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WET van 20 augustus 2004, houdende vaststelling van regels betreffende standaarden voor 
goederen (Standaardenwet) (S.B. 2004 no. 121). 
 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 

 
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
a. het Bureau: het Surinaams Bureau voor Standaarden, afgekort S.B.S., zoals bij wet 

ingesteld; 
b. Caribbean Community Standard: een standaard vastgesteld door "The Caricom Regional 

Organization for Standards and Quality ( CROSQ )" en als zodanig goedgekeurd door de 
"Caribbean Common Market Council for Trade and Economic Development" (COTED); 

c. directeur: de directeur van het Surinaams Bureau voor Standaarden, afgekort S.B.S; 
d.  geaccepteerde werkwijze: een omschrijving van de methode van productie van enig goed of 

de uitvoering van enig proces of marktpraktijk, welke volgens het Bureau, een ieder die 
zich daaraan houdt, in staat stelt tot het produceren van goederen welke zullen voldoen aan 
een specificatie of standaard; 

e. goederen: handelsproducten die als zodanig onderdeel zijn van handel of handelsverkeer, 
zulks met inbegrip van processen en werkmethodes; 

f. Inspecteur: degene als bedoeld in artikel 13  van deze wet; 
g. kwaliteitsmanagement-systemen: het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende 

elementen om het beleid en doelstellingen met betrekking tot kwaliteit vast te stellen en 
deze doelstellingen te halen; 

h. Minister:  de Minister belast met de zorg voor handel en industrie; 
i. specificatie: de omschrijving van enig goed, betrekking hebbende op de aard, kwaliteit, 

sterkte, zuiverheid, veiligheid, samenstelling, hoeveelheid, afmeting, het gewicht, gehalte, 
de duurzaamheid, houdbaarheid, oorsprong, ouderdom of eventueel andere 
karakteristieken, richtlijnen voor een proces of methode, data-tabellen en 
fabricagemethode; 

j. standaard: een specificatie welke krachtens artikel 3 lid 1 van deze wet door het Bureau als 
standaard is vastgesteld dan wel een door de Caricom Regional Organization for Standards 
and Quality ( CROSQ ) voorgestelde en door de Caribbean Common Market Council for 
Trade and Economic Development ( COTED ) goedgekeurde standaard welke door het 
Bureau is overgenomen; 

k. standaardmerk: een merk, waarmee wordt aangegeven dat een goed in overeenstemming is 
met een specifieke standaard of technische specificatie; 

l. technisch voorschrift: dwingende regels inzake kenmerken van een produkt , een produktie-
methode of een werkwijze op het gebied van kwaliteit, resultaten, veiligheid en 
afmetingen; 

m. test-apparatuur: die werktuigen of apparaten, met inbegrip van materiaal, instrumenten, 
gereedschap en andere artikelen, benodigd teneinde een test accuraat en betrouwbaar te 
kunnen uitvoeren, zij het middels directe observatie en meting of door middel van simulatie 
technieken op enigerlei specifieke goederen, processen of methodes; 
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n. testfaciliteit: enige locatie door het Bureau als zodanig aangewezen en erkend voor het 
testen van goederen; 

o. verplichte standaard: een standaard vastgesteld krachtens artikel 6 lid 1; 
 

UITVOERENDE INSTANTIE 
Artikel 2 

 
Het Bureau zal functioneren als: 
a. het Nationaal Instituut voor standaarden; 
b. het Nationaal Instituut voor het certificeren van goederen en geaccepteerde werkwijzen; 
c. het Nationaal Instituut bij het accrediteren van laboratoria. 

 
HET VASTSTELLEN VAN STANDAARDEN 

Artikel 3 
 
1. Met inachtneming van de bepalingen van deze wet is het Bureau bevoegd een specificatie 

als standaard vast te stellen en elke standaard te wijzigen dan wel in te trekken. 
 
2.  Geen specificatie kan als standaard vastgesteld worden en geen enkele standaard mag 

worden gewijzigd dan wel ingetrokken, mits het Bureau ervan verzekerd is dat 
belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad hun bezwaren kenbaar te maken. 

 
3.  In die gevallen waarin het vaststellen van standaarden tot de bevoegdheid van andere 

instanties behoort, zullen deze geen standaard vaststellen alvorens het Bureau in de 
gelegenheid te hebben gesteld eventuele aanbevelingen ter zake te doen. 

