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Wet van 	  
houdende regels voor de oprichting van een 
Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid 
(Wet SNIV) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is, regels vast te stellen voor de bescherming 
van consumenten tegen gevaren verbonden aan alle voor verkoop beschikbare levensmiddel; 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

HOOFDSTUK 1 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Definities 

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

a. Minister: 	de Minister belast met agrarische aangelegenheden, 
b. SNIV: 	 het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid, als 

bedoeld in artikel 2, 
c. Codex: 	De Codex Alimentarius, is een verzameling van standaarden, 

richtlijnen en gedragscodes die zijn aangenomen door de 
Commissie van de Codex Alimentarius. De Commissie, ook 
bekend als CAC, is het centrale gedeelte van het gezamenlijk 
programma van de FAO/WHO inzake levensmiddelen 
standaarden, 

d. Levensmiddel: 	elk goed dat verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die 
bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of 
waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens 
worden geconsumeerd alsmede iedere stof die kan worden 
vermengd met een voedsel voor welk doel dan ook, 

e. Levensmiddelenwetgeving: de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met 
betrekking tot levensmiddelen in het algemeen en de 
voedselveiligheid in het bijzonder, in het kader van de productie, 
verwerking en distributie van levensmiddelen, aismede van 
diervoeders die voor voedselproducerende dieren worden 
geproduceerd of daaraan worden vervoederd; 

f. Levensmiddelenbedrijf: onderneming of deel van een onderneming, zowel publiek-
als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is 
in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen; 
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g. Exploitant: 

h. Diervoeders: 

i. Detailhandel: 

j. Risico: 

k. Gevaar: 

natuurlijk of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de 
naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgestelde 
voorschriften in het bedrijf waarover hij de leiding heeft; 
alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, 
gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om te 
worden gebruilft als orale voeding aan dieren; 
het hanteren en/of verwerken van levensmiddelen en het opslaan 
daarvan op de plaats van verkoop of levering aan de 
eindverbruiker, inclusief distributieterminals, cateringdiensten, 
bedrijfskantines, institutionele maaltijdvoorziening, restaurants 
en andere soortgelijke diensten voor voedselvoorziening, 
winkels, distributiecentra voor supermarkten en 
groothandelsbedrij ven; 
de kans op een nadelig gezondheidseffect en de ernst van dat 
effect, voortvloeiend uit een gevaar; 
biologisch, chemisch of fysisch agens in een levensmiddel of 
diervoeder, of de toestand van een levensmiddel of diervoeder, 
met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid; 

2. In deze wet en de daarop berustende bepaling wordt verstaan onder "handelingen". 
a. Produceren: 

	

	het vangen of oogsten, het manipuleren, het voorbereiden of 
behandelen, het bewerken, het verwerken, het conditioneren, het 
verpakken, het van etiketten voorzien en het opslaan van 
levensmiddelen. 

b. Verhandelen: het bekomen, het in voorraad hebben of het uitstallen met het oog 
op het te koop aanbieden, het verkopen, het leveren, het vervoeren, 
het afstaan al dan niet tegen vergoeding, het op welke schaal dan 
ook ruilen of elk andere manier van op de markt brengen van 
levensmiddelen, uitzondering van de gevallen voorzien in of bij 
deze wet. 

c. Importeren: 

	

	het legaal op het grondgebied van de Republiek Suriname binnen 
brengen van levensmiddelen, afkomstig uit een ander land. 

d. Exporteren: 

	

	het legaal leveren aan een ander land van levensmiddelen vanuit de 
Republiek Suriname. 

HOOFDSTUK 2 
TOEZICHT EN CONTROLE 

Artikel 2 
Het SNIV 

1. Er wordt een Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid, "SNIV", ingesteld. 
2. Het SNIV is een rechtspersoon sui generis naar Surinaams recht en bezit volledige 

financiele en administratieve autonomie. 
3. De bevoegdheid betreffende het uitvoeren van toezicht en controle en de daartoe nodige 

opleiding van personeel, wordt door de Minister opgedragen aan het SNIV. 
4. Bij of krachtens staatsbesluit wordt het instellen van het SNIV, haar financiele autonomie, 

alsook het toezicht en de controle op het beheer nader geregeld. 
5. Onverminderd het bepaalde in de Voedingsmiddelenwet 1911(G.B. 1911 no 25, geldende 

tekst G.B. 1953 no. 134) en andere relevante wetgeving houdende bepalingen ter 
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voorkoming van het gebruik van en de handel in voor de gezondheid schadelijke, vervalste 
of uit anderen hoofde ondeugdelijke levensmiddelen, kan bij oflcrachtens staatsbesluit het 
produceren, verhandelen, importeren of exporteren van levensmiddelen, zoals bedoeld in 
artikel 1 onder e, aan reglementering worden onderworpen. 

6. De SNIV treedt op als het contactpunt van de Codex namens Suriname. 

Artikel 3 

Normen en waarden 

1. Het besluitvormingsproces van het SNIV is verankerd in de beginselen van risicoanalyse 
voor voedselveiligheids- en voedingskwesties, volgens de richtlijnen van de Commissie 
van de Codex Alimentarius (Codex). 

2. Bij het nemen van regelgevende besluiten op het gebied van levensmiddelen door SNIV 
zal gestreefd worden naar harmonisatie met de internationale normen, zoals die door de 
Codex zijn ontwikkeld en met inachtneming van de lokale omstandigheden. 

