WET van
houdende regels betreffende de officièle controles
van vlees, overige dierlijke producten en
producten van dierlijke origine

Eindverslag
der
Commissie van Rapporteurs

VOORONDERZOEK
De Commissie van Rapporteurs heeft op 23 augustus
2016 Preadvies uitgebracht, waarin zij aangeeft zich in
meerderheid te kunnen stellen achter de strekking van het
wetsontwerp, welk ten doel heeft regels vast te stellen
betreffende het weren van vlees, overige dierlijke
producten en producten van dierlijke origine die schadelijk
kunnen zijn voor de diergezondheid en/of
volksgezondheid. Op voornoemde datum heeft De
Nationale Assemblee het vooronderzoek verricht. Op
basis hiervan heeft de Commissie van Rapporteurs het
onderzoek over het onderhavige wetsontwerp verder
verricht.
ONDERZOEK
De Commissie van Rapporteurs heeft in verband met het
onderzoek actoren gehoord, te weten: de Vereniging van
Slagerspatronen, Espee, Sranan Fowru, Inter Chicken,
Doksenclub, de ministeries van Landbouw, Veeteelt en
Visserij, Handel en Industrie (Surinaams Standaarden
Bureau) en Justitie en Politie (zie verslag
commissievergadering d.d. 24 augustus 2016).
De Commissie van Rapporteurs heeft zich middels
voornoemde activiteiten in voldoende mate laten
informeren en heeft de wetstechnische en inhoudelijke
commentaren met de Regering, i.c. het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij besproken. Er werd ten
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aanzien van enkele van de voorgestelde wijzigingen
akkoord bereikt en besloten werd om de overige zaken
verder te bestuderen en uit te werken (zie verslag
commissievergaderingen d.d. 14 oktober 2016 en 4
november 2016).
De Commissie van Rapporteurs heeft gedurende het
verder onderzoek wederom met de deskundigen van het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de
nieuwe inzichten beraadslaagd. Door de Commissie van
Rapporteurs zijn er wijzigingsvoorstellen gepresenteerd
en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kon
zich grotendeels terugvinden in de door de Commissie van
Rapporteurs voorgestelde wijzigingsvoorstellen, waarna
de Commissie heeft besloten over te gaan tot de verdere
behandeling van het wetsontwerp in Openbare Commissie
Vergadering en de wijzigingen middels een Amendement
aan De Nationale Assemblee voor te leggen (zie
commissieverslag d.d. 20 januari 2017).
DE OPENBARE COMMISSIE VERGADERING
Op grond van het besluit van de Commissie van
Rapporteurs werd op 31 januari 2017 de Openbare
Commissievergadering gehouden. Tijdens deze
vergadering heeft de Commissie vraag- en
aandachtspunten en wijzigingsvoorstellen aan de Minister
voorgelegd, die betrekking hadden op:
het slachten tijdens religieuze rituelen alsook het
slachten voor eigen gebruik en kleine lokale
commercii4le activiteiten en de mogelijkheid om dit vrij
te stellen van de stringente bepalingen van het
wetsontwerp betreffende de verplichting te slachten in
een inrichting en de ante en post mortem keuring.
- de bescherming van kleine lokale ondernemers die in
vergelijking met de grote (exporterende) ondernemers in
mindere mate of niet zullen kunnen voldoen aan
bepaalde eisen opgenomen in de wet (HACCP).
- de categorisering van de veterinaire vergunningen en
de aanvraag en intrekking hiervan.
- de mogelijke afstemming van de bepalingen ten
aanzien van vergunningen op de Ontwerpwet
Bedrijven en Beroepen in het kader van stimulering en
continuering van het ondernemerschap.

