
WET van 	  
houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare 
slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van 
Invoerrechten 1996 (SB 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2004, no. 
79) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

VOORONDERZOEK 

De Commissie van Rapporteurs (Commissie) heeft op 7 november 2017 
haar eerste vergadering gehouden, waarin zij het te volgen traject van 
het vooronderzoek van onderhavige ontwerpwet heeft besproken en 
vastgesteld. 

De Commissie heeft op eerder genoemde datum Preadvies uitgebracht, 
waarin enkele vraag-en aandachtspunten vervat, die zowel van 
wetstechnische, inhoudelijke en beleidsmatige aard zijn en welke zij 
onder de aandacht van de Regering wenste te brengen. (zie Preadvies 
ctd. 7 november 2017). De Commissie heeft toen besloten uit te 
nodigen, de Ministeries van Financin, Handel, Industrie & Toerisme 
(HIT) en Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV). Voorts heeft de 
Commissie het besluit genomen enkele relevante actoren uit te nodigen, 
waaronder de vertegenwoordigers van de importeurs van vlees, de 
Associatie Pluimveesector in Suriname en de Stichting Pluimvee 
Kweekerscollectief Suriname, teneinde hun visie te vernemen ter zake 
onderhavige ontwerpwet. 

Op basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek over onderhavige ontwerpwet 
verder verricht 

ONDERZOEK 

Op 12 december 2017  heeft de Commissie een onderhoud gehad 
met de Minister van HIT en zijn staf, waarbij verschillende 
beleidsmatige aspecten betreffende de pluimveesector aan de orde 
zijn gekomen. De Commissie heeft o.a. nadere informatie gevraagd 
ten aanzien van prijsontwikkelingen van lokale kip en de tarieven die 
in het verleden zijn gehanteerd voor importkip. De Minister en zijn staf 
zijn naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de Commissie, o.a. 
ingegaan op de inspanningen van het Ministerie om de lokale 



kipsector te versterken. Tevens is ook ingegaan op de 
controlemechanismen die door het Ministerie worden gehanteerd 
aangaande de prijs van het product op de markt. Ook is ingegaan op 
het marktaandeel van respectievefijk lokale en importkip. Voorts is 
aangegeven welke eisen door respectievelijk de VVTO en de 
CARICOM worden gesteld voor wat betreft de hoogte van de tarieven 
van invoerrechten. Op genoemde datum heeft de Commissie tevens 
een onderhoud gehad met de deskundigen van het Ministerie van 
LW, waarbij onder andere aan de orde is gekomen de mogelijke 
oorzaken van het huidige overschot aan kip op de markt. 

Op 17 ianuari 2018  heeft de Commissie een onderhoud gehad met 
achtereenvolgens vertegenwoordigers van vlees importeurs, de 
Associatie Pluimveesector Suriname (APSS) en de Stichting 
Pluimveekwekerscollectief Suriname (PKS) teneinde hun visie te 
verkrijgen op de verhoging van de importtarieven. 

Met de vertegenwoordigers van de vleesimporteurs is o.a. van 
gedachten gewisseld over de verwachte gevolgen voor de sector ten 
gevolge van de stijging van de tarieven, alsook andere aspecten die 
de verkoop(prijs) van importkip be'invloeden. De vertegenwoordigers 
van de importeurs hebben aangegeven mee te kunnen gaan met de 
verhoging van de tarieven naar 40%, doch hebben gesteld dat 
verdere verhoging niet wenselijk is; noch voor de sector, noch voor de 
gemeenschap. 

De Commissie heeft tevens een onderhoud gehad met het bestuur 
van de Stichting Pluimveekwekers CoIlectief Suriname. Er is o.a. 
gesproken over de structuur en de werkwijze van de stichting en de 
wijze waarop zij de lokale kwekers tracht te stimuleren en 
ondersteunen. De stichting heeft voorts haar visie gegeven over de 
gevolgen van de tariefstijging, en aangegeven op welke wijze de 
lokale sector verder ondersteund zou kunnen worden. 

De Commissie heeft voorts een onderhoud gehad met de Associatie 
Pluimvee Sector in Suriname (APSS), die ook haar visie heeft 
gegeven over de impact van de tariefverhoging. Volgens de APSS zal 
de tariefsverhoging nauwelijks verschil uitmaken voor wat betreft de 
prijsverhoudingen tussen lokale en importkip, en zal de lokale kip 
duurder blijven. Verdere verhoging zou volgens de APSS nodig zijn. 
De APSS heeft voorts haar inzichten gedeeld over hoe de lokale 
sector zou kunnen worden versterkt, en welke obstakels de kwekers 
in de praktijk etvaren. 
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Op 25 ianuari 2018 is de Commissie in vergadering 
bijeengekomen ter bespreking van de inzichten van de 
deskundigen omtrent verschillende wetstechnische aspecten van 
de ontwerpwet. Met name is geconstateerd dat de Minister van 
Financin op grond van eerdere wet- en regelgeving, reeds 
bevoegd is om de tarieven van verschillende pluimveeposten, 
zelfstandig te verhogen naar maximaal 40%, weshalve er in 
principe geen wetswijziging noodzakelijk is. De Commissie heeft 
toen besloten de deskundigen van de Ministeries van Financin 
en HIT uit te nodigen om van gedachten te wisselen over het 
onderwerpelijke. 

