
Meldingen van Kinderarbeid kunt u op de volgende nummers 
doen: 

De Arbeidsinspectie: 473805 en 471660  

Verzuimen kinderen veel van school of zijn die tijdens schooluren 
niet op school? Ziet u hen werk verrichten tijdens schooluren en 
heeft u het vermoeden dat het om kinderarbeid gaat? Geef het door 
aan de Inspectie Basisonderwijs en Inspectie VOJ-scholen 
  
Paramaribo                 463585 
Lelydorp  366565 
Saramacca  327153 
Coronie/Wageningen 212320 
Nickerie  231800 
Commewijne  322404 
Marowijne/Albina 342091  

Kinderen kunnen ook zelf hulp zoeken bij de Kinderen– en  

Jongeren Telefoonlijn op het nummer123 

Ziet u kinderen die verwikkeld zijn in prostitutie of criminele 
activiteiten geef dit door aan de Politie op het nummer115 

 
Voor vragen en informatie bent u terecht op het Onderdirectoraat 

Juridische en Internationale Zaken. 

Adres: Mr. Eduard J. Brumastraat no. 52 

Telefoon: 471940/411331 

 

Weblink: http://www.dna.sr /media/230235/SB_2018___76.pdf 

 

 

Ministerie van Arbeid 

 

 

Wet Arbeid Kinderen en  

Jeugdige Personen 
 

Wet van 31 juli 2019, houdende regels inzake het tegengaan  

van kinderarbeid en het verrichten van arbeid door  

jeugdige personen.  

(S.B. 2017 no. 76) 

 
 
 
 
 

Ministerie van Arbeid 
Mr. Eduard J. Brumastraat no. 52 

Website: www.atm.gov.sr 
Paramaribo-Suriname 

Tel: 475241 
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Doel 

Het voorkomen van dat kinderen en jeugdige personen arbeid  

verrichten en niet ingezet worden voor ernstige vormen van arbeid 

 

Definitie kinderarbeid 

Arbeid die verboden is voor kinderen omdat het gevaarlijk of  

schadelijk kan zijn voor: 

 de gezondheid; 

 de lichamelijke ontwikkeling; 

 geestelijke ontwikkeling; 

 intellectuele ontwikkeling; 

 zedelijke ontwikkeling; 

 maatschappelijke ontwikkeling en het leven van het kind  

Arbeid: alle werkzaamheden binnen en buiten een onderneming 

m.u.v. scholen, rehabilitatiecentra met opvoedkundig karakter 

 

Reikwijdte 

 Kinderen: 0 tot en met 15 jaar (Zeevisserij: 0 tot en met 17jaar) 

 Jeugdige personen: 16 en 17 jaar 

 Arbeid van lichte aard:  

Arbeid die door de aard van de taken die zij omvat of de  

bijzondere omstandigheden waarin deze taken worden  

uitgevoerd niet schadelijk is voor de veiligheid, gezondheid en 

ontwikkeling van kinderen, en niet nadelig is voor regelmatig 

schoolbezoek  

 

Vormen van toegestane lichte arbeid 

 Niet-industriële arbeid van lichte aard: arbeid van lichte aard die 

niet wordt verricht met of aan mechanische arbeidsmiddelen 

waaraan onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind of zijn 

omgeving zijn verbonden; 

 Niet-industriële hulparbeid van lichte aard: niet-industriële  

arbeid van lichte aard die bestaat uit het verlenen van hand en 

spandiensten, waarbij geen sprake is van zelfstandige 

productiearbeid en waarbij nadrukkelijk toezicht wordt 

Aansprakelijkheid  

Werkgevers: De werkgever  of het hoofd of de bestuurder  van 

een onderneming is moet er op toezien dat er geen kinderarbeid 

wordt verricht in de onderneming 

Ouders/verzorgers: De wettelijke ver tegenwoordiger  van een 

kind of hoofd van het gezin waarin het kind wordt opgevoed is ook 

aansprakelijk voor werkzaamheden die het kind verricht die in strijd 

zijn met deze wet 

Strafbepalingen 

Bij overtreding hechtenis van maximaal 6 maanden of een geldboete 

van SRD50.000,- 

Bij recidive (herhaling) binnen 2 jaar: 

Hechtenis van maximaal 1 jaar of een geldboete SRD 100.000,- 

 

Het kind of de jeugdige wordt niet gestraft! 

