voorzover zulks niet door het stellen van bepaalde voorwaarden in de machtiging uitdrukkelijk 
is uitgesloten, staat de minderjarige in alles, wat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst, 
door hem ingevolge de verleende machtiging aangegaan, met een meerderjarige gelijk, behoudens het 
bepaalde bij het derde lid van artikel 1614f. Echter kan hij niet in rechte verschijnen zonder bijstand van 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, behalve wanneer de rechter gebleken is, dat de wettelijke 
vertegenwoordiger niet bij machte is zich te verklaren. 
 
Artikel 1613h 
Indien een daartoe niet bekwaam minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en 
dientengevolge gedurende zes weken, zonder verzet van zijn wettelijke vertegenwoordiger, in dienst 
van de werkgever arbeid heeft verricht, wordt hij geacht door die vertegenwoordiger mondeling tot het 
aangaan van die arbeidsovereenkomst gemachtigd te zijn geweest. 
 
Art. 382a-d Civil Code (GB 1860 No 4 amended SB 2004 No 25)  
in conjunction with 1613 G paragraph 1 Civil Code 
FIFTEENTH TITLE 
PUPILAGE AND CUSTODY 
FIRST SECTION 
PUPILAGE 
Article 382-262 
Minors are those, who have not reached the full age of twenty-one years and have not previously 
entered in matrimony. When the marriage is dissolved before their full age of twenty-one years, they do 
not return to the state of infancy. Minors who are not under parental authority, are under guardianship, 
to the letter  and the manner as described in the third, fourth, fifth and sixth section of this title. 
 
Article 382a-263 
In the absence of a known domicile in Suriname guardians of  minors considered residents of Suriname 
are deemed to be domiciled at residence of the supervisory guardian. If the supervisory guardian is 
replaced by another, then this residence is valid until the supervisory guardianship of the newly 
appointed begins. When the supervisory guardian is domiciled abroad, than the guardianship domicile is 
valid until the child acquires another residence in Suriname. 
 
Article 382b -264 
1. There is an Office for Family Affairs, which - except  for the in this Code or other Acts expressly 
mentioned interferences - is dedicated to care for the minors who are entrusted in the care of the Office 
by the court or otherwise. 
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2. Duties and powers of the Office shall, unless not regulated in this Code or in other Acts, regulated by 
State Decree. 
3. The Office for Family Affairs will ensure that the funds paid to the Office by persons, who under this 
Code or other legislation are required to a benefit for maintenance and education of their children, is 
spent  for their intended purposes. 
 
Article 382C -265 
The Office for Family Affairs may institute legal proceedings on behalf of minors, who are domiciled or 
have their actual residence or had their residence in Suriname. 
 
Article 382d-266 
1. All claims for a declaration of an amount for maintenance and education of minor children and claims 
seeking the modification of such an amount by the legal representative of the minor, can after becoming 
of age be requested by the child and by Office for Family Affairs Office. They can oppose or appeal a 
decision given in that regard. 
2. The Office for Family Affairs is to set a claim as referred to in the previous paragraph and for legal 
remedies against decisions referred to in that paragraph required to have written consent of the legal 
representative of the minor and if that is not the mother, also from the mother, unless she can not 
express her consent.  
3. With unregulated satisfactory payment of the amounts fixed by the court following an application 
referred to, regardless of who made the request in the first paragraph of this article, the Office for 
Family Affairs can impose the judgment or decision implemented in the manner referred to in the Third 
Division of the Second Title of the Second Book of the Code of Civil Procedure. 
4. The benefits referred to in the first paragraph are to be paid to the Office for Family Affairs, unless the 
contrary appears from the legal provisions or the legal representative of the minor has otherwise 
agreed. 
 
