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Wet van 	  
houdende regels betreffende de offici§le controles 

van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk en noodzakelijk is bepalingen 
vast te stellen betreffende het weren van vlees, overige dierlijke producten en 
producten van dierlijke origine die schadelijk kunnen zijn voor de diergezondheld 
en/of de volksgezondheid; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, 
bekrachtigd, de onderstaande Wet. 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsbepaling 

• Keuring vóór het slachten of ante mortem keuring: elke procedure of test 
uitgevoerd door een bevoegde persoon met betrekking tot levende dieren met 
het oog op het beoordelen van de veiligheid, geschiktheid en dispositie; 

• Keuring na het slachten of post mortem keuring: elke procedure of test 
uitgevoerd door een bevoegde persoon inzake alle relevante delen van 
geslachte dieren; 

• het doden van dieren in noodsituaties of noodslachting: 
• Het slachten van een anderszins gezond slachtdier dat een ongeval 

heeft gehad op het slachthuis en om redenen van dierenwelzijn niet de 
normale procedure kan volgen van het slachthuis; 

• het buiten het slachthuis doden van dieren die zodanig gewond of ziek 
zijn dat dit met ernstige pijn of emstig lijden gepaard gaat, terwijI er 
geen andere praktische mogelijkheid is om die pijn of dat lijden te 
verlichten en om redenen van dierenwelzijn niet levend vervoerd kan 

• worclen naar het slachthuis 
• Het buiten het slachthuis slachten van een anderszins gezond dier dat 

om redenen van de openbare veiligheid niet levend vervoerd kan 
worden naar het slachthuis; 

• Inrichting of bedrijf: een plaats, gebouw of ruimte gebruikt voor activiteiten op 
het vlak van het slachten van slachtdieren en/of het vervoeren, verwerken, 
opslaan. verkopen, invoeren en/of uitvoeren van dieren, vlees, overige 
dierlijke producten en producten van dierlijke origine, inclusief vlees van wild; 

• Vers vlees: vlees dat niet is onderworpen aan een behandeling die de 
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organoleptische en fysicochemische kenmerken ervan onomkeerbaar wijzigt. 
Dit omvat tevens bevroren, gekoeld, gehakt en separatorvlees, alsook 
producten die vers vlees bevatten; 

• Vlees: alle eetbare delen van slachtdieren, konijnen en hazen inclusief het 
bloed; 

• Vleesproducten: vlees dat is onderworpen aan een behandeling die de 
organoleptische en fysicochemische kenmerken ervan onomkeerbaar wijzigt; 

• Vrij wild: landdieren die in het wild leven in hun natuurlíjke leefomgeving en 
die voor menselijke consumptie bejaagd worden. Tevens de voor menselijke 
consumptie bejaagde niet-gedomesticeerde vogels; 

• Gekweekt wild: gekweekte loopvogels en andere gekweekte landzoogdieren 
dan de slachtdieren 

• Vlees van wild: alle eetbare delen afkomstig van vrij of gekweekt wild 
• Pluimvee: gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die niet als 

landbouwhuisdier worden beschouwd, maar wel als landbouwhuisdier worden 
gekweekt, met uitzondering van loopvogels. 

• Karkas: het hele slachtdier na slachten en uitslachting 
• Producten van díerlijke origine: product hetwelk of afgeleid is van een product 

dat zelf afgeleid is van een dier, of hetwelk een dergelijk afgeleid product 
bevat 

• Vlees, overige dierlijke producten: levensmiddelen van dierlijke oorsprong, 
inclusief honing en bloed; 

• dierlijke bijproducten: dode dieren of delen van dieren, producten van dierlijke 
origine of andere producten die uit dieren zijn verkregen en die niet voor 
menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van obcyten, embryo's en 
sperma; 

• I nvoer verplaatsing van een derde land naar Suriname 
• Doorvoer: verplaatsing via Suriname van het grondgebied van een derde 

land naar het grondgebied van een ander derde land, die niet over zee of 
door de lucht plaatsvindt 

• Uitvoer: verplaatsing van Suriname naar een derde land 
• Goede hygiénepraktilken: alle gebruiken betreffende de omstandigheden en 

maatregelen nodig voor het garanderen van de veiligheid en geschiktheid van 
voedsel in alle fasen van de voedselketen; 

• Hoofd: het Hoofd van de afdeling Veterinaire Dienst aangesteld krachtens 
deze wet 