 
4.  Het Bureau zal door middel van publicatie in het Advertentieblad van de Republiek 

Suriname en tenminste twee lokale dagbladen dertig dagen vooraf bekendmaken dat er 
krachtens deze wet bij beschikking een specificatie als standaard wordt vastgesteld of een 
standaard wordt overgenomen, gewijzigd of ingetrokken, en zal van elke standaard en elke 
wijziging daarvan kopieën beschikbaar hebben.  

 
ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN HET BUREAU 

Artikel 4 
 
1. In gevallen waarbij het voor het Bureau niet mogelijk is om zelf specificaties te formuleren, 

is het bevoegd andere specificaties die elders dan in Suriname zijn geformuleerd, na 
consultatie met relevante instanties, als standaard over te nemen.  

 
2. Het Bureau is bevoegd testapparatuur en procedures vast te stellen voor het uitvoeren van 

testen. 
 
3. Het Bureau is bevoegd geschikte faciliteiten te creëren en middelen en procedures te 

ontwikkelen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Voorts kan het Bureau functionarissen 
aanwijzen die kwaliteitsmanagementsystemen kunnen en mogen ondersteunen.  
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4. Het Bureau zal in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en tenminste twee lokale 

dagbladen bekendmakingen doen over elke vaststelling, ontwikkeling of aanwijzing als 
bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel. 

 
5. Het Bureau is bevoegd klachten van consumenten en anderen over goederen te 

onderzoeken. 
 

MINISTERIËLE UITVOERINGSBEPALINGEN 
Artikel 5 

 
De Minister kan ter uitvoering van deze wet gehoord het Bureau regels vaststellen met 
betrekking tot: 
a. het vaststellen van standaarden; 
b. het gebruik van standaardmerken en de voorwaarden onder welke een standaardmerk mag 

worden gebruikt; 
c. het verpakken, etiketteren en het adverteren van goederen; 
d. het onderzoeken of testen van goederen; 
e. het verzamelen en vastleggen en het beschikbaar hebben van gegevens ter zake goederen; 
f. het vaststellen van tarieven voor verleende diensten; 
g. de  kwalificaties, bevoegdheden en verplichtingen van personen als bedoeld in artikel 8 lid 

1 en de inspecteurs als bedoeld in artikel 13. 
 

VERPLICHTE STANDAARDEN 
Artikel 6 

 
1. Op voordracht van het Bureau kan de Minister bij beschikking als verplichte standaarden 

vaststellen, die standaarden die voornamelijk bedoeld zijn ter: 
a. bescherming van de consument of gebruiker tegen gevaar voor de gezondheid of 

veiligheid; 
b. bewaking van de volksgezondheid in het algemeen en de voedselveiligheid in het 

bijzonder; 
c. bescherming van het milieu; 
d. garandering van een goede kwaliteit van goederen, vervaardigd voor zowel lokaal 

gebruik als voor de export; 
e. garandering van een goede kwaliteit van goederen in alle gevallen waar er 

beperkingen zijn in de keuze van aanvoer; 
f. verschaffing van doelmatige informatie aan de consument of gebruiker; 
g. voorkoming van fraude of verkeerde voorstelling van zaken voortvloeiende uit 

oneerlijke concurrentie of misleidende etikettering. 
 
2. Het Bureau zal door middel van publicatie in het Advertentieblad van de Republiek 

Suriname en tenminste twee lokale dagbladen dertig dagen vooraf bekendmaken dat er bij 
beschikking een verplichte standaard zal worden afgekondigd, met vermelding van de dag 
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waarop deze verplichte standaard van kracht zal zijn, alsook het doel waartoe deze 
standaard dient. 

 
STANDAARDMERKEN 

Artikel 7 
 
1. De Minister kan, op voordracht van het Bureau, standaardmerken vaststellen die voor                        

goederen zullen worden gebruikt. 
 
2. Het is verboden zonder een daartoe strekkende vergunning van het Bureau standaardmerken 

te gebruiken. 
 
3. Een ieder die met betrekking tot enig goed een standaardmerk wenst te gebruiken, zal 

daartoe een schriftelijk verzoek doen aan het Bureau, op de wijze zoals door het Bureau 
voorgeschreven. 

 
4. Het Bureau kan, nadat is vastgesteld dat de goederen aan een standaard voldoen, aan de 

aanvrager een vergunning verstrekken voor het gebruik van een standaardmerk. Aan de 
vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden, welke tussentijds kunnen worden 
gewijzigd. Het besluit tot wijziging dient met redenen te worden omkleed. 