Article 1613g 
1. A minor is competent to enter into contracts as an employee if he either orally or in writing is 
authorized to do so by his legal representative. 
2. A verbal authorization can only be applied to a particular labour contract. If the minor is not at least 
eighteen years old, it must be given in the presence of the employer or the person who acts in his 
behalf. The verbal authorization can not be granted conditionally. 
3. If the authorization is granted in writing, the minor is obligated to hand over the authorization to the 
employer, who will provide the minor with a certified copy thereof and will return this authorization at 
the end of the employment to the minor or his assignee. 
4. To the extent not specifically excluded by setting certain condtions in the authorization, the minor is 
in all accounts related to the employment contract he entered into, equel to an alike, with the third 
paragraph of Article 1614f as an exception. However, he can not legally appear in court without the 
assistance of his legal representative, unless the court has shown that the legal representative is unable 
give their consent. 
 
Article 1613h 
If a not competent minor has entered into an employment contract and consequently for six weeks , 
without opposition from his legal representative has performed service for the employer, he is 

considered verbally authorized by the Representative to have entered into that contract. 
 



Page | 54 
 

 
 
 

Article 31 and 32 of the Labour Act 1963 (S.B. 2001 no. 71) in conjunction with Labour Inspection 
Decree (S.B. 1983 no. 42) 
 
Arbeidswet 1963 (S.B. 2001 no. 71) 
Artikel 31-22 

Met het opsporen van de in artikel 29 en 34, leden 4 en 5 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast het Hoofd der 
Arbeidsinspektie en de controlerende ambtenaren der Arbeidsinspektie, alsmede de door de Minister 
aangewezen ambtenaren. 

Artikel 32-23 
1. De ambtenaren bedoeld in artikel 31 hebben toegang tot alle plaatsen waar arbeid wordt verricht of 
pleegt te worden verricht of ten aanzien waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed, dat aldaar 
arbeid wordt verricht, met uitzondering van militaire terreinen of gebouwen waar werkzaamheden 
worden verricht in militair verband, waarbij slechts militairen betrokken zijn. 
2. Wordt aan de in het eerste lid 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. 
3. Is de plaats bedoeld in het tweede 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 
of schriftelijke last van de Procureur-Generaal of van het Hoofd der Arbeidsinspektie dan wel van de 
betrokken Districts-Commissaris. 
4. Van dit binnentreden maken zij procesverbaal op, dat binnen twee maal 24 uren aan hem, wiens 
woning is binnengetreden in afschrift wordt medegedeeld. 
 

Wet Arbeidsinspectie (S.B. 1983 no. 42) 
Taak van de arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs 
Artikel 3 

De taak van de Arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs bestaat uit : 
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 bij de uitoefening van hun werkzaamheden 
en van andere wettelijke regelingen voor zover de arbeidsinspecteurs mede belast zijn de naleving van 
deze regelingen te verzekeren; 
b. het verschaffen van inlichtingen en het geven van technische adviezen aan de werkgevers en 
werknemers met betrekking tot de meest doeltreffende middelen ter naleving van de wettelijke 
bepalingen; 
c. het rapporteren aan de bevoegde autoriteiten door de arbeidsinspecteurs van door hen 
geconstateerde gebreken en misbruiken, welke niet met name onder de bepaalde wettelijke bepalingen 
vallen. 
 
HOOFDSTUK VI 
Slotbepalingen 
Artikel 18 
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1. Hij, die opzettelijk het bepaalde in artikel 9 overtreedt,wordt gestraft met een gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, al dan niet met 
ontzegging van het recht om bepaalde ambten te bekleden. 
2. Hij, aan wiens schuld overtreding van het bepaalde in artikel 9 te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 
3. Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van: 
a. het hoofd of de bestuurder der onderneming ter zake van het bepaalde bij artikel 9, lid 1; 
b. hem wiens naam is medegedeeld ter zake van overtreding van het bepaalde bij artikel 9 
lid 2. 
 
Artikel 19 
Hij, die het onderzoek, de controle of enquête vermeld in artikel 11, leden 1 en 2, belet, belemmert of 
verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of  geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 
 
Artikel 20 
Overtreding van het bepaalde in artikel 13, lid 3 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen maanden of geldboete van ten hoogste negenhonderd gulden. 
 