3. Bij het uitvoeren van haar regulerende taken, dient de SNIV de volgende reeks waarden in 
acht te nemen: Transparantie, Inclusiviteit, Onpartijdigheid en Evenredigheid tot het 
risico. 

Artikel 4 

Taken SNIV 
1. Het regulerend toezicht van het SNIV op levensmiddelen is gericht op alle aspecten van 

het beheer van de voedselveiligheid en -kwaliteit, met inbegrip van de bescherming van 
de consument tegen voedselfraude. 

2. Ret toezicht van het SNIV zal alle toepassingen en praktijken met betrekking tot veeteelt, 
diergezondheid en plantbescherming, visserij beheer uitsluiten, tenzij deze toepassingen 
directe gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en dus voor de menselijke gezondheid, 
in welk geval zij onder het toezicht van het SNIV vallen. 

3. De in lid 2 bedoelde situaties omvatten, onder andere: 
a. De registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het vaststellen van 

maximumwaarden voor residuen. 
b. Registratie/beheer van meststoffen en andere stoffen die worden gebruikt voor en/of 

toegepast op voor menselijke consumptie bestemde gewassen. 
c. Registratie, beheer van veterinaire stoffen die worden gebruikt in voeders die bestemd 

zijn voor dieren, die voor menselijke consumptie gebruikt zullen worden. 
d. De kwaliteit en veiligheid van irrigatiewater. 
e. Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagement programma's toegepast op 

levensmiddelen. 
f. Voederveiligheid en de mogelijke implicaties daarvan voor de voedselveiligheid. 

4. Bij staatsbesluit kunnen nader taken voor de SNIV vastgesteld worden. 
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Artikel 5 

1. Het SNIV streeft ernaar de consumenten te beschermen en eerlijke praktijken in de 
Surinaamse levensmiddelenhandel te waarborgen, door middel van verschillende 
regulerende en niet- regulerende taken op het gebied van levensmiddelen. 

2. Deze taken omvatten, onder andere: 
a. Het doen van voorstellen voor regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en 

kwaliteit. 
b. De ontwikkeling en het beheer van technische voorschriften en andere levensmiddelen 

richtlijnen ter ondersteuning van bestaande regelgeving. 
c. Bevordering van de naleving, verificatie en handhaving van de 

levensmiddelenwetgeving, -regelgeving en standaarden. 
d. Alle inspectie-bevoegdheden van levensmiddelen die in eigen land worden 

geproduceerd, voor invoer en voor uitvoer bestemde levensmiddelen. 
e. Alle levensmiddelen analyse capaciteit ter ondersteuning van de regelgevende 

functies. 
f. Alle wetenschappelijke activiteiten ter ondersteuning van de regelgevende functies op 

het gebied van levensmiddelen, met inbegrip van risicobeoordeling, 
gegevensverzameling en analyse om de besluitvonning mogelijk te maken. 

g. Beheer van voedselveiligheidsincidenten, met inbegrip van terugroepacties, al dan 
niet in verband met een uitbraak van een door voedsel overgedragen ziekte. 

Artikel 6 

De Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht wordt bemenst door: 
a. De minister, die optreedt als voorzitter; 
b. De minister belast met de volksgezondheid aangelegenheden; 
c. De minister belast met handel en Industrie aangelegenheden. 

2. De Raad neemt besluiten bij twee derde meerderheid van het aantal leden. 
3. De Raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen. 

Artikel 7 
Taken van de Raad van Toezicht 

1. De Raad houdt toezicht op SNIV-programma's en activiteiten. 
2. De Raad geeft bij gebleken juistheid goedkeuring aan de strategische plannen en het 

jaarprogramma van de SNIV. 
3. De Raad kan goedkeuring geven aan voorstellen van SNIV met betreklcing tot technische 

voorschriften en wijzigingen in de vigerende levensmiddelen regelgeving. 
4. De Raad kan de aan haar toebecleelde taken en bevoegdheden schriftelijk delegeren aan de 

Raad van Bestuur. 
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Artikel 8 
De Raad van Bestuur 

1. De Raad van Bestuur wordt bemenst door: 
a. De directeur van het ministerie belast met agrarische aangelegenheden; 
b. De directeur van het ministerie belast met de volksgezondheid aangelegenheden; 
c. De directeur van het ministerie belast met handel en industrie aangelegenheden; 
d. Een vertegenwoordiger van de Federatie van Suriname Agrariers; 
e. Een vertegenwoordiger van Associatie van Surinaamse Fabrikanten, inzake 

voedselverwerking; 
£ Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Medici in Suriname; 
g. Een vertegenwoordiger van de Consumentenkring Suriname. 

	

2. 	Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur ligt bij toerbeurt bij een van de leden 
genoemd in lid 1 onder a, b en c. 

	

3. 	De onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur ligt bij een van de leden genoemd in 
lid 1 onder d en e. 

	

4. 	De leden kiezen de voorzitter en onder voorzitter, met in gedachten het gestelde onder 
lid 2 en 3. 

	

5. 	De Voorzitterschap eindigt, indien: 
a. Het lid de functie van directeur niet meer uitoefent; 
b. De overige leden dat unaniem beslissen. 

	

6. 	De leden van de Raad van Bestuur hebben een zittingsperiode van 3 jaar met de 
mogelijkheid tot een eenmalige verlenging. 

	

7. 	De Raad neemt besluiten bij gewone meerderheid van het aantal leden. 

	

8. 	De Raad komt maandelijks bijeen. 

	

9. 	De Raad zal zich doen bijstaan door een nader bij staatsbesluit in te stellen adviesorgaan, 
geheten "Wetenschappelijk raad". 