• Intemationale referentiestandaard: de standaarden goedgekeurd door de 
Wereldorganisatie voor Diergezondheid (Office international Epizootes — 
01E), de Codex Alimentarius Commissie en overige standaarden gebruikt als 
referentie door het Hoofd; 

• Inspectie: het onderzoeken of controleren van sfachtdieren, vlees, overige 
dierlijke producten , producten van dierlijke origine, documenten, tests van 
producten, bestuurs- en productiesystemen, inrichtingen, opslagfaciliteiten, 
transportfaciliteiten of alle andere voorwerpen door een Veterinair Inspecteur 
aangesteld krachtens deze wet, ter vaststelling van de naleving van het 
bepaalde in deze wet; 

• Exploitant van een inrichting: de natuurlijke of rechtspersoon verantwoordelijk 
voor de inrichting krachtens deze wet; 

• Minister de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij; 
• Slachtdieren: een dier als bedoeld in artikel 12 bestemd voor de slacht 
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• Slachten: het doden van een slachtdier door verbloeding of door toepassing 
van een andere methode op een dier welke resutteert in de dood van dit dier; 

• Slachthuis of slachtinrichting: inrichting, waaronder begrepen faciliteiten voor 
het verplaatsen of stallen van dieren, gebruikt voor het slachten en 
uitslachten van slachtdieren en waarvan het vlees bestemd is voor rnenselijk 
consumptie; 

• Bedwelmen: elke mechanische, elektrische, chemische of andere procedure 
die onmiddellijk verlies van bewustzijn tot gevolg heeft dat voortduurt tot de 
dood en waandoor het dier ongevoelig wordt voor pijn; 

• Deze wet: de onderhavige wet en alle wettelijke maatregelíngen, 
beschikkingen of kennisgevingen uit hooMe daarvan gegeven. 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

Deze wet is van toepassing op inrichtingen betrokken bij het verwerken, opslaan, 
verkopen, vervoeren (transporteren) en distribuelen van vlees, overige diedijke 
producten en producten van dierlijke origine, bestemd voor humane of dierlijke 
consumptie of andere doeleinden, inclusief vlees van wild dat op de markt ter 
verlcoop wordt aangeboden. 
Tevens is deze wet van toepassing op de invoer, uitvoer en doorvoer van vlees, 
overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine. 

HOOFDSTUK 2 

UITVOERING 

Artikel 3 Bevoegde Autoriteit 

• De Minister benoemt de afdeling Veterinaire Dienst als zijnde de dienst 
verantwoordelijk voor het vaststellen en reguleren van procedures en 
voorschriften voor de slacht, keuring, verwerking, kwaliteitscontrole, inrichting, 
transport en opslag. Tevens is deze dienst verantwoordelijk voor het vaststellen 
en reguieren van technische en hygithie voorschriften. 

• De Minister benoemd een dierenarts met de vereiste ervaring op het gebied van 
onder andere diergezondheid, dierziekten, zotinosen en voedseiveiligheid, tot 
Hoofd Veterinaire Dienst (Hoofd). 

Artikel 4 Taken en Bevoegdheden van het Hoofd van de Veterinaire 
Dienst 

• Het Hoofd heeft krachtens deze wet de volgende verantwoordelijkheden: 
• Het afgeven, verlengen en intrekken van vergunningen krachtens deze 

wet 
• Het organiseren en controleren van een systeem voor de keuringen vóór 

en na het slachten, inclusief het voordragen van de Veterinaire 
Inspecteurs 

• Het organiseren en controleren van een systeem voor de inspecties van 
inrichtingen en de producten 

• Het afgeven van nationale en internationale veterinaire certificaten 
• Het vaststellen en/of goedkeuren van standaarden voor vlees, overige 
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dierlijke producten en producten van dierlijke origine 
• Het vaststellen van documenten, procedures, regels en voorschriften 

krachtens deze wet 
• Het vaststellen en/of goedkeuren van vaardigheidseisen en 

opleidingseisen van personeel dat te werk wordt gesteld in inrichtingen 
• Het voordragen bij de Minister voor aanwijzing van de referentielaboratoria 

en officiele laboratoria voor de toepassing van deze wet 
• Het uftvoeren van andere inspecties krachtens deze wet 

• Op voordracht van het Hoofd benoemt de Minister Veterinaire Inspecteurs uit de 
functionarissen met de voorgeschreven opleiding en kwalificaties voor het 
uitvoeren van inspecties zoals bedoeld in deze wet 

• Niettegenstaande het bovenstaand lid, kan de Minister op voordracht van 
het Hoofd particuliere dierenartsen en andere gekwalificeerde 
deskundigen aanstellen aIs Bíjzonder Veterinair Inspecteur. 