Artikel 21 
1. De bij artikel 18, lid 1,19 en 20 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven; het bij 
artikel 18, lid 2 strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding. 
2. Met de opsporing van de bij dit decreet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 134 van 
het Wetboek van Strafvordering genoemde personen, belast de controlerende ambtenaren werkzaam 
bij de Arbeidsinspectie. 
 
 
Labour Act 1963 (S. B. 2001 no. 71) 
Article 31-22 
To investigat the in Article 29 and 34, paragraphs 4 and 5, punishable offenses, except for the persons 
indicated in Article 134 of the Code of Criminal Procedure, the Head of Labour Inspectorate and the 
inspecting officers of Labour Inspectorate are entrusted, as well as by the Minister designated officials. 
 
Article 32-23 
1. The officials referred to in Articles 31 have access to all places where work is performed or will be 
performed or is reasonably expected to be performed there, except for military areas or buildings where 
activities in military connection with only military personnel are involved. 
2. If officials referred to in the first paragraph are refused or impeded to enter, or on their announced 
authorization there is no answer, they can gain access with the help of the police if necessary. 
3. Is the place referred to also a home or only accessible through a house, they do not go against the will 
of the occupant, than on presentation of a general or special written order of the Attorney General or 
Head of Labour Inspectorate or the District Commissioner concerned. 
4. From the entry in the home, they make up a report, which copy within 48 hours is comminicated to 
him whose property has been entered.  

 
Labour Inspection Decree (S.B. 1983 no. 42) 
Role of labor inspection and labor inspectors 
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Article 3 
The task of the Labour and labor inspectors consist of: 
a. monitoring and ensuring compliance with legal provisions with regard to working conditions and the 
protection of workers in the exercise of their duties and other statutory regulations as far as co- 
responsible for labor inspectors are complying with this ensure arrangements; 
b . providing information and giving technical advice to the employers and workers concerning the most 
effective means to comply with the statutory provisions; 
c . reporting to the competent authorities, by labor inspectors by their defects and abuses , which are 
not especially among the some are legal provisions. 
 
CHAPTER VI 
Final provisions 
Article 18 
1. A person who intentionally violates Article 9 shall be punished with imprisonment not exceeding six 
months or a fine not exceeding six hundred guilders, with or denial of the right to hold certain offices. 
2. He, on whose fault breach of the provisions in Article 9 due, shall be punished with imprisonment not 
exceeding three months or a fine not exceeding three hundred guilders. 
3. No prosecution will take place then by complaint of: 
A. The head or director of the company in respect of the provisions of Article 9, paragraph 1; 
b. he whose name has been communicated in respect of breach of the provisions of Article 9 
paragraph 2. 
 
Article 19 
He who prevents, impedes or frustrates research, audits or survey mentioned in article 11, paragraphs 1 
and 2, shall be punished with imprisonment not exceeding three months or a fine not exceeding three 
hundred guilders. 
 
Article 20 
Violation of the provisions of Article 13, paragraph 3 shall be punished with imprisonment not exceeding 
nine months or a fine not exceeding nine hundred guilders. 
 
Article 21 
1. Article 18, paragraph 1.19 and 20 punishable offenses are considered crimes; under Article 18, 
paragraph 2 punishable offense is considered a violation. 
2. With inspection of the offenses regulated by this Act, except for the persons referred to in Article 134 
of the Code of Criminal Procedure, are entrusted officers employed by the Labour Inspectorate. 

 
 
Part IV.  Elimination of discrimination in respect of employment and occupation 

Artikel 8 Grondwet (S.B. 1987 no.116 amended  S.B. 1992 no.38.) 
 
HOOFDSTUK V GRONDRECHTEN PERSOONLIJKE RECHTEN EN VRIJHEDEN 
 
1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming 
van persoon en goederen. 
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2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke 
overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd 
worden. 
 