10. De Raad van Bestuur kan zich te allen tijde doen adviseren en of doen bijstaan door 
deskundige derden, naar gelang het noodzakelijk is. 

Artikel 9 
Taken van de Raad van Bestuur 

1. De Raad van Bestuur doet de voordacht van een kandidaat voor de benoeming tot 
Algemeen Directeur van SNIV. 

2. De Raad van Bestuur ondersteunt de Algemeen Directeur beleidsmatig in zijn functie. 
3. De Raad van Bestuur doet aanbevelingen aan de Algemeen Directeur, met betrekking tot: 

a. Levensmiddelen regelgeving. 
b. Technische voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid en Icwaliteit. 
c. Beleidsoverwegingen inzake het SNIV: budget, personeelsbeheer, investeringen. 
d. Huidige en toekomstige richting van het ontwerp van het voedselveiligheids- en 

kwaliteitsprogramma. 
e. Het maken van een jaarverslag voor de Raad van Bestuur over de prestaties, 

gerealiseerde doelstellingen, uitdagingen en de toekomstige richtingen van het SNIV. 
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HOOFDSTUK 3 
DE DAGELIJKSE LEID1NG 

Artikel 10 
De Algemeen Directeur 

1. De dagelijkse leiding van de SNIV ligt in handen van een algemeen directeur, die zich kan 
doen bijstaan door een of meer onderdirecteuren en ander personeel. 

2. Voor de benoeming, schorsing en ontslag van de algemeen directeur doet de Raad van 
Bestuur voorstellen aan de Raad van Toezicht, die daaruit een of meer aanbevelingen doet 
aan de President van de Republiek Suriname. Voor ontslag wordt het besluit van de Raad 
van Bestuur en de Raad van Toezicht genomen bij algemene stemmen. 

3. Bij staatbesluit worden regels gesteld met betrekking tot de benoembaarheid en 
taakstelling van de algemeen directeur. 

4. De algemeen directeur komt in aanmerking voor de bezoldiging en emolumenten, in 
overeenstemming met de financiCle en personele autonome status van SNIV en is en heeft 
een rapportageplicht aan de President van de Republiek Suriname. 

5. De algemeen directeur wordt benoemd voor een periode van vij fjaar, met de mogelijkheid 
van een eerimalige verlenging van gelijke duur. 

HOOFDSTUK 4 
BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIES 

Artikel 11 
Bestuursdwang 

1. Het SNIV heeft de bevoegdheid tot het doen wegnemen, beletten, verrichten en in de 
vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met de gestelde regels of met de ingevolge 
die regels opgelegde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden, nagelaten of 
weggenomen. 

2. De overtreder is de kosten, verbonden aan de toepassing van lid 1, verschuldigd, tenzij de 
kosten redelijkerwijs niet te zijnen laste behoren te komen. 

3. Het SNIV kan van de overtreder bij dwangbevel de ingevolge lid 2 verschuldigde kosten, 
verhoogd met de op de invordering vallende kosten, invorderen. 

4. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en 
levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

5. Gedurende zes weken na betekening staat verzet tegen dwangbevel open door de 
dagvaarding van het Ministerie voor de bevoegde rechter. 

6. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
7. Op verzoek van het SNIV kan de rechter de schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen. 
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Artikel 12 

Dwangsom 

1. Indien met het oog op de betrokIcen overtreding passend, kan in het belang van de 
volksgezondheid en de kwaliteitsverzekering in de levensmiddelensector het SNIV 
bepalen, dat door de belanghebbende een dwangsom zal worden verbeurd per dag dat de 
inrichting of het bedrijf niet overeenkomstig de voorschriften, als gesteld in deze Wet en 
haar uitvoeringsregelingen, in werking is. 

2. De dwangsom bedraagt ten hoogste SRD 6.000 (zesduizend Surinaamse dollar) per dag en 
komt toe aan het SNIV. 

3. Het SNIV kan bij dwangbevel het bedrag van de dwangsom, verhoogd met de op de 
invordering vallende kosten, invorderen. 

4. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en 
levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

5. Gedurende zes weken na betekening staat verzet tegen dwangbevel open door de 
dagvaarding van het Ministerie voor de bevoegde rechter. 

6. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
7. op  verzoek van het SNIV kan de rechter de schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen. 

Artikel 13 

Boete 

1. a. Het SNIV kan een overtreder een boete van ten hoogste SRD 1.000 (duizend 
Surinaamse dollar) per overtreding opleggen. 
b. De overtreder kan binnen één week in beroep gaan bij de Minister. 

2. Het SNIV kan een krachtens lid la van dit artikel opgelegde boete, alsmede de kosten van 
de invordering, bij dwangbevel invorderen. 

3. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot betekend en 
levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

HOOFDSTUK 5 
STRAF- EN HANDHAVINGSBEPAL1NGEN 

Artikel 14 

1. Ieder, die een inrichting of een bedrijf exploiteert of pleegt te exploiteren, is verplicht op 
eerste vordering van een opsporingsambtenaar: 
a. deze ambtenaar in de gelegenheid te stellen zijn inrichting of bedrijf te betreden; 
b. inzage te geven in de op grond van het bepaalde bij of Icrachtens deze wet voor de 

exploitatie van een inrichting of bedrijf vereiste documenten en andere bescheiden, 
waarvan inzage naar het redelijke oordeel van de ambtenaar voor de vervulling van 
zijn taak nodig is; 

c. ter plaatse zijn producten te laten keuren en de productie van levensmiddelen te laten 
controleren ; 
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d. gesloten opbergplaatsen voor levensmiddelen te openen; 
e. anderszins de medewerking te verlenen, welke deze ambtenaar voor de vervulling van 

zijn taak behoeft. 