• De in voorgaand lid bedoelde particuliere dierenartsen en gekwalificeerde 
deskundigen moeten voldoen aan de voorgeschreven technische en 
opleidingseisen en zullen worden aangewezen met een specifiek 
mandaat, specifteke bevoegdheden en rapportage verplichtingen 

• Het mandaat en de bevoegdheden genoemd in bovenstaand lid worden 
uitgevoerd onder supenrisie van het Hoofd. 

• Het Hoofd zal erop toezien dat de Veterinaire Inspecteurs en Bijzondere 
Veterinaire Inspecteurs benoemd ingevolge voorgaand lid naar behoren opgeleid 
en competent bevonden zijn voordat zij hun benoeming aanvaarden en dat ze 
ook daarna voortdurend worden bijgeschoold al naargelang de omstandigheden. 

• Het Hoofd zal erop toezien dat de Veterinaire Inspecteurs en Bijzondere 
Veterinaire Inspecteurs benoemd ingevolge lid 2 geen strafblad hebben en dat er 
geen verstrengeling van belangen zou kunnen plaatsvinden bij het uitvoeren van 
de taken en bevoegdheden. 

• Niettegenstaande het bovenstaand lid zijn de Veterinaire Inspecteurs en 
Bijzondere Veterinaire Inspecteurs verplicht zulks een mogelijke verstrengeling 
van belangen of het bestaan van een strafblad kenbaar te maken aan het Hoofd. 

• Indien er een verstrengeling van belangen zich voordoet of een Veterinaire 
Inspecteur een strafblad heeft, kan deze van zijn taken en bevoegdheden ontlast 
worden. 

• Het Hoofd mag elke hem toegekende bevoegdheid delegeren of aan hem 
opgelegde taak overdragen krachtens deze wet aan elke onder zijn leiding 
vallende functionaris. 

Artikel 5 Taken en Bevoegdheden van de Veterinaire Inspecteurs 

• De Veterinaire Inspecteurs genoemd in artikel 4 lid 2 hebben controle en 
irtspectietaken. 

• De in lid 1 van dit artikel genoemde taken worden bij Staatsbesluit aangegeven. 

• Voor het vervullen van zijn taken krachtens deze wet, mag de Veterinaire 
Inspecteur zonder schriftelijke last doch op vertoon van bewijs van zijn identiteit 
en bevoegdheid: 

• Elke inrichting of andere plaats waar activiteiten als bedoeld in deze wet 
plaatsvinden of vermoedelijk plaatsvinden betreden, met uitzondering van 
woningen 

• De exploitant of persoon die de feitelijke leiding heeft over de inrichting 
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opdragen informatie te verstrekken, de boeken, bescheiden of andere 
documenten betrekking hebbende op het onderzoek overieggen en 
zodanig assistentie aan hem te verlenen om hem in staat te stellen zijn 
taken ingevolge de wet uit te voeren 

• De boeken, bescheiden of andere documenten inspecteren en daarvan 
kopieÓn of uittreksels maken 

• Slachtdieren, vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine aangetroffen in de inrichting keuren 

• Siachtdieren, vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine bemonsterert en dergelilke monsters testen, keuren, 
analyseren, categoriseren of classificeren 

• Elk voertulg of transportfacillteit stoppen en onderzoeken bij 
binnenkomen, verplaatsen of verlaten van Surinaams grondgebied en de 
bevoegdheden uitoefenen krachtens bovenstaande punten (b) tot en met 
(e) van dit lid 

• Indien nodig, producten aanhouden en in samenspraak met het Hoofd, 
afkeuren en vernietigen wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat het 
product een risico voor de volksgezondheid en/of diergezondheid vormt 

• De Veterinaire Inspecteur mag een inrichting of een plaats niet binnengaan of 
doorzoekert voordat hij hoorbaar toelating tot de inrichting heeft verzocht en het 
doel van zijn binnenkomst heeft meegedeeld, tenzij hij, op redelijke gronden, van 
mening is dat bewijsmateriaal zou kunnen worden vernietigd indien eerst om 
toelating wordt verzocht en het doel vooraf wordt meegedeeld. 