Article 8 Constitution Chapter V Human Rights Personal Freedom  
1. All persons on the territory of Suriname have an equal claim to protection of person and property. 
2. No person shall on the grounds of birth, sex , race, language , religion, origin , education, political 
beliefs, economic position or social circumstances or any other status discrimination . 
 

 

Minimum Hourly Wage Act (SB 2014, N0 114) 
Invoering minimum uurloon  
Artikel 2  
1. Met de inwerkingtreding van de Wet Minimum Uurloon is een verplicht minimum uurloon vastgesteld 
en ingevoerd voor alle natuurlijke en rechtspersonen, die tegen betaling een dienst aanbieden, verlenen 
of arbeid verrichten.  
2. Deze wet tast een vóór de inwerkingtreding overeengekomen hoger uurloon niet aan.  
3. Het recht op tenminste het minimum uurloon ontstaat, indien een natuurlijke of rechtspersoon, al 
dan niet op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, arbeid verricht, doet verrichten of een 
dienst verleent of doet verlenen.  
4. Het minimum uurloon is niet van toepassing op: a. personen die in dienst zijn van in Suriname 
gevestigde volkenrechtelijke organisaties; b. diplomatiek en consulair personeel in dienst van in 
Suriname gevestigde buitenlandse mogendheden.  
5. Bij staatsbesluit kan het bepaalde onder lid 4 worden aangevuld.  
6. Het is verboden, al dan niet door tussenkomst van derden, te arbeiden, arbeid aan te bieden, arbeid 
te laten verrichten of diensten te laten aanbieden, te laten verlenen of te verlenen, tegen een uurloon 
dat lager is dan het bij of krachtens deze wet vastgestelde. 
7. Elke handeling, waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten en de plichten die voortvloeien uit het 
bepaalde bij of krachtens deze wet, is nietig. 
 

Minimum Hourly Wage Act (SB 2014, N0 114) 
Introducing minimum hourly wage 
Article 2 
1. Minimum Hourly wage entry into force of the Act establishes a mandatory minimum hourly wage and 
introduced to all natural and legal persons providing a service fee, provide or perform work. 
2. This law affects an agreed before the entry into higher hourly wage not. 
3. The right to at least the minimum wage, if a natural or legal person, whether or not carried out on the 
basis of a written employment contract, shall perform or provide a service or does grant. 
4. The minimum hourly wage does not apply to: a person employed by international organizations based 
in Suriname,. b. diplomatic and consular personnel in the service of foreign powers established in 
Suriname. 
5. When is the decision to be given supplemented by paragraph 4. 
6. It is prohibited, whether or not through intermediaries, to labor, labor to provide, to commission or to 
offer services to work, to give or grant, at a lower hourly wage than by or under adopted this law. 
7. Each act infringing on the rights and obligations arising from the provisions under or pursuant to this 
Act is void. 
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Short Summary Report of the first gender policy dialogue between NGOs and Government: 
published by The Projecta Foundation for Governance, Participation, Gender Equality 
 
On March 25, 2011 over 40 representatives of NGOs , civil society actors, and the Gender 
Management System (National Gender Policy and Gender Focal Points ) convened for a first exchange 
of views on the National Gender Policy with the Minister of Home Affairs, Drs. S. Moestadja . During 
this first "Gender Dialogue " NGOs presented their views on priority areas for the Gender Policy.  
 