 
5. De vergunning kan worden ingetrokken wanneer in strijd met de vergunningsvoorwaarden 

of het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt gehandeld. 
 

TESTEN EN ONDERZOEK VAN LOKAAL  
VERVAARDIGDE GOEDEREN 

Artikel 8 
 
1. Op voordracht van het Bureau kan de Minister personen die over de vereiste kwalificaties  
 daartoe beschikken, belasten met het testen en onderzoeken van de kwaliteit van goederen. 

 
2. Het Bureau, dan wel de krachtens lid 1 van dit artikel aangestelde persoon, kan een 

fabrikant in Suriname verplichten, elk goed dat door deze vervaardigd wordt voor testen en 
onderzoek aan te bieden, indien: 
a. de fabrikant een vergunning heeft voor het gebruik van een standaardmerk met 

betrekking tot dergelijke goederen of; 
b. er een verplichte standaard is vastgesteld voor dergelijke goederen. 

 
3. Het Bureau kan aan de resultaten van elke test of elk onderzoek een waarde toekennen en 

deze ten gerieve van de consument publiceren in het advertentieblad. 
 
4. Indien er met betrekking tot bepaalde goederen geen verplichte standaard is vastgesteld, 

doch er terzake een buitenlandse specificatie of standaard bestaat die door het Bureau is 
overgenomen, kan het Bureau verklaren dat de goederen wel of niet voldoen aan de 
standaard of de buitenlandse specificatie. 
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5.  Bij het uitoefenen van zijn taken, krachtens deze wet, zal een persoon als bedoeld in lid 1 

van dit artikel, verantwoording verschuldigd zijn aan de directeur. 
 

INLICHTINGEN VERSCHAFFEN EN  
VERLENEN VAN MEDEWERKING 

Artikel 9 
 
1. De in artikel 8 lid 1 bedoelde personen zijn bevoegd inlichtingen te vragen die zij voor de 

uitvoering van hun taak noodzakelijk achten. 
 
2. Zij die een beroep uitoefenen of in een bedrijf werkzaam zijn, zijn verplicht de hun in die 

hoedanigheid gevraagde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken. 
  
3.   Bij het verlenen van medewerking is een ieder gehouden de aanwijzingen van de 

toezichthoudende ambtenaren te volgen en hun benodigde bijstand en hulpmiddelen 
kosteloos te verstrekken, bij gebreke waarvan deze personen op kosten van de betrokkene 
in het nodige kunnen voorzien. 

 
4. Zij die uit hoofde van hun beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich 

verschonen van het verschaffen van inlichtingen, doch uitsluitend voor zover het betreft 
hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd. 

 
GOEDEREN VAN MINDERE KWALITEIT 

Artikel 10 
 
1.  Indien in gevallen als bedoeld in artikel 8 lid 4 blijkt dat de betreffende goederen niet 

voldoen  aan de verplichte standaard of buitenlandse specificatie, is het verboden deze 
goederen te importeren, exporteren of deze in het vrije verkeer te brengen,  voordat deze 
voorzien zijn van een aanduiding "afgekeurd voor export", "tweede kwaliteit" of 
"onvolledig" of enige andere kwalificatie als mocht zijn voorgeschreven. 

 
2.  Indien een verplichte standaard of buitenlandse specificatie is vastgesteld en het betreffende  

goed niet voldoet aan de verplichte standaard of buitenlandse specifikatie, is het verboden 
een dergelijk goed te importeren, exporteren of vrij te geven voor lokaal gebruik; een 
dergelijk   goed, dat in de handel is, zal in beslag worden genomen. 

 
3.  Een goed dat niet voldoet aan een verplichte standaard zal op kosten van de fabrikant of de   

leverancier vernietigd worden op zodanige wijze als door het Bureau voorgeschreven. 
 
 

TESTEN EN ONDERZOEK VAN GEÏMPORTEERDE GOEDEREN 
Artikel 11 
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1. Geïmporteerde goederen waarvoor een verplichte standaard is vastgesteld, kunnen door 
daartoe aangewezen functionarissen van het Bureau op de plaats van binnenkomst worden 
onderzocht. Het Bureau kan hun doen bijstaan door één of meerdere inspecteurs of, tegen 
een geldelijke vergoeding, door personen als bedoeld in artikel 8 lid 1.  

 
2. Degene die de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen onderzoekt, mag daarvan monsters 

trekken en deze voor analyse en onderzoek aanbieden aan een door het Bureau aan te 
wijzen testfaciliteit of laboratorium. 