Artikel 6 Verplichting tot medewerking 

• Eenieder is verlicht medewerking te verlenen aan de Veterinaire Inspecteur, voor 
zover redelijkerwijs nodig voor de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

• Zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of wettelijk bepaling verplicht zijn 
geheimhouding te betrachten, mogen weigeren medewerking te verlenen voor 
zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit 

Artikel 7 Inspectierapport 

• Na een inspectie of keuring stellen de Veterinaire Inspecteurs een schriftelijk 
inspectierapport op voor indierting bij het Hoofd 

• De Veterinaire Inspecteurs geven verder een schriftelijke kennisgeving of 
ontvangstbewijs af aan de exploitant of de persoon die de feitelijke leiding heeft 
over de inrichting waarop is aangegeven de datum, het doel van de inspectie en 
de voorloplge resultaten, als voorgeschreven 

• Waar een Veterinaire Inspecteur redelijke gronden heeft om aan te nemen dat 
deze wet of enig andere voorgeschreven regeling of standaard krachtens deze 
wet niet wordt nageleefd, mag hij een aanschrijving tot verbetering, sluiting van 
de inrichting of in besiagname ufireiken aan de exploitant of de persoon die de 
leidfng heeft over de inrichting: 

• Waarin de gronden waarop de mening van de Veterinaire Inspecteur 
berust dat de wet niet wordt nageleefd, zijn vermeld; 

• Waarin de maatregelen of besluiten worden gespecificeerd die volgens de 
Veterinaire Inspecteur getroffen dienen te worden door de exploitant of de 
persoon die de feitelijke leiding heeft over de inrichting tot herstel van het 
verzuim als bedoeld in voorgaand lid 3(a); 
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• Waarbij de eigenaar of de persoon die de feitelijke leiding heeft over de 
inrichting verplicht wordt zodanige maatregelen, of maatregelen die 
tenminste daaraan gelijkwaardig zijn, te implementeren binnen de periode 
gespecificeerd in de aanschrijving 

Artikel 8 Plicht tot het geheimhouden van vertrouwelijke informatie 

Het is de Veterinaire inspecteur verboden enigerlei vertrouwelijke informatie 
verkregen tijdens de uitoefening van officiéle taken rnet betrekking tot een persoon, 
inrichting of bedrijf openbaar te maken, tenzij daartoe verzocht door het Hoofd, een 
rechtbank of als anderszins vereist krachtens deze wet. 

Artikel 9 Laboratoria 

• De Minister wijst op voordracht van het Hoofd de laboratoria aan die zullen 
dienen als referentielaboratoria en officiéle laboratoria voor de toepassing van 
deze wet 

• De Minister wijst op voordacht van het Hoofd particuliere of buitenlandse 
laboratoria aan als referentielaboratoria, indien nodig 

• Het Hoofd geeft aan welke analysemethoden gebruikt zullen worden als 
referentie voor de toepassing van deze wet 

Artikel 10 Verkopen van vlees, overige dierlijke producten en producten van 
dierlijke origine 

• Alleen door de Veterinaire Dienst goedgekeurd vlees, overige dierlijke producten 
of producten van dierlijke origine voor humane of dierlijke consumptie of overige 
doeleinden, inclusief vlees afkomstig van wild, mag ter verkoop worden 
aangeboden 

• het is verboden 
• het vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine 

inclusief vlees afkomstig van wild, wederrechtelijk te onttrekken aan 
keuring of aan onbrulkmaking voor voedsel voor mens en/of dier 

• vrees, overige dierrijke producten of producten van dierlijke origine, 
inclusief vlees afkomstig van wild, dat afgekeurd is of onbruikbaar 
gemaakt is voor voedsel van mens en dier, of dat bedorven of op 
andere wijze ondeugdelijk geworden is, te verkopen, te koop aan te 
bieden, af te leveren, ten geschenke te geven, tot vervoer of afievering 
voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, of, tenzij ter naleving 
van enig wettelijk voorschrift, te vervoeren of te doen vervoeren 

• het in lid 2, sub b, bepaalde is niet van toepassing op vlees of overige 
dierlijke producten of producten van dierlijke origine, inclusief vlees 
afkomstig van wild, die afgekeurd zijn voor humane consumptie maar 
wel goedgekeurd zijn voor dierlijke consumptie. 

• vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine, 
inclusief vlees afkomstig van wild, rond te venten 

• het zonder inachtneming van de ten aanzien van de invoer van 
voorschriften vlees, overige dierlijke producten of producten van 

• dierlijke origine, inclusief vlees afkomstig van wild, in te voeren, of 
wetende dat zij aldus zijn ingevoerd, te verkopen, te koop aan te 
bieden, af te leveren, ten geschenke te geven, tot vervoer of afievering 
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voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, te vervoeren of te doen 
vervoeren 

• vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine, 
inclusief vlees afkomstig van wild, te bewaren, bewerken, verpakken, 
verduurzamen of verkopen elders dan in een inrichting in het bezit van 
een vergunning krachtens deze wet, tenzij als anders voorzien in de wet 

HOOFSTUK 2 
ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN 

Artikel 11 Verbod op het exploiteren van een inrichting 

• Het is verboden een inrichting op te richten of te exploiteren zonder een 
vergunning krachtens deze wet, tenzij als anders in de wet voorzien 

• De Minister kan bij beschikking op voordracht van het Hoofd goedkeuring 
hechten aan bijzondere bepalingen of uitwnderingen op het in dit artikel 
genoemd verbod 

Artikel 12 Verantwoordelijkheden van de exploitanten van inrichtingen 

• Alle exploitanten verantwoordelijk voor een activiteit krachtens deze wet, inclusief 
vervoer (transport) en distributie van viees, overige dierlijke producten of 
producten van dierlijke origine zijn verantwoordelijk voor: 

• Het bekomen van de vereiste vergunningen 
• Het naleven van de technische en hygiéne voorschriften, procedures en 

overige vereisten zoals vastgesteld in deze wet en de daarbij behorende 
uitvoeringsbepalingen 

• Het betalen van de kosten gepaard gaande met de inspecties, keuringen 
en de daaruit volgende beslissingen of handelingen krachtens deze wet 

Artike113 Procedure voor het verkrljgen en verlengen van een vergunning voor 
het explolteren van een inrichting 

• Aanvragen voor het verkrijgen of verlengen van een velgunning voor de 
exploitatie van een inrichting ingevolge deze wet worden ingediend bij het Hoofd, 
met inachtneming van de procedure, vorm en vergoeding voor de behandeling 
van de aanvraag vastgesteld bij beschikking. 

• Aanvragen ingevolge voorgaand lid moeten de activiteiten van de inrichting 
specificeren. 

• Vergunningen voor de exploitatie van een inrichting krachtens deze wet worden 
verleend voor een periocie van 3 (drie) jaar. 

• Aanvragen voor verienging van de vergunning worden, tenzij anders 
voorgeschreven, ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de 
vergunning ingediend. 

• Het Hoofd verleent of verlengt een vergunning na vastgesteld te hebben dat de 
inrichting: 

• Voldoet aan de technische en hygiene voorschriften 
• Beschild over voldoende personeel dat voldoet aan de voorgeschreven 

vaardigheden en opleidingseisen 
• Beschikt over voldoende machines en technische huipmiddelen om te 
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voldoen aan de voorschriften 
• Indien de vergunningsaanvraag het vervoer en de opslag van vlees, overige 

dierlijke producten en producten van dierlijke origine betreft, zal het Hoofd 
tevens controleren of voldaan wordt aan de voorschriften inzake deze. 

• Indien, na veriening van de vergunning, het Hoofd zich bewust wordt van 
omstandigheden die, waren ze hem bekend geweest of hadden ze geheerst ten 
tijde van de behandeling van de vergunningsaanvraag, geresulteerd zouden 
hebben in de afwijzing van de aanvraag of in het opleggen van voorwaarden, 
mag hij de vergunning intrekken of voorwaarden eraan verbinden. 

• Als blijkt dat de exploitant zich niet houdt aan de regelingen en voorschriften 
inzake deze wet, kan de vergunning worden ingetrokken. 

• Elke beslissing van het Hoofd als bedoeld in dit artikel wordt op schrift gesteId. 
• De aanvrager heeft 20 (twintig) etmalen lang de gelegenheid om bij het Hoofd 

bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing waarbij geweigerd is een 
vergunning te verlenen, te verlengen of waarbij de vergunning wordt ingetrokken. 