Evaluation  
Even without a thorough evaluation, a short analysis on the gender policy so far, shows: 
1. The Gender Policy (the IGAP or otherwise) is not a strategic, measurable and enforceable document 
in its current form. This could be by limitating the number of priority areas; strategic choices of 
actions (so that the document is not a wish list; not a list of improvdent and incoherent actions) 
2. The current structure of the Gender Management System (GMS) should be revised. 
3. Policy should be based on facts: a women's situation analysis should be the basis for that purpose. 
4. So far the current way of capacity building in the NBG and the GMS has produced no lasting results. 
Individual training sessions are not sufficient to strengthen capacity durably. A gender expert should 
be connected to the NBG. 
5. The NGOs operate independently of the NBG. Some NGOs do have good working relationships with 
other ministries, but the contact with the NBG, which should have a coordinating role is minimal. 
6. Organizations of the districts are not more involved. 
7. The progress report for the various treaties, notably the CEDAW reporting, can only take place in a 
proper manner if there is a continuous monitoring of the implementation.  
8. Gender equality is not only important for women and "women's organizations", but for everyone. 
Other organizations should also involved. 
 
Topics  

- Reorientation of the mission of the Ministry of State Affairs 

- New Approach 

- Collaboration 

- Representation 

- Public Awareness 

- Capacity and Knowlegde 

- Decentralization 
 
Important issues 

 Include International and regional commitments, with Surinamese priorities in the National 
Gender Policy . 

 The gender policy is formulated on the basis of research and evaluation. The policy should be 
measured and plotted on a timeline. 

 An inventory of programs and initiatives of NGOs and government. The list is for correction e 
/ o additions forwarded to anyone. 

 Determination of measurement points : when / how often do we come together ? 

 Communication needs to be addressed on gender, because it gives political support and 
general awareness 
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 Involvement districts : not only for information but for real participation. This can be 
accomplished through the decentralization process. Also a task for the Regional Council and 
Districts Council members. Requirement is that they be trained in the topic (know what 
gender is). For their activities districts can use the nucleus centers. After consultation with the 
Minister they can convene here. 

Follow up 
The Gender Dialogue will be followed by two processes that will occur simultaneously:  
1) the structural dialogue between NGOs and the Minister of Stat Affairs, and  
2) the joint design of the National Gender Policy. For both processes there will be guidelines. 
 

There will be reciprocal arrangements made for the continuation of the structured dialogue. A joint 
proposal (by the Ministry and the NGOs) will be drawn to construct a National Gender Policy. It is expected 
that in the 1st phase intensive brainstorming sessions will be held. 
 
Two of the conclusions of the report 
SUPPORT FOR GENDER EQUALITY 
1) Political will: The gender policy in ministries is left up to the “Gender Focal Points” which has little or 
no impact on the policy. Creating the political will to place gender inequality on the governments 
agenda is a task that the responsible Minister will have to invest in. 

2) Awareness: a broad, continuous investment in gender awareness for all sections of the populatio , but 
also for also for policy makers and practitioners 

 

Hoofdstuk III.15 Gender - Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse /Ameerali (SB 
2013 No 73) pagina 223 
Gender is een multidisciplinair beleidsgebied. Het verwijst naar een system van rollen en relaties tussen 
mannen en vrouwen die niet biologisch bepaald zijn (geslacht), maar door de opvoeding, de socialisatie. 
Het gaat dus om de rollen die worden toebedeeld aan mannen en vrouwen in het functioneren, in het 
werk, etc. Gendergelijkheid is een kwestie van mensenrechten. Deze kan slechts bestaan wanneer 
mannen en vrouwen hetzelfde niveau van macht beleven, wanneer de verschillende rollen die zij spelen 
en het verschillende werk dat zij doen gelijk worden gewaardeerd en wanneer beiden in gelijke mate 
kunnen bijdragen aan en profiteren van politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling. Het 
creëren van 
gelijke kansen voor iedereen is essentieel. Het is niet alleen een kwestie van gelijke kansen, maar ook 
van gelijke uitkomsten. Voor het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) is hierbij een belangrijke taak 
weggelegd. Dit is immers het orgaan dat van overheidswege het nationaal genderbeleid dient te 
coördineren. Het is de schakel tussen nationale en international organisaties en de overheid en andere 
actoren. 
 
