WET van
houdende regels betreffende de offlcile controles van
vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft kennis genonnen
van het onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.
Het wetsontwerp heeft ten doel regels vast te stellen betreffende het weren van vlees,
overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine die schadelijk kunnen zijn
voor de volksgezondheld en/of diergezondheid.
De Commissie heeft op 23 augustus 2016 gedelibereerd over het wetsontwerp. Tijdens
de vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten:
1) Artikel 1 lid 21: zal na aanname van dit Ontwerp de naleving van de internationale
referentiestandaarden gerealiseerd kunnen worden?
2) Artikel 1 lid 5: waarom wordt er een onderscheid gennaakt tussen slachtdieren en
wild? Het begrip wild kan gedefinieerd worden in de begripsbepalingen. Is er een
verschil bij de keuring van slachtdieren en wild?
3) In het ontwerp moet duidelijk opgenomen worden dat het Wetsontwerp geen
betrekking heeft op vis en visproducten.
4) De kosten van inspectie zullen afgewenteld worden op de importeur. Wat is de
ratio hierachter?
5) Wat is de relatie tussen het BOG en de afdeling Veterinaire Dienst; zijn er
overlappingen in de taken? Is er een rol voor het BOG weggelegd in het
Wetsontwerp?
6) Artikel 4: wat wordt bedoeld met het woord "systeem" zoals opgenomen in artikel
4 lid 1 sub b van het wetsontwerp?
7) Artikel 9: verduidelijking ten aanzien van de buitenlandse referentie laboratoria
met betrekking tot de duur van het onderzoek en de bevindingen.
8) Artikel 10 lid 2 sub d: met betrekking tot het rondventen is opgemerkt dat
rondventen een middel van bestaan is in veel districten, volgens het wetsontwerp
wordt dit verboden. Hoe zal hiermee worden omgegaan?
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9) Ten aanzien van de keuring van vlees, overige vleesproducten en producten van
dierlijke origine is het noodzakelijk om bij de import een keuring te doen
plaatsvinden en de goedgekeurde producten van een keurzegel te voorzien.
10) Artikel 14 sub 6: wat wordt bedoeld met drinimater kwaliteit?
Op dezelfde dag heeft de Commissie van Rapporteurs in een spoedbijeenkomst besloten
om enkele deskundigen uit te nodigen om hun visie inzake deze ontwerpwet kenbaar te
maken. In dit kader is de Commissie voornemens om de volgende actoren te horen, te
weten;
• Een vertegenwoordiger van de Associatie van pluimveesector in Suriname (APSS)
• Een vertegenwoordiger van de Veehoudersbond
• Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Slagers en Keurmeesters
• Het Bestuur van Archema/abbatoir
• Dhr. van Dijk, Directeur Sranan fowru (belanghebbende)
• Een vertegenwoordiger van de Doksa Club
• Een vertegenwoordiger van Espee
• Dr. Banse (Dierenarts)
• Dr. Ganpat (Dierenarts)
• Deskundigen van het Ministerie van .Justitie en Politie
• Deskundigen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, afdeling
Veterinaire Dienst en Inspectie
• Deskundigen van het Ministerie van Handel en Industrie
• De initiatiefnemers
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Derhalve heeft de Commissie besloten om bovengenoemde intentie voor te houden aan
De Nationale Assemblée.
Paramaribo, 23 augustus 2016

M. Jogi

R. Tarnadi

(»cdtp-r._
H. Sandjon
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