Op 30 januari 2018 heeft de Commissie een onderhoud gehad 
met de deskundigen van de Ministeries van Financin en HIT, 
waarbij breedvoerig is gediscussieerd omtrent mogelijke 
aanpassingen van de ontwerpwet, in dier voege dat deze zich kan 
beperken tot het bekrachtigen van de door de Minister gegeven 
beschikking waarin de tarieven voor verschillende posten worden 
verhoogd naar 40%. De historische ontwikkeling van de wet- en 
regelgeving ten aanzien van het onderwerpelijke is daarbij tevens 
aan de orde gekomen. Besloten is dat de deskundigen van de 
Ministeries de inzichten van de Commissie en de deskundigen van 
DNA meenemen en een aangepast voorstel aanbieden en 
presenteren aan de Commissie. 

Op 13 maart 2018 is de Commissie in vergadering bijeen 
gekomen. De Voorzitter heeft daarbij aangegeven dat er na de 
Iaatste bespreking met de deskundigen van de Ministeries van HIT 
en Financin, overleg is geweest tussen laatstgenoemden en de 
deskundigen van DNA. Op grond daarvan is er een concept 
amendement voorbereid met betrekking tot de ontwerpwet. De 
Commissieleden konden zich na beraad, terug vinden in de inhoud 
van het amendement. Het amendement is daarna ondertekend 
door de leden, en besloten is om de overige vraag- en 
aandachtspunten in de Openbare Commissie Vergadering aan de 
orde te stellen. 

Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar de 
verslagen van de Commissievergaderingen van 7 november 2017, 
12 december 2017, 17 januari 2018, 25 januari 2018, 30 januari 
2018 en 13 maart 2018, alsook de notities van de deskundigen van 
DNA d.d. 26 januari 2018 en 12 maart 2018). 



DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

Op 13 maart 2018  heeft de Commissie een aanvang gemaakt met de 
Openbare Commissievergadering ten aanzien van onderhavige 
ontwerpwet. Tijdens deze vergadering gaf de Commissie uitvoerig 
onderbouwd aan waarom zij een amendement op genoemde 
ontwerpwet nodig heeft geacht. Daarnaast zijn door de Commissie 
verschillende vraag- en aandachtspunten opgeworpen ten aanzien 
van het beleid betreffende de pluimveesector. 

Hoewel de Commissie zich kan verenigen met de verhoging van de 
thans aan de orde zijnde importtarieven van kip- en kipdelen, is de 
dringende aandacht van de Regering gevraagd voor het (verder) 
ontwikkelen van beleid ter stimulering van de lokale pluimveesector. 
Daarbij is specifiek gewezen op o.a. de noodzaak voor het 
ontwikkelen van een alternatieve bron van voer voor de lokale kweek, 
hetwelk tot nu toe grotendeels uit importcomponenten bestaat. 

Tevens is de Regering gevraagd om de mogelijkheden te bekijken 
grond ter beschikking te stellen voor lokale kweek, alsook 
financieringsmogelijkheden via het Agrarisch Kredietfonds. 

De Commissie heeft tevens indringende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt betrekking hebbende op de prijsfluctuaties en 
de voorkomende gevallen van periodieke schaarste en overschot op 
de lokale markt. Voorts is benadrukt dat kip een belangrijke eiwitbron 
is voor de gemeenschap, en dat de beschikbaarheid daarvan 
derhalve gegarandeerd dient te zijn. 

Na de eerste ronde voor de Commissie, is de Openbare 
Commissievergadering verdaagd, opdat de Regering de gestelde 
vragen kon meenemen ter voorbereiding op de beantwoording. 

Voor een gedetailleerde uiteenzetting, wordt verwezen naar 
de handefingen van de Openbare Commissievergadering van 
13 maart 2018. 

Op dinsdaq 20 maart 2018  is de Openbare Commissievergadering 
voortgezet. Tijdens deze vergadering is de Regering bij monde van 
de Ministers van Financin en HIT, uitvoerig ingegaan op de door de 
Commissie aangedragen vraag- en aandachtspunten. Onder andere 
is aangegeven welke controlemechanismen de Regering hanteert 
dan wel zal ontwikkelen om prijs- en beschikbaarheidsfluctuaties op 
de markt zoveel als mogelijk te beheersen. Daarnaast is uiteengezet 
welke maatregelen en incentives voorhanden zijn ter ondersteuning 



van de lokale sector. Daarbij is o.a. verwezen naar de mogelijkheid 
van het invoerrechtenvrij importeren van bepaalde productie- en 
investeringsmiddelen voor de sector, alsook de support die vanuit 
overheidswege wordt verstrekt aan lokale kwekers in de vorm van 
voorlichting en individuele begeleiding. 

De Regering heeft voorts aangegeven zich te kunnen vinden in het 
Amendement op de ontwerpwet. 

Voor een gedetailleerde uiteenzetting, wordt verwezen naar 
de handelingen van de Openbare Commissievergadering van 
20 maart 2018. 

BESLUITEN: 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter de wijze 
waarop de Ministers van Financin en HIT zijn ingegaan op de 
bestaande vraag-en aandachtpunten; 

Er zal Eindverslag worden uitgebracht, waarin de Commissie 
aangeeft gereed te zijn voor behandeling van de onderhavige 
ontwerpwet in een Openbare Plenaire vergadering; 

Paramaribo, 20 maart 2018 

D. Vorswijk 

 

 

 

R. Zeeman 

M. Jogi 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