Artikel 15 

1. Degene, die bij het uitvoeren van een handeling, als bedoeld in artikel 1 lid 2, in strijd 
handelt met het bij of luuchtens deze wet bepaalde, wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 jaren of een geldboete van ten hoogste SRD 12.000 (twaalf duizend 
Surinaamse dollar) gulden. 

2. In het geval van een gevangenisstraf kan de rechter tevens geldboete opleggen en het in 
beslag genomen goed verbeurdverklaren. 

Artikel 16 

Het niet voldoen aan een vordering, als bedoeld in de artikelen 14, 20 en 21 wordt gestraft met 
een gevangenisstraf van ten hoogte 1 jaar of een geldboete van ten hoogste SRD 200.000 
(tweehonderdduizend Surinaamse dollar). 

Artikel 17 

Op ander dan in artikel 15 genoemde gedrag, in strijd met het bij of krachtens deze wet 
bepaalde, kan een maximale straf worden gesteld van hechtenis van ten hoogste 1 jaar of een 
geldboete van ten hoogste SRD 250.000 (tweehonderdvijftigduizend Surinaamse dollar). 

Artikel 18 

De in artikel 15 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven en die in de artikelen 16 en 17 zijn 
overtredingen. 

Artikel 19 

1. Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in deze wet zijn behalve de in artikel 134 
van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen tevens belast, de door de 
Minister in overleg met de Minister van Justitie en Politie, gehoord het SNIV, 
voorgedragen personen van het SNIV. 

2. Met het toezicht op de naleving van de feiten strafbaar gesteld in deze wet zijn belast de 
in lid 1 bedoelde personen van SNIV. 

Artikel 20 

1. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren hebben toegang tot elke plaats, niet zijnde een 
woning, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak, waarbij zo 
nodig zij zich toegang verschaffen met behulp van de sterke arm. 

2. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd zich te doen vergezellen van door hen 
aangewezen personen. 
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Artikel 21 

1. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren hebben toegang tot woningen waarin, naar zij 
redelijkerwijs kunnen veronderstellen, handelingen worden verricht in strijd met hetgeen 
is bepaald in deze wet. 

2. Een woning treden zij echter tegen de wil van de bewoner niet binnen zonder vergezeld te 
zijn van een hulpofficier van justitie of voorzien te zijn van een bijzondere schriftelijke 
last van een hulpoffícier van justitie. Van dit binnentreden wordt door de ambtenaren 
binnen vier en twintig uur proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel 22 

1. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het onderzoeken van 
vervoersmiddelen en hun lading en inzage in de wettelijk voorgeschreven bescheiden te 
vorderen, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak. 

2. Zij kunnen daartoe van de bestuurders van voertuigen en de schippers van vaartuigen 
vorderen: 
a. dat dezen hun vervoermiddelen tot stilstand brengen en naar een door hen aangewezen 

plaats overbrengen; 
b. dat dezen hun vervoermiddelen lossen of afladen op kosten van ongelijk. 

3. Ten einde het in artikel 19 bedoelde toezicht uit te oefenen worden vorderingen als in lid 
2 bedoeld slechts gedaan, indien het toezicht niet op een andere wijze kan worden 
uitgeoefend. 

4. Voor de uitoefening van de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde bevoegdheden zijn 
de in artikel 19 bedoelde ambtenaren bevoegd zich te doen vergezellen van door hen 
aangewezen personen. 

5. De Minister kan, in samenwerking met de Minister belast met Justitile aangelegenheden, 
regels stellen omtrent de wijze wurop een vordering als bedoeld in de leden 1 en 2 van 
dit artikel, wordt gedaan. 

Artikel 23 

1. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd om in beslag te nemen, 
zomede ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van alle voorwerpen, welke tot 
ontdeklcing der waarheid kunnen dienen of welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
onbruikbaarmaking kan worden bevolen. 

2. Indien onder de ingevolge het lid 1 van dit artikel beslag genomen voorwerpen zich 
goederen of zaken bevinden, welke aan bederf onderhevig zijn, kan de Procureur-Generaal 
toestemming verlenen om dit onmiddellijk verkoop van die goederen of zaken over te 
gaan. 

3. De verkoop geschiedt door de in artikel 19 bedoelde ambtenaren in het openbaar volgens 
de plaatselijke gebruiken. 

4. De opbrengst der goederen of zaken als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt gestort op de 
rekening van het SNIV. 
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Artikel 24 

1. Indien een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet 
voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden 
uitgesproken: 
a. tegen de rechtspersoon, dan wel; 
b. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, als mede tegen hen die de feitelijke 

leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel; 
c. tegen de onder a en b genoemden tezamen. 

2. Een strafbaar feit wordt onder meer begaan door of vanwege een rechtspersoon, indien het 
begaan wordt door personen, die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit 
anderen hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon, ongeacht of deze personen ieder 
afzonderlijk het strafbaar feit hebben begaan, dan wel bij hen gezamenlijk de elementen 
van dat strafbaar gestelde feit aanwezig zijn. 

3. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, wordt deze tij dens de 
vervolging vertegenwoordigd door de bestuurder of, indien er meerder bestuurders zijn, 
door één van hen; de vertegenwoordiger kan bij gemachtigde verschijnen; de rechter kan 
de persoonlijke verschijning van een bestuurder bevelen, alsdan zijn medebrenging 
gelasten. 

4. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, geschiedt de 
uitreiking van gerechtelijke mededelingen aan de plaats waar het bestuur zitting of kantoor 
houdt of aan de woonplaats van het hoofd van het bestuur, dan wel, indien het bestuur geen 
hoofd heeft, bij één van de bestuurders; betreft de uitreiking een rechtelijk schrijven, als 
bedoeld in artikel 515 Wetboek van Strafvordering, dan is artikel 517, tweede en derde lid 
van dat Wetboek van overeenkomstige toepassing. 

5. Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel wordt met de rechtspersoon 
gelijkgesteld de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, enig andere 
vereniging van personen en het dolvermogen. 

Artikel 25 

1. De voorwerpen, waarmee de in artikel 15 omschreven strafbare feiten zijn gepleegd, 
alsmede de goederen die uit het strafbaar gestelde feit zijn verkregen, kunnen worden 
verbeurdverklaard. 

2. Indien de dader onbekend is, of alvorens de vervolging aanvangt, overleden is, kan de 
verbeurdverklaring, op vordering van het Openbare Ministerie, bij rechterlijk vonnis 
worden uitgesproken. 

3. De beschikking, als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt door de Griffier openbaar 
gemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname of in één of meer door de 
rechter aan te wijzen dagbladen. 

4. De beschikking, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt van kracht, tenzij een 
belanghebbende binnen twee maanden na de openbaarmaking, een bezwaarschrift ter 
griffie indient en gedurende het verdere onderzoek niet blijkt, dat een strafbaar feit ten 
opzichte van betrokken zaken heeft plaatsgehad. 
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5. Van de Icrachtens het in lid 2 van dit artikel genomen beschikking staat voor de 
Procureur-Generaal gedurende veertien dagen beroep open bij het Hof van Justitie; 
hetzelfde geldt ten aanzien van de krachtens lid 4 van dit artikel op een bezwaarschrift 
genomen beschikking. 

HOOFDSTUK 6 
OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 26 

Bij het operationeel worden van het SNIV dienen alle andere instituten die een 
toezichthoudende taak hebben op voedselveiligheid, deze bevoegdheden aan het SNIV 
overdragen. 

HOOFDSTUK 7 
SLOTBEPALING 

Artikel 27 

1. Deze wet kan worden aangehaald als "Wet SNIV". 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar aflcondiging. 

4. Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
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Wet van 	  
houdende regels voor de oprichting van een 
Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid 
(Wet SNIV) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen: 

De regering van Suriname heeft besloten om over te gaan met de oprichting van één enkele 
Instituut voor voedselveiligheid — het "Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid" 
(SNIV) — met de intentie om de belangrijke autoriteiten voor voedselveiligheid samen te 
voegen en om een aantal beperkingen aan te pakken die in de loop der tijd zijn waargenomen 
met betrekking tot de prestaties van het voedselcontrolesysteem, in het bijzonder met 
betrekking tot de werking van en de cobrdinatie tussen de Surinaamse voedselautoriteiten. 

Bestaande hiaten en uitdagingen in het voedselcontrolesysteem van Suriname, gedocumenteerd 
in de afgelopen periode, omvatten maar zijn niet beperkt tot: 

• Verouderde wetgeving voor voedselveiligheid uit 1911. 

• Weinig tot geen cobrdinatie tussen de bevoegde autoriteiten van Suriname die toezicht 
hebben op een deel van de Surinaamse levensmiddelen productiesector. 

Beperkte levensmiddelen inspectie capaciteit, met name de inspectie van lokaal 
verwerkt voedsel. 

Beperkte levensmiddelen analyse capaciteit ter ondersteuning van regelgevende 
programma's voor voedsel. 

• Beperkte ondersteuning en begeleiding aan de primaire productiesector en de sector 
van verwerkte voedingsmiddelen om de tekortkomingen waar ze tegenaan lopen in de 
pralctijk, aan te palcken. 

Discrepanties in het toezicht met betrekking tot de wijze waarop de regelgevende 
functies inzake levensmiddelen werden uitgeoefend, afhankelijk van de beoogde 
productiesector. 

Deze situatie heeft: 

• bijgedragen tot de afkeur van een groot aantal Surinaamse exportproducten uit de 
landbouw- en levensmiddelensector op buitenlandse markten. 

• invloed gehad op de mate van vertrouwen gesteld in de levensmiddelenproductie in 
Suriname inzake de robuustheid en integriteit van het toezicht op de levensmiddelen 
regelgeving van het land. 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van de nationale landbouw- en 
levensmiddelensector belemmerd. 

De Republiek Suriname is echter getuige geweest van succesvolle ervaringen met het 
aanpakken van enkele van de hierboven beschreven tekortkomingen, in een specifieke sector: 
de voedselsector, waar een publiek-privaat partnerschap heeft geleid tot het opnieuw instellen 
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van regulerend toezicht op de productiesector, met inbegrip van de ontwikkeling van een 
efficiénte regulerende werking die is uitgerust met een specifieke inspectie- en testcapaciteit, 
samen met het relevante regulerende voorrecht. 

De oprichting van het SNIV werd besloten met het voomemen om de ervaring van Suriname 
in de levensmiddelensector te mobiliseren en lering te trekken uit de ervaring van andere landen 
die een vergelijkbare koers hebben gevolgd bij de ontwikkeling van één enkel regelgevende 
instantie voor voedselveiligheid. 