Er zal een netwerk van actoren gebouwd worden om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. 
De vraagstukken tussen mannen en vrouwen die structureel van aard zijn, zullen fundamenteel 
aangepakt worden, in samenspraak met alle actoren. Dit is de enige manier om op verantwoorde 
wijze het genderbeleid uit te voeren. Een duurzame genderdialoog tussen de overheid en 
maatschappelijke actoren is cruciaal om het genderbeleid succesvol vorm te geven, te implementeren 
en te monitoren. 
 



Page | 60 
 

De beleidsmaatregelen zullen het gehele land ten goede moeten komen, omdat de situatie van 
mannen en vrouwen vanwege de complexiteit van onze samenleving en verschillen in cultuur, maar 
ook in het woongebied (stad, district of platteland) heel divers is. Aanpak op maat is een noodzaak. 
 
Het gebrek aan genderdeskundigen is een groot obstakel voor het formuleren en uitvoeren van een 
effectief genderbeleid. Er zal eigen deskundigheid moeten worden ontwikkeld, zij het dat de overheid 
de medewerkers laat opleiden en dat ondersteuning wordt gevraagd van nationale en internationale 
organisaties voor het versterken van de capaciteit. 
 
 
Chapter III.15 Gender - Development Plan 2012-2016 of the Government Bouterse /Ameerali (SB 
2013 No 73) Page 223 
Gender is a multidisciplinary policy area. It refers to a system of roles and relationships between men 
and women which are not biologically defined (sex), but through education, socialization. It's about 
the roles assigned to men and women functioning in work, etc. Gender equality is a human rights 
issue. It can only exist if men and women experience the same level of power, when the different 
roles they play and the different work they do are equally valued and when both equally contribute to 
and benefit from  
political, economic, social and cultural development. To create equal opportunities for all is essential. 
It's not just a matter equal opportunities but also equal outcomes. In this the National Office Gender 
Policy (NBG) plays an important role. This is after all the institution of government that should 
coordinate the national gender policy. It is the link between national and international organizations 
and the government and other actors. 
 
A network of actors will be built to work properly execute. The issues between men and women 
which are structural in nature, will be addressed fundamentally, in consultation with all stakeholders. 
This is the only way to carry out the gender policy in a responsible manner. A sustainable gender 
dialogue between government and civil society actors is crucial for giving gender policy successful 
shape, implement and monitor.  
 
Policies will have to benefit the whole country, since the situation of men and women because the 
complexity of our society and differences in culture, but also in residential area (city, district or 
country) is very diverse. Customized approach is a necessity. 
 
The lack of gender experts is a major obstacle to the formulation and execution of an effective gender 
policy. Own expertise will have to be developed, be it the government should will train  it’s employees 
and support will be sought from national and international organizations for the strengthening of 
capacity. 

 
 

Short Summary Ministry of Internal Affairs National Integral Gender Action Plan (IGAP) 2005-2010 
After an analysis about Gender Affairs in the period 2000-2005 the Ministry of Internal Affairs 
prioritized the following: 

1. expansion and institutional strengthening of the NBG with staff, material resources and 
budget to perform the tasks regarding gender policy effectively 

2. to study the feasibility of setting up a Directorate for Gender Policy 
3. the appointment of a coordinator of gender policy at the executive level of each ministry 
4. the selection of at least three representatives of the gender units 



Page | 61 
 

5. institutional strengthening of the Gender Focal Points with the necessary resources , 
equipment and internet access 

6. the implementation of a phased plan for gender training of the total senior and policy 
executives of the government 

7. implementing or facilitating gender analytical research into the causes and characteristics of 
gender inequality 

8. further development of cooperation and networking with CSOs 
9. formulation of a program in the IGAP. The government and partners should be given the 

opportunity to indicate their policies and actions for the next five years in the IGAP . 
In the 2005-2010 IGAP the following thematic areas are addressed: 