Artikel 14 Technische en Hygine voorschriften 

De technische en hygiene voorschriften als bedoeid in artikel 3 lid 1, artikel 12 lid 1 
(b) en artikel 13 lid 5 (a) stellen onder andere het volgende: 

• Inrichtingen dienen zodanig gelegen, ontworpen en gebouwd te zijn dat de 
besmetting van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke 
origine in de hoogst mogelijke mate wordt beperkt 

• Faciliteiten en apparatuur dienen zodanig ontworpen, gebouwd, geïnstalleerd 
en onderhouden te worden dat besmetting van vlees, vlees, overige dierlijke 
producten en producten van diedijke origine in de hoogst mogelijke mate 
wordt beperkt 

• Inrichtingen, faciliteiten en apparatuur dienen zodanig ontworpen, gebouwd 
en gelnstalleerd te worden dat het personeel zijn werkzaamheden op een 
hyglenische wijze kan uitvoeren 

• Faciliteiten en apparatuur die in direct contact komen met eetbare delen van 
dieren, vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine, 
dienen zodanig ontworpen en gebouwd te worden dat ze effectief gereinigd, 
ontsmet en onderhouden kunnen worden vanuit het oogpunt van hygiene 

• Geschikte apparatuur dient beschikbaar te zijn voor het controleren van 
temperatuur, vochtigheid en andere factoren van toepassing wat betreft het 
specifieke systeem voor de slacht en/of verwerking van vlees of overige 
dierlijke producten of producten van dierlijke origine 

• Water dient van drinkwaterkwaliteit te zijn, tenzij water van een andere 
kwaliteit kan worden gebruikt zonder te resulteren in besmetting van het vlees 
of overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine 

• •Voertuigen, transportfaciliteiten, opslagfaciliteiten en andere infrastructuur 
gebruikt voor het vervoeren of opslaan van vlees, overige dieriijke producten 
of producten van dierlijke origine zijn onderworpen aan de technische en 
hygiénevoorschriften voor vervoer en opslag aangegeven bij Staatsbesluit 

• Alle andere voorgeschreven technische en hygiénevoorschriften of 
standaarden vastgesteld door het Hoofd. 

Artikel 15 Vervoer (transport) en opslag 

• Exploitanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften 
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betreffende het venroer (transport) en opslag van vlees, overige dierlijke 
producten en producten van dierlijke origine aangegeven bij Staatsbesluit. 

• Indien nodig, kan het Hoofd nadere voorschriften vaststellen inzake venroer 
en opslag van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke 
origine 

Artikel 16 Traceerbaarheid en registratie 

• Exploitanten van inrichtingen verzamelen en bewaren gegevens bevattende 
de details van de aankoop, productie en verkoop voor effectieve tracering, 
van ontvangst tot levering, met inbegrip van export naar de eindbestemming 
en andere gegevens zoals aangegeven krachtens deze wet 

• De registers worden bijgehouden met het oog op de traceerbaarheid en in 
goede orde bewaard gedurende een periode (3) van jaar. De exploitant moet 
zijn registers te alle tijde, op verzoek daartoe, ter beschikking stellen van de 
Veterinaire Dienst 

Artikel 17 Procedures voor terughalen of terugroepen 

• Indien het Hoofd of een exploitant van mening is dat of reden heeft aan te 
nemen dat vlees, overige dierlijke producten of product van dierlijke origine, 
dat door de exploitant is ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, venraardigd of 
gedistribueerd, niet voldoet aan de vereisten inzake voedselveiligheid erijof — 
kwaliteit, zal hij onmiddellijk procedures op gang brengen om het product in 
kwestie uit de handel te nemen en de bevoegde autoriteiten daaromtrent te 
informeren. 

• Onder deze omstandigheden, of indien •de producten niet voldoen aan de 
vereisten inzake voedselveiligheid en/of —kwaliteit, zal zodanig het vlees, 
overige dierlijke producten of product van dierlijke origine, worden vemietigd 
volgens de methode aangegeven door de Veterinaire Dienst of de producten 
kunnen op aangeven van de Veterinaire Dienst een andere bestemming 
worden toegekend na eventuele additionele behandeling 

• De exploitant verstrekt effectief en accuraat informatie aan de gebruikers van 
vlees, overige dierlijke producten of product van dierlijke origine omtrent de 
reden voor het uit de handel nemen en/an en indien nodig, worden de reeds 
door hem aan hen geleverde producten teruggeroepen, wanneer andere 
maatregelen niet voldoende zijn om een hoog ntveau van bescherming van 
de volksgezondheid te bereiken 