Om deze beleidsoverwegingen te ontwikIcelen is aanbevolen het rechtsinstrument waarmee het 
SNIV zou worden opgericht, zoals een SNIV-wet te formuleren. 

Dit juridische instrument is bedoeld om het mandaat, de rechten, de reikwijdte van de 
interventies, het niveau van toezicht, de organisatie, de bestuursstructuur en de 
managementvoorwaarden van het beoogde Instituut vast te stellen. 

Hierbij is ondersteuning van de deskundigen en het ondersteunend team van Suriname Market 
Access Project (SAMAP) verkregen. SAMAP is een initiatief voor capaciteitsopbouw dat 
wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) en wordt uitgevoerd door de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor een periode van 4 jaar (2018-2022) 
met als algemene doelstelling het versterken van duurzame landbouwontwildceling door een 
meer competitieve levensmiddelen/ agro-levensmiddelen-productiesector, met betere toegang 
tot buitenlandse markten. Het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van in 
Suriname geproduceerde landbouwproducten is één van de beoogde resultaten van het 
SAMAP. Dit om te zorgen voor voorspelbare en verbeterde markttoegangsmogelijkheden in 
binnen- en buitenland. Het deskundige advies van SAMAP was gewijd aan het analyseren van 
de opties voor de oprichting van SNIV, op basis van de door de regering van Suriname (GoS) 
ontwikkelde beleidsbepalende factoren en richting. 

Hierbij zijn de recente ervaringen van andere landen, inzake het modemiseren van het toezicht 
op hun voedselcontrolesysteem, door het oprichten van één enkele autoriteit, ook in 
beschouwing genomen tijdens de bespreking van de beleidsopties. Met name de volgende 
wetten zijn geanalyseerd: de agrarische gezondheid en voedselveiligheid van de Bahama's 
(2016), de vaststelling van de nationale autoriteit voor de voedselveiligheid van de Arabische 
Republiek Egypte (2017) en de wet over de oprichting van de wet voedselveiligheid autoriteit 
van Ierland (1998). 

Beleidsopties voor de reikwijdte en het niveau van toezicht op SNIV werden overwogen, 
rekening houdend met de volgende factoren en aanwijzingen van de Surinaamse regering: 

• Streven naar één enkele levensmiddelenregelgever, belast met de verschillende 
levensmiddelen regelgevende functies (vaststellen van standaarden, inspectie, 
nalevingscontrole, handhaving) en ondersteunende activiteiten, zoals risicobeoordeling 
of onderwijs en communicatie 

• Streven naar naleving van intemationale goede praktijken en meer specifiek richtlijnen 
van de Codex Alimentarius-commissie. 

Dientengevolge werd het "uitsnijden van de taken" voor SNIV uit andere mandaten, en het 
vaststellen van SNIV's taken en verantwoordelijkheden, op basis van die momenteel door de 
verschillende ministeries van de regering van Suriname worden vervuld, gebaseerd op Codex's 
reikwijdte op het gebied van levensmiddelentoezicht, zoals gefilustreerd in Figuur 1. 
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De input van belanghebbenden die de levensmiddelen productiesector in de hele 
toeleveringsketen vertegenwoordigen en van wetenschappelijke- en onderzoeksinstellingen die 
actief zijn in de landbouw- en agrovoedingssector is meegenomen. Deze input is verkregen 
tijdens de consultatiesessie die op II en 12 december 2019 in Paramaribo zijn gehouden. 

Benadrukt moet worden dat het SNIV's mandaat exclusief is, d.w.z. dat geen enkele andere 
overheidsinstantie bij de inwerkingtreding van de wet bevoegd is om een dergelijk mandaat uit 
te oefenen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat in de taken en 
verantwoordelijkheden van de actoren die betrokken zijn bij verschillende gebieden van de 
bescherming van de volksgezondheid, de diergezondheid of de gezondheid van planten, waar 
deze kunnen worden gezien als overlappend. 

Het mandaat van het SNIV is dus van toepassing zijn op na de vangst en naoogstproducten. Dit 
betekent dat het toezicht op de regelgeving inzake de gezondheid van planten en dieren (vóór 
de oogst en vóór de slacht) binnen de bevoegdheid van de bestaande instituten zou blijven, 
d.w.z. LVV (Figuur 2). 

Het regelgevend beheer van activiteiten voorafgaand aan de oogst en de slacht met een 
aanzienlijke impact op de voedselveiligheid wordt geplaatst onder toezicht van het SNIV. Dit 
geldt voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, meststoffen en diergeneesmiddelen, die 
voorafgaand aan de oogst en slacht worden gebruikt, toch wordt hun beheer voornamelijk 
bepaald door de veiligheid van het voedsel dat uit dergelijke producten voortkomt. 

Het is ook belangrijk om op te merken dat de rol van de beoogde wet - de SNIV-wet - is om te 
opereren in samenhang met andere wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en - 
kwaliteit, die later verder gemodemiseerd moet worden, met de mogelijke ontwilcIceling van 
een Surinaamse levensmiddelen wet, die zal leiden tot herziening van de vigerende Surinaamse 
levensmiddelen wetgeving. Deze laatste output zal worden onderworpen aan een apart proces 
dat door de regering van Suriname overwogen moet worden. 
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Artikelsgewijs: 

Artikel 1 

Om te voorkomen dat diverse interpretaties gebruikt worden is in artikel I enkele begrippen 
omschreven. 
Zeker is van belang de definitie van het begrip levensmiddel. Daarmee wordt duidelijk gesteld 
welke producten allemaal aan de orde komen in deze wet. Dat vergemakkelijkt ook het 
vaststellen van de actoren met wie samengewerkt moet worden. 
Vaststelling of een product zal worden onderworpen aan het toezicht van het SNIV, werd 
gebaseerd op de vraag of het product al dan niet beheerd wordt via het standaardiseringsproces 
van de Commissie van de FAO/WHO-Codex Alimentarius. Deze analyse heeft geleid tot de 
volgende aanbevelingen: 

• Fles water moet worden beschouwd als een "voorverpakte" levensmiddel en is daarom 
onderworpen aan het toezicht van SNIV. 