 

Sociaal-maatschappelijk onderzoek 

Wettelijke vertegenwoordiger of het hoofd van het gezin is slechts 

strafbaar, indien ter zake die overtredingen, naar de daarbij  

betrokken gezinnen en kinderen of jeugdigen eerst een uitgebreid 

sociaal-, maatschappelijk onderzoek wordt ingesteld door een vaste 

commissie van SoZaVo met een rapport. Als onderzoek uitwijst dat 

overtredingen zijn gepleegd als gevolg van een sociaal-  

maatschappelijke omstandigheid heeft men recht op Sociaal  

maatschappelijke ondersteuning voor gezin en kind. Individuele en 

gezinsbegeleiding, opvang en andere ondersteuningsmaatregelen 



Arbeidsinspectie verleent de ontheffing onder de volgende  

voorwaarden: 

a. Geen arbeid op zondag, behalve als die arbeid alleen op zondag 

gebeurt, dit is overeengekomen en ouders/verzorgers daarmee 

instemmen; 

b. indien arbeid verricht op zondag, op de dag ervoor geen arbeid 

verricht; 

c. geen arbeid op ten minste 4 zondagen in elke periode van 13 

achtereenvolgende weken; 

d. maximaal 40 uren per week, 5 dagen per week en 8 uren per dag; 

e. er geldt een onafgebroken rusttijd van ten minste 12 uren in elke 

periode van 24 aaneengesloten uren en ‘s avonds 

 

Stage en vakscholing vanaf 14 jaar 

Stage en vakscholing vanaf 14 jaar onder voorwaarden: 

 Geen arbeid op zondag 

 Geen nachtarbeid 

 Onafgebroken rusttijd 14 uren in een etmaal 

 Arbeid niet langer dan 36 uren per week, 5 dagen per week, 7 

uren per dag (inclusief tijd zitten in de klas) 

 Persoonlijk beschermingsmiddelen 

 

Artistieke uitvoeringen 

Richtlijnen door de Arbeidsinspectie voor arbeid in kader van  

artistieke uitvoeringen voor13- en 14-jarigen en voor 15-jarigen, met 

betrekking tot:  

a) de maximale werktijden per dag en per week; 

b) het verrichten van arbeid op de zondag en in de avond; 

c) de verplichte rusttijden; 

d) de verplichte aanwezigheid van en supervisie en begeleiding door 

het toezichthoudend personeel, de ouders en de verzorgers tijdens de 

arbeid. 

Uitzonderingen 

De wet is niet van toepassing op incidentele arbeid of arbeid van 

korte duur betreffende: 

a) werkzaamheden in een gezin, of 

b) licht werk dat niet als schadelijk, nadelig of gevaarlijk beschouwd 

wordt in het algemeen en in het bijzonder voor kinderen of jeugdige 

personen in het gezinsbedrijf of in traditionele woon- en  

leefgebieden van in stamverband levende volken waar kinderen  

onderricht worden in traditionele vaardigheden voor  

levensonderhoud. 

 

Zorgplicht werkgever of hoofd onderneming 

Als de wet toelaat dat kinderen of jeugdige personen onder  

voorwaarden arbeid mogen verrichten, is de werkgever of het hoofd 

van het gezin verplicht zorg te dragen voor:  

a) goede uitrusting en inrichting van arbeidsomgeving en  

arbeidsplaats; 

b)  afwezigheid van blootstelling aan fysische, biologische en  

 chemische stoffen die schadelijk zijn voor de mens  

c)  goede ordening, keuze en gebruik van werkuitrusting, met name  

tegen schadelijke stoffen, machines, apparaten  en toestellen, en 

de bediening daarvan; 

d) goede regeling van de exacte wijze waarop de arbeid moet  

worden verricht; 

e) opleiding en voorlichting van de kinderen of jeugdige personen; 

f) dat het werk geen hinder veroorzaakt voor het schoolbezoek 

 

De werkgever en het hoofd van het gezin lichten de kinderen en 

jeugdige personen in over mogelijke veiligheids- en  

gezondheidsrisico's. 