- de geheimhoudingsplicht die geldt voor de Veterinaire
Inspecteurs, ook na beaindiging van de dienstbetrekking.
- de overgangsbepaling welke de mogelijkheid biedt aan
een ieder om binnen de vastgestelde termijn te voldoen
aan het bij wet gestelde.
- de bemensing van de Veterinaire Dienst in het kader
van de naleving van de wet.
De Minister van Land bouw, Veeteelt en Visserij ging als volgt in op de naar voren
gebrachte vraag- en aandachtspunten:
ALGEMEEN
ten aanzien van de categorisering van de veterinaire
vergunningen wordt opgemerkt dat deze als volgt
gecategoriseerd zijn: voor de import van vlees en
vleesproducten, voor het openen van een vleeswinkel,
voor het oprichten van een slachthuis en voor de
verwerking van vleeswaren. Dit zal duidelijk opgenomen
worden in het wetsontwerp. In het geval van winkeliers
is het zo dat de veterinaire vergunning verstrekt of
ingetrokken kan worden door het Ministerie; echter
behoud men de vergunning uitgegeven door het
Ministerie van Handel en Industrie.
Bij export worden er normen gesteld door het
importerend land. Surinaamse exporteurs moeten
voldoen aan deze normen en dienen dus een
haalbaarheidsstudie te verrichten ten aanzien van de
export mogelijkheden. Ook het voldoen aan
bijvoorbeeld de HACCP gerelateerde standaarden
conform onderhavig wetsontwerp dient gezien te
worden in het kader van het garanderen van de
volksgezondheid alsook de gezond heid van
slachtdieren. Het is geenszins de bedoeling dat kleine
lokale ondernemers in problemen worden gebracht
hiermee.
ln het kader van de bemensing van de Veterinaire Dienst
zullen intern personeelsleden getraind en opgeleid
worden tot keurmeesters/ Veterinaire Inspecteurs.
Verder zal ook extra personeel aangetrokken worden
om in deze functies te dienen om zodoende de
onderbezetting weg te werken.
- Ten aanzien van de overgangsbepaling wordt
opgemerkt dat gekozen is voor een periode van 3 jaren,

omdat de middelkleine en kleine bedrijven de
gelegenheid moeten krijgen om de vereiste
aanpassingen te kunnen plegen in hun bedrijven. De
bedrijven die reeds op een bepaalde standaard zijn,
kunnen meteen op basis van de wettelijke bepalingen
hun bedrijfsactiviteiten continueren c.q. aanvangen.
- Met betrekking tot het slachten voor eigen gebruik wordt
een maximum van 750 stuks pluimvee op jaarbasis
gehanteerd, uitgaande van de grootte van gezinnen.
Deze uitzondering heeft betrekking op het slachten
buiten een slachtinrichting en de ante en post mortem
keuring. De uitzondering geldt ook voor kleine lokale
ondernemers.
BIJZONDER
de wetstechnische en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen
worden meegenomen en verwerkt in dit wetsproduct.
de beleidsvragen die niet beantwoord zijn zullen tijdens de
plenaire vergadering worden meegenomen.
Met PTC waren er reeds afspraken in het kader van de
training van personeel ten behoeve van de Veterinaire
Dienst.
De Veterinaire Dienst beschikt over de deskundigheid die
nodig is voor de uitvoering van de wet. Alleen zullen er
extra trainingen verzorgt worden aan geYnteresseerden,
die na afronding door de Minister benoemd zullen worden
tot particuliere of bijzondere veterinaire inspecteurs.
Gedacht wordt aan bestuursambtenaren, jachtopzieners,
jagers.
HACCP inspecties van de Veterinaire Dienst zijn niet
dezelfde als de internationaal gangbare.
Slachtafval zal volgens bij of krachtens de wet
vastgestelde procedures verwerkt moeten worden. indien
producten worden afgekeurd voor de menselijke
consumptie is de exploitant van de inrichting
verantwoordelijk voor het terugroepen. De veterinaire
dienst controleert of dit daadwerkelijk gebeurt en legt het
terugroepen op, indien dit niet wordt nagekomen.
Procedures voor vernietiging wordt door de veterinaire
dienst vastgesteld.
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- Venten is te allen tijde verboden. Rauw vlees mag slechts
verkocht worden in daartoe ingerichte en geschikt
bevonden faciliteiten.

BESLUITEN:
De Commissie van Rapporteurs is in meerderheid de
mening toegedaan dat de Minister genoegzaam is
ingegaan op de vraag- en aandachtspunten.
De Commissie van Rapporteurs en de Minister hebben
overeenstemming bereikt en de beleidsmatige vraag-en
aandachtpunten zullen door de Minister tijdens de
Plenaire openbare behandeling van het wetsontwerp
geéntameerd worden.
M.b.t. het onderhavige wetsontwerp is de Commissie
van Rapporteurs met de Minister overeengekomen, dat de
voorgestelde en overeengekomen wijzigingsvoorstellen
verwerkt zullen worden waarna een amendement
ingediend zal worden.
Op grond van deze bevindingen en afspraken komt de
Commissie van Rapporteurs unaniem tot de conclusie dat
overgegaan kan worden tot Plenaire behandeling van het
onderhavige wetsontwerp.
Paramaribo, 03 februari 2017

J. Kalloe