• Drinkwater, d.w.z. van de Waterleidingmaatschappij, is onderworpen aan de richtlijnen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie en niet aan de Codex-vereisten. Het zou derhalve 
worden uitgesloten van het toezicht van SNIV. SNIV kan echter nog steeds 
veiligheidseisen opleggen voor water dat wordt gebruikt in levensmiddelenbedrijven 
(water gebruikt door/in levensmiddelenbedrijven). 

• Alcoholische dranken worden beschouwd als onderdeel van de definitie van 
levensmiddelen en worden onderworpen aan het toezicht van SNIV. 
Voeder voor gezelschapsdieren is uiteraard een ander product en moet daarom worden 
uitgesloten van het toezicht van het SNIV. 

• Nutraceuticals, d.w.z. werkzame bestanddelen en supplementen in een niet- 
voedingsvonn (doserings- of pilvorm) worden beschouwd als uitgesloten van het 
toezicht van het SNIV. 
Bioactieve ingrediCnten of functionele ingredithten die in een voedingsvorm aanwezig 
zijn, zouden echter onder het toezicht van SNIV moeten vallen, met uitsluiting van 
gereguleerde stoffen zoals narcotica. 
De bevoegdheid om regelgeving te maken, zou ingesteld moeten worden om zo SNIV 
het mandaat te geven "productclassificatie"-besluiten te nemen om haar toezicht op 
deze producten of het ontbreken daarvan te specificeren. 

Artikel 2 tot en met 5 

Voorkomen moet worden dat zowel op nationaal als op intemationaal vlak langs elkaar, erger 
nog tegen elkaar, wordt gewerIct. Vandaar dat in de wet is opgenomen dat de besluitvorming 
van SNIV is gebaseerd op internationale normen zoals de richtlijnen van de Commissie van de 
Codex Alimentarius (CODEX). 

In het algemeen gedeelte is al aangegeven dat het noodzakelijk is dat taken en bevoegdheden 
rakende de voedselveiligheid en kwaliteit samengebracht wordt bij een instituut, reden waarom 
het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV) is ingesteld. Daarbij is 
tegelijk opgenomen de taken en relevante organen. 

Deze taken bieden een duidelijk overzicht van het wettelijk voorgeschreven mandaat voor 
levensmiddelen en het toezicht dat door het Instituut wordt uitgeoefend. 

De functie van het Instituut kan als volgt worden geformuleerd: 
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"Om ervoor te zorgen dat levensmiddelen die worden geproduceerd, in Suriname te koop 
worden aangeboden, in Suriname worden ingevoerd of worden geexporteerd uit Suriname, 
voldoen aan de strengste normen op het gebied van veiligheid, hygiene en kwaliteit, zoals 
redelijkerwijs haalbaar." 

Het Instituut moet met name alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
levensmiddelen voldoen aan: 

Alle relevante wet-en regelgeving, van toepassing. 

De voorschriften, in voorkomend geval, van algemeen erkende beste praktijken ter 
verwezenlijking van bovengenoemde doelstelling en ter bescherming van de 
consument tegen fraude. 

Het SNIV streeft ernaar de consumenten te beschermen en eerlijke praktij ken in de Surinaamse 
levensmiddelenhandel te waarborgen, door middel van verschillende regelgevingstaken en 
niet- regelgevingstaken op het gebied van levensmiddelen. 

Nadruk wordt gelegd dat SNIV's mandaat exclusief is, d.w.z. dat geen enkele andere 
overheidsinstantie bij de inwerkingtreding van de wet bevoegd is om een dergelijk mandaat uit 
te oefenen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat in de taken en 
verantwoordelijkheden van de actoren die betrokIcen zijn bij verschillende gebieden van de 
bescherming van de volksgezondheid, de diergezondheid of de gezondheid van planten, waar 
deze kunnen worden gezien als overlappend. Het hierboven beschreven regelgevende mandaat 
zou als exclusief voor het SNIV worden beschouwd. 

Derhalve is in artikel 27 opgenomen dat bij het operationeel worden van SNIV alle andere 
instituten die een dergelijk toezicht mogelijk hebben gehad, deze bevoegdheden aan het SNIV 
overdragen. 

Artikel 6 tot en met 10 

Het mandaat van het SNIV omvat in dit verband de ontwikkeling van programma's ter 
waarborging van de voedselveiligheid, zoals Goede Agrarische Praktijken (GAP) of Goede 
Fabricage Praktijken (GMP), of de vaststelling van criteria voor de ontwikkeling van dergelijke 
programma's. Dit mandaat kan alleen of in samenwerkingsverband worden uitgeoefend. 

Teneinde de samenwerking te optimaliseren is een Raad van Toezicht ingesteld, waarin zitting 
hebben de drie ministers, die te maken, althans raakvIalcken, hebben met levensmiddelen. Het 
betreft in deze de ministers belast met agrarische aangelegenheden, volksgezondheid 
aangelegenheden en handel en industrie aangelegenheden. Zij bepalen in grote lijnen het beleid 
voor SNIV. 