 
3. Indien geïmporteerde goederen een merk hebben dat zodanige gelijkenis vertoont met een 

standaardmerk, dat daarbij gevaar voor misleiding bestaat of dat valselijk een 
standaardmerk weergeeft volgens welke zou zijn voldaan aan een specificatie die elders dan 
in Suriname is geformuleerd of aangenomen, zullen die goederen niet voor gebruik worden 
vrijgegeven, mits het merk is verwijderd of daarin substantiële wijzigingen zijn 
aangebracht. 

 
4. Indien een standaard verplicht is gesteld, zullen goederen, als vermeld in lid 1 van dit artikel 

in het vrije verkeer mogen worden gebracht, indien: 
a. na onderzoek gebleken is dat de goederen voldoen aan de verplichte standaard; 
b. de goederen vergezeld zijn van een certificaat van onderzoek, waaruit blijkt dat ze in 

overeenstemming zijn met de verplichte standaard, zoals vastgesteld door een daartoe 
bevoegde instantie in het land van oorsprong, dat door het Bureau wordt erkend. 

  
5. In geval van redelijk vermoeden dat geïmporteerde goederen of goederen die zeilende zijn, 

mogelijk een gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de consument kunnen zijn of 
gevaar voor het milieu kunnen betekenen, kan het Bureau de importeur of de verkoper 
verplichten deze goederen voor onderzoek aan te bieden, ongeacht of er een standaard voor 
deze goederen bestaat of niet. 

 
6. De goederen als bedoeld in lid 5 van dit artikel zullen slechts voor gebruik dan wel verkoop 

worden vrijgegeven, indien: 
a.    deze na onderzoek veilig zijn bevonden door het Bureau of; 
b. de importeur of verkoper middels bewijs dat voor het Bureau acceptabel is, kan 

aantonen dat deze goederen veilig zijn. 
 
7. Indien de goederen als bedoeld in lid 5 van dit artikel na onderzoek ongeschikt dan wel 

onveilig blijken te zijn voor consumptie of ge(ver)bruik zullen deze goederen in beslag 
genomen en vernietigd worden op een door de Minister aangegeven wijze. 

 
  

OPENBAAR REGISTER VAN STANDAARDEN 
Artikel 12 

 
1.      Het Bureau beheert een openbaar register waarin alle standaarden worden ingeschreven en 

aantekening met betrekking tot deze standaarden worden gemaakt en bijgehouden. Dit 
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openbaar register berust onder de directeur van het Bureau en alle inschrijvingen en 
wijzigingen dienen door de directeur of  een door hem aangewezen functionaris te worden 
gewaarmerkt. 

 
2.    Bij of krachtens staatsbesluit kunnen regels worden vastgesteld voor de inschrijving voor 

het gebruik van standaardmerken als bedoeld in artikel 7 lid 3. 
 

TAKEN VAN DE INSPECTEURS 
Artikel 13 

 
De Minister kan op advies van het Bureau, bij beschikking een medewerker van het Bureau of   
elke andere gekwalificeerde persoon, als inspecteur aanstellen: 
a.  om het gebruik van verplichte standaarden te bewaken; 
b. om elk proces of behandeling te doen staken, welke schade toebrengt aan het milieu; 
c.  om te voorkomen dat goederen die mogelijk een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid 

van de consument zijn, op de markt worden gebracht; 
d. voor het bewaken van elk proces of behandeling. 
 

OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN INSPECTEURS 
Artikel 14 

 
De inspecteurs zijn tevens belast met de opsporing van: 
a. de overtredingen bestaande uit het niet voldoen aan een verplichting omschreven in artikel 15 

indien de vordering werd gedaan of de medewerking werd gevraagd door henzelf; 
b. de misdrijven omschreven in de artikelen 231 tot en met 236 van het Wetboek van Strafrecht, 

indien het bevel of de vordering werd gedaan of de handeling werd ondernomen door 
henzelf. 

 
VERLENEN VAN MEDEWERKING AAN INSPECTEURS 

Artikel 15 
 
Een ieder is verplicht de inspecteurs en de ambtenaren bedoeld in artikel 17 lid 1 de 
medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is bij de uitoefening van hun bevoegdheden. 
 