• De exploitant verantwoordelijk voor activiteiten van detailhandel of distributie, 
die niet van invloed zljn op de verpakking, etikettering, veiligheid of integriteit 
van het vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine 
moet binnen de grenzen van zijn respectievelijke activiteiten, procedures 
initieren voor het uit de handel nemen van producten die niet beatwoorden 
aan de vereisten inzake voedselveiligheid en/of —kwaliteit en in de mate van 
zijn mogelijkheden bijdragen aan de traceerbaarheid van het diedijk product 
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of product van dierlijke origine 
• De exploitant dient de Veterinaire Dienst terstond op de hoogte te stellen van 

de actie ondernomen ter vootkoming van risico's voortvloeiend uit het gebruik 
van het vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine dat 
niet voldoet aan de vereisten inzake veiligheid en/of —kwaliteit en mag 
niemand verhinderen of ontmoedigen medewerking te verlenen, in 
overeenstemming met de nationale wetgeving en juridische gebruiken, aan 
de bevoegde autoriteiten, indien daardoor een risico in verband met het 
vlees, overige dierlijke producten of producten van dierlijke origine kan 
worden voorkomen, beperkt of opgeheven 

• De exploitant is verantwoordelijk voor alle onkosten die gepaard gaan met het 
terugroepen en de verdere afhandeling van de teruggeroepen vlees, dierlijke 
producten of producten van dierlijke origine, inclusief de kosten van 
vemietiging 

• De exploitant moet een registratie bijhouden van eventuele klachten die zijn 
ingediend met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van het dierlijke product 
of product van dierlijke origine, inclusief vlees afkomstig van wild, gedurende 
ten minste drie (3) jaar. 

HOOFDSTUK 3 
ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET SLACHTHUIS EN HET SLACHTPROCES 

Artikel 18 Verbod op het slachten 

• Het is verboden slachtdieren elders te slachten dan in een slachthuis dat in 
het bezit is van een vergunning als bedbeld in artikel 12 

• Slachtdieren zijn voor en na het slachten aan keuring onderworpen 
• Het in lid 1 bedoeld verbod is niet van toepassing in geval van: 

• Doden van dieren in noodsituaties of noodslachting 
• Religieuze rituelen met uildrukkelijke toestemming van het Hoofd 
• Overige gevallen met uitdrukkelijke toestemming van het Hoofd 

• Het Hoofd kan goedkeuring verlenen aan specifieke voorschriften aangaande 
de noodslachting 

• De te betaien vergoeding voor de keuringen worden bij beschikking 
vastgesteld 

Artikel 19 Slachtdieren 

Voor de toepassing van deze wet wordt onder slachtdieren verstaan: 
• Alle dieren van de volgende soorten: 

• Paardachtigen 
• Runderen 
• Buffels 
• Geiten 
• Schapen 
• Varkens 
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• Pluimvee 
• Alle andere soorten als vast te stellen bij staatsbesluit 
• Dieren van andere soorten als bedoeld in lid 2 van dit artikel die geslacht, 

gekeurd, getransporteerd en verkocht worden in inrichtingen zoals 
voorgeschreven krachtens deze wet 

Artikel 20 Aanvoer van slachtdieren en dierenwelzijn 

• ln de slachtinrichting mogen alleen voor de slacht bestemde levende 
slachtdieren worden binnengebracht, met uitzondering van dieren waarbij 
overeenkomstig artikel 24 een noodslachting is uitgevoerd buiten het 
slachthuis 

• De aanvoer van de dieren gebeurt alleen in overeenstemming met de 
voorschriften met betrekking tot dierenwelzijn en de sanitaire regels voor het 
transporteren van dieren 

• Op het slachthuis worden de dieren behande1d in overeenstemming met de 
voorschriften aangegeven bij Staatsbesluit betreffende het hanteren van 
dieren op het slachthuis, slachten en bedwelmen van dieren 

• 13 ji beschikking van de Minister op voordracht van het Hoofd kunnen nadere 
voorschriften bepaald worden betreffende het hanteren van dieren op het 
slachthuis, slachten en bedwelmen van dieren 

Artikel 21 Documenten 

• Vóór het betreden van het slachthuis moet de persoon die een slachtdier 
aanvoert de voorgeschreven documenten overleggen 

• De exploitant of de persoon die de leiding heeft over het slachthuis, laat een 
slachtdier enkel toe tot het slachthuis indien de voorgeschreven documenten 
verstrdd zijn 

• Dieren worden niet toegelaten tot het slachthuis •zonder de voorgeschreven 
documenten, tenzij het Hoofd of de gedelegeerde functionaris uitdrukkelijk 
machtiging verleent voor de toelating 

• De voorgeschreven documenten als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel 
bevatten onder andere de volgende gegevens: 

• Naam, adres en contactgegevens van het bedrijf van oorsprong 
• Een verklaring van de eigenaar omtrent de gezondheidsstatus van het 

dier en bedrijf 
• Identificatie van het dier 
• Alle andere documenten als voorgeschreven door de Veterinaire 