Voor de meer gedetailleerde zaken is de Raad van Bestuur verantwoordelijk. Ook hier nemen 
de voornoemde ministeries het voortouw. In deze raad zijn naast de ministeries ook andere 
actoren opgenomen, zoals de agrariers, de medici, de fabrikanten/bedrijven en de consumenten. 

De dagelijkse leiding ligt in handen van een algemeen directeur, die bijgestaan kan worden 
door ander personeel. Hierbij wordt gedacht aan verantwoordelijken op het gebied van onder 
andere human resources, financin en wetenschap. 

Artikel 11 tot en met 13 
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SNIV heeft tot zijn beschiklcing enkele bestuurlijke sancties voor het opheffen van inbreuken 
op de Wet SNIV. Deze zijn met name bestuursdwang, dwangsom en boete. 

Artikel 14 

SNIV heeft de volledige bevoegdheid voor het terugroepen van levensmiddelen, d.w.z. de 
bevoegdheid om een producent of importeur te verplichten tot het terugroepen van een 
levensmiddel dat op de Surinaamse markt wordt gedistribueerd. 

Deze bevoegdheid is bedoeld om het SNIV de mogelijkheid te bieden een dergelijke 
terugroeping af te dwingen (d.w.z. het bedrijf te dwingen de terugroeping uit te voeren met de 
relevante opvolging van het Instituut). Het SNIV zou niet verplicht zijn om een rechtvaardiging 
te geven aan de producent/ importeur om een dergelijke terugroeping op te leggen. De SNIV-
wet zou ook moeten specificeren dat de bevoegdheid om de opdracht te geven tot het 
terugroepen van levensmiddelen wordt gedelegeerd aan de Algemeen directeur van de 
organisatie. 

Het Instituut is ook verantwoordelijk voor het leiden van voedselveiligheidsonderzoeken, al 
dan niet in samenwerking met andere relevante diensten, met betrekking tot locale en 
intemationale voedselveiligheidsincidenten, met het mandaat om data en infonnatie te 
verzamelen als onderdeel van het onderzoek. 

Het SNIV de bevoegdheid heeft om een exploitant van een levensmiddelenbedrijf (producent 
of importeur) te verplichten het SNIV te voorzien van de vereiste informatie om een 
voedselveiligheidsincident of een terugroeping te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot: 

÷ Levensmiddelen productieregisters 

Registratie van de aanvoer van grondstoffen 

Registratie van geproduceerde levensmiddelen die zijn gedistribueerd 

De exploitant van een levensmiddelenbedrijf Icrijgt maximaal 24 uur de tijd om dergelijke 
documentatie te verstreklcen, op aanvraag van SNIV. De overtreder kan in beroep gaan bij de 
Minister. 

Om de opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 19, mogelijk te maken hun werk naar 
behoren te verrichten, is in dit artikel bepaalt dat degenen die een inrichting of een bedrijf 
exploiteren, hun medewerking moeten verlenen aan de opsporingsambtenaar door onder 
andere, toe te staan dat de opsporingsambtenaar de inrichting of bedrijf betreedt, inzage krijgt 
in de verplicht bij te houden documenten en bescheiden en opbergplaatsen Van levensmiddelen 
controleert. 

Artikel 15 t/m 18 

De in artikel 15 bedoelde handelingen worden, vanwege het direct gevaar voor de 
volksgezondheid beschouwd als misdrijven en zwaarder gestraft dan de in de artikelen 16 en 
17 bedoelde handelingen die als overtredingen zijn te beschouwen, daar zij alleen een schendig 
van administratieve regels inhouden. 
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De initiatiefnemers: 

1. 

R. Ilahibaks 

O. Wangsabesari 

Artikel 19 

In dit artikel worden al degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving en het opsporen 
van de overtredingen van deze wet genoemd. Naast de reguliere opsporingsambtenaren zijn er 
speciale aangewezen personen. 

Artikel 20 tot en met 23 

In deze artikelen worden aan toezichthoudende en opsporingsambtenaren bevoegdheden 
verleend die zij nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren. 

In het wetboek van strafvordering, artikel 46, eerste lid, is geregeld de bevoegdheid tot het 
betreden van elk plaats in het geval van betrappen op heterdaad. 

Om te voorkomen dat de inspecteurs in het veld worden belemmerd in de uitvoering van hun 
taken is in artikel 20 gesteld dat ook in gevallen waar er geen sprake is van betrapping op 
heterdaad, zij elke plaats mogen betreden, echter met toestemming van de eigenaar, beheerder, 
etc., zo niet met behulp van de sterke arm. 

Naast de in artikel 21 en 22 genoemde, vergaande opsporingsbevoegdheid, heeft de 
opsporingsambtenaar, conform artikel 23, ook het instituut van inbeslagname tot zijn 
beschikking. Beslaglegging is vaak nodig om te voorkomen dat bewijsmateriaal vernietigd of 
zoek gemaalct wordt. 

Artikel 24 

Deze bepaling is geredigeerd naar analogie van de in andere wettelijke regelingen 
voorkomende bepalingen met betrekking tot strafbaarheid van rechtspersonen. 

Artikel 25 

Hier wordt de verbeurdverklaring van de voorwerpen waarmede de in deze ontwerpwet 
omschreven strafbare feiten zijn gepleegd, alsmede de goederen die uit het strafbaar gestelde 
feit zijn verIcregen, geregeld. 

Paramaribo, 28 februari 2020 
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