STRAFBARE FEITEN 
Artikel 16 

 
Het is verboden: 
a. goederen welke niet voldoen aan een verplichte standaard die afgekondigd is te importeren, 

ten verkoop aanwezig te houden, te koop aan te bieden of te doen aanbieden, te verkopen of 
te doen verkopen, af te leveren of te doen afleveren; 

b. enig goed in strijd met enige standaard of enig technisch voorschrift te etiketteren, verpakken 
of  te adverteren; 

c. bekendmakingen te doen al of niet in geschrift of enig merk met betrekking tot goederen te 
gebruiken, welke de indruk doen/doet ontstaan of mogelijkerwijs de indruk kunnen/kan doen 
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ontstaan dat een persoon die niet bevoegd is een standaard te gebruiken, wel bevoegd is die 
standaard te gebruiken of welke valselijk aangeven/aangeeft dat een goed voldoet aan de 
specificaties elders dan in Suriname geformuleerd of aangenomen; 

d. enig teken of merk waarin een gebrek van het goed wordt aangegeven te verwijderen, 
onleesbaar te maken of te wijzigen vóór het ten verkoop aanbieden van een goed dat niet 
voldoet aan de verplichte standaard; 

e. enige verklaring al of niet in geschrift te doen of een merk te gebruiken dat de indruk wekt of 
mogelijkerwijs de schijn kan opwekken dat enig goed voldoet aan een standaard dan wel 
onderzocht, gecalibreerd of goedgekeurd is door het Bureau; 

f. zonder toestemming van het Bureau met winstoogmerk enige verklaring al dan niet in 
geschrift, af te leggen waarbij ten aanzien van enig goed een vergelijking wordt gemaakt met 
een vastgestelde standaard; 

g. een opsporingsambtenaar of ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van deze wet 
bij diens ambtsuitoefening te hinderen of te belemmeren  dan wel opzettelijk misleidende of 
valse verklaringen af te leggen tegen dergelijke ambtenaren; 

h. zich als onbevoegde persoon opzettelijk uit te geven als te zijn opsporingsambtenaar of 
ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van deze wet; 

i. een standaard merk onwettig te gebruiken; 
j. het woord "standaard" of  “standaarden” in enige naam te gebruiken, zonder toestemming 

van het Bureau; 
  

OPSPORING 
Artikel 17 

 
1. Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens deze wet zijn, behalve de 

bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren
 tevens belast de inspecteurs bedoeld in artikel 13 van deze wet en de door de Minister in 
overeenstemming met de Minister belast met justitiële aangelegenheden benoemde 
ambtenaren.    

 
2. Met het toezicht belast op de naleving van deze wet zijn mede belast de in artikel 8 lid 1 
 bedoelde personen.  
 
3. De bijzondere opsporingsambtenaren en de toezichthoudende ambtenaren tonen bij de 

uitoefening van hun taak hun legitimatiebewijs. 
 
 

DELEGATIEBEPALING 
Artikel 18 

 
Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin een staatsbesluit is voorgeschreven,   kunnen 
omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen nadere regels bij of krachtens staatsbesluit 
worden vastgesteld. 

 
     RECHTSBESCHERMING 
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               Artikel 19 
 
1.  Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een krachtens deze wet 

genomen besluit van het Bureau dat geen algemeen verbindende regels bevat, kan 
daartegen beroep aantekenen bij de Minister. 

 
2. Het beroep heeft schorsende kracht. 
 
3. Dit beroep wordt ingesteld binnen twee maanden nadat het gewraakte besluit te zijner 

kennis is gebracht. 
 
4.  Op het beroep als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt beslist binnen twee maanden na de 

datum van indiening. 
 
5.  Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een krachtens deze wet 

genomen besluit van de minister dat geen algemeen verbindende regels bevat, kan 
daartegen beroep aantekenen bij de President van de Republiek Suriname. 

 
6.  Op het in lid 5 bedoelde beroep zijn de leden 2 tot en met 4 van overeenkomstige 

toepassing. 
 

ECONOMISCHE DELICTEN 
Artikel 20 

 
Overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt beschouwd als een 
economisch delict ingevolge de Wet Economische Delicten ( S.B. 1986 no. 2, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 1992 no. 80 ). 
 
           WETSWIJZIGING 
      Artikel 21 
 
In artikel 1 onder o van de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) vervalt de zinsnede 
“standaarden zijn alszodanig niet bindend”. 
 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 22 

 
 1. Deze wet kan worden aangehaald als: Standaardenwet. 
 
 2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
 3. Zij treedt op een door de President van de Republiek Suriname te bepalen tijdstip in werking. 
 
 4. De Minister belast met de zorg voor handel en industrie is belast met de uitvoering van deze 

wet. 
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