Dienst 

Artikel 22 Keuring vóér het slachten (ante mortem keuring) 

• Na toelating tot het slachthuis wordt het slachtdier onderworpen aan een 
keuring vóór het slachten (ante mortem keuring) door de Veterinaire 
Inspecteurs aangewezen krachtens artikel 4, 

• De ante mortem keuring geschiedt volgens de voorgeschreven procedure 
aangegeven bij staatsbesluit 

• Indien het slachtdier worclt afgekeurd, zal het worden gedood en vernietigd 
volgens de voorgeschreven procedure 
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• indien het slachtdier wordt goedgekeurd, zal het worden voorzien van de 
voorgeschreven merktekens 

• Bij beschikking van de Minister en op voordacht van het Hoofd, kunnen 
gespeciriceercle kleine hoeveelheden pruimvee vrijgesteld worden van de 
keuring ingevolge dit artikel 

Artikel 23 Keuring na het slachten (post mortem keuring) 

• De keuring na het slachten (post mortem keuring) zal geschieden hetzij 
onmiddellijk ofwel zo gauw mogelijk na het slachten van het dier door de 
Veterinaire Inspecteurs aangewezen krachtens artikel 4 

• De post mortem keuring geschiedt volgens de voorgeschreven procedure 
aangegeven bij staatsbesluit 

• Karkassen of delen van het karkas kunnen worden beschouwd als: 
• Geschikt voor humane consumptie en worden goedgekeurd; 
• Voorwaardeiijk geschikt voor consumptie, indien additionele 

behandeling vereist is om te worden beschouwd als geschikt voor 
humane consumptie 

• Ongeschikt voor humane consumptie: 
• Karkassen of delen daarvan die niet voldoen aan de 

voorgeschreven standaarden inzake veiligheid of kwaliteft 
• Het delen van het dier betreft die oneetbaar zijn voor de mens 
• Karkassen of delen daarvan die zijn aangetast door of letsels 

vertonen van vastgestelde ziekten 
• Karkassen of delen daarvan die ongeschikt zijn voor menselijke 

consumptie kunnen eventueel wel geschikt zijn voor dierlijke 
consumptie, indien deze voldoen aan de voorschriften 

• Goedgekeurde, voorwaardelijk goedgekeurde en afgekeurde karkassen of 
delen van het karkas worden op de voorgeschreven methode voorzien van 
een merkteken 

• Dierlijke bijproducten en karkassen of delen daarvan die ongeschikt zijn voor 
humane en/of dierlijke consumptie worden apart gehouden van het vlees om 
besmetting te voorkomen en worden opgeslagen en behandeid zoals 
voorgeschreven 

• Bij beschikking van de Minister op voorciracht van het Hoofd, kunnen 
gespecificeerde kleine hoeveelheden pluimvee vrijgesteld worden van de 
post mortem keuring ingevolge dit artikel 

Artikel 24 Doden van slachtdieren in noodsituaties of noodslachtingen 

• Het doden van dieren in noodsituaties of noodslachting is enkel toegelaten 
indien het de volgende categorieén betreft: 

• Het doden van een anderszins gezond slachtdier dat een ongeval 
heeft gehad op het slachthuis en om redenen van dierenwelzijn niet 
de normale procedure kan volgen van het slachthuis; 

• het buiten het slachthuis doden van dieren die zodanig gewond of ziek 
zijn dat dit met ernstige pijn of ernstig lijden gepaard gaat, terwiji er 
geen andere praktische mogelijkheid is om die pijn of dat lijden te 
verlichten en om redenen van dierenwelzijn niet levend vervoerd kan 
worden naar het slachthuis 
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• Het buiten het slachthuis slachten van een anderszins gezond dier dat 
om redenen van de openbare veiligheid of orde niet levend vervoerd 
kan worden naar het slachthuis; 

• De dieren worden gedood in overeenstemming met de voorschriften 
aangegevert bij Staatsbesluit 

• Vlees afkomstig van dieren waarbij een rtoodslachting buiten het slachthuis 
is uitgevoerd, kan alleen voor menselijke consumptie aangewend worden 
indien wordt voldaan aan de voorwaarden aangegeven bij Staatsbesluit 

HOOFDSTUK 4 VLEES AFKOMSTIG VAN WILD 

Artikel 25 Inrichtingen bestemd voor vlees afkomstig van wild 

• irtdien