 

De arbeidsovereenkomst met de kinderen en jeugdige personen  

zoals toegestaan in deze wet dient schriftelijk te worden aangegaan, 

waarbij de ouders of verzorgers meetekenen. 



Verbodsbepalingen: verbod kinderarbeid 

Het is werkgevers, ouders en/of voogden of personen aan wie de 

zorg van een kind is toevertrouwd verboden het kind al dan niet  

tegen loon arbeid te doen verrichten, anders dan bepaald in deze 

wet. Integendeel zijn ze verplicht om erop toezien dat het kind geen 

arbeid verricht.  

 

Plichten 

1. Werkgevers zijn verplicht gegevens over de leeftijd en de namen 
van hun werknemers en degenen die in het bedrijf zijn voor    
vakscholing of training, bij te houden en zich ervan te            
vergewissen, dat deze gegevens correct zijn. 

2. Een ieder die kennis draagt van kinderarbeid is gerechtigd en 

verplicht om zulks te melden bij de Arbeidsinspectie. 

 

Minimumleeftijden (lichte) arbeid 

Kinderen van: 

 0 - 12 jaar  mogen geen arbeid verrichten. 

 13 en 14 jaar mogen lichte niet-industriële hulparbeid  

verrichten 

 15 jaar mogen lichte niet-industriële arbeid verr ichtten 

 16 - 17 jaar mogen arbeid (industrieel, niet- industrieel)  

verrichten onder voorwaarden behalve gevaarlijke arbeid 

(Besluit Gevaarlijke Arbeid). 

 

Arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid, zedelijkheid of het 

leven is verboden voor kinderen en jeugdige personen 

 

Voorwaarden arbeid 13- en 14 –jarigen 

 Reguliere dagen: 

 3 uren per dag op schooldagen 

 5 dagen in de week maximaal 10 uren per week 

 

 In de schoolvakantie 

 7 uren per dag op niet-schooldagen 

 5 dagen in de week maximaal 35 uren in de week. 

  

 Schaften: 

 om de 4,5 uur een pauze van een half uur 

 

Verboden voor 13- en 14- jarigen 

 Overwerk is verboden 

 Arbeid op zondag is niet toegestaan 

 Nachtarbeid is verboden voor  kinderen en jeugden  

Op reguliere dagen: 07.00 n.m. en 07.00 v.m. 

      In de schoolvakantie: 09.00 n.m. en 07.00 v.m. 

 

Voorwaarden voor 15-jarigen 

 Reguliere dagen: 

 3 uren per dag op schooldagen 

 5 dagen in de week maximaal 12 uren per week 

 Schoolvakantie  

 8 uren per dag op niet-schooldagen 

 5 dagen in 8 uren per dag en 40 uren in de week 

 Zondagse arbeid: 

Arbeid op zondag is beperkt toegestaan 

 

Verboden voor 15-jarigen 

Nachtarbeid is verboden voor  kinderen en jeugden  

Op reguliere dagen:  07.00 n.m. en 07.00 v.m. 

Tijdens schoolvakantie:  09.00 n.m. en 07.00 v.m. 

 

Ontheffing voor 15-jarigen 

De Arbeidsinspectie mag voor 15 jarigen ontheffing verlenen tot het 

verrichten van niet-industriële arbeid van lichte aard indien: 

 Een gezamenlijk verzoek van de werkgever en een ouder of  

Verzorger wordt ingediend; 

 Als aan het kind ook ontheffing is verleend voor de leerplicht. 