A. Institutional facility: Increase gender management system; 
B. Poverty: Gender research into the causes and characteristics of poverty; 
C. Economy and Labour Market: Effecting change in macro - economic planning trough 

awareness of gender diversity’ 
D. Control and decision-making: Promoting equal participation of women and men in decision-

making (processes); 
E. Human Rights: Ensuring the human rights of women through the development of laws and 

policies and the promotion of human’s and women's education to eliminate discrimination 
and inequality; 

F. Domestic and sexual violence: The prevention of and protection against gender violence 
through legislative measures , guidance and counseling of victims and perpetrators; 

G. Education and Training: Encourage all children at least complete primary schooling and that 
women can participate optimally to all forms of education and training; 

H. Health: Strengthening primary health care by focusing on sexual health, reproductive health, 
reduction HIV /AIDS and suicide; 

I. Media: Greater access to the use of ICT for women; 
J. Environment; Community participatory strategies and especially gender- balanced 

participation in decision-making on environmental issues. 

 
 

Short Summary Ministry of Internal Affairs National Gender Work Plan 2013-2016 

For the period 2013-2016 the following priority areas for gender policy were identified with 
corresponding targets : 
1. Education and training: Education contributes to social equality men and women. 
2. Labour, income and poverty : Ensuring the effective women's rights to employment and income , and 
preventing discrimination against women on the grounds of marriage or motherhood. 
3. Violence: Ensuring full protection , combating and prevention of domestic and sexual violence . 
4. Health : Health care is more accessible by account of social and biological differences between the 
sexes. 
5. Control and Decision Making: Increasing the participation of women in decision-making bodies and 
positions. This policy area will be further developed in the course of 2013 and included in the Gender 
policy plan. 
 
With regard to the above-mentioned policies, the following governmental departments have 
primary responsibility: 
- Ministry of Education (MINOV ) - policy area 1 
- Ministry of Labour (ATM) -   policy area 2 
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- Ministry of Justice and Police (J & P) -  policy Area 3 
- Ministry of Health (VG) -   policy area 4 
- Ministry of Internal Affairs (BiZa ) -  policy area 5 

Labour policy activities: 
- Submit Sexual Harassment at the workplace Bill to Parliament 
- Recommendation and legislation for maternity leave 
- Early childhood development Program 
- Recommendation for quality childcare 
- Preparation legislation ILO Conventions 100 and 111 
- Inventory Labour mobility and vocational training with employers/employees organizations 
 
Recommended Activities  
Education: 

 Attracting researchers to identify research priorities; for instance the drop-out cause in boys. 

 Child Education in primary education and care through school radio / TV. 

 Meeting with authorities, relevant agencies for a preventive approach on teenage pregnancy;  also, 
among other things, the educational package 'Choices', training for teachers and if possible including  
the program in the curriculum of educational institutions, primary schools and high schools. 
 
Violence: 

 Studies, surveys, recommendations and actions regarding social services 

 Workshop in cooperation with National Bureau for Gender Affairs  to coordinate data collection and 
management 

 Setting up a unit for domestic violence in order to achieve efficient and effective operationalization of 
the law on domestic violence 
 
Health: 

 Preparation of a campaign for greater balance in the gender recruitment of Educational Institutions 

 Gender mainstreaming in various priority areas, after relevant Gender studies have been conducted. 
 

 
 
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) 

Grondwet 

Artikel 23  
In geval van oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg of een andere uitzonderingstoestand of om reden 
van staatsveiligheid, openbare orde en goede zeden kunnen de in de Grondwet genoemde rechten bij 
wet worden onderworpen aan de beperkingen, welke gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van 
de situatie, van kracht zullen zijn, met inachtneming van de terzake geldende internationale bepalingen. 
 
 
Constitution 
Art 23  
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In case of war , threat of war , martial law or another state of emergency or for reasons of national 
security, public order and morality may be subject rights set by law in the Constitution of the restrictions 
, which for a certain period , depending on the situation will be in force , taking into account relevant 
international regulations 
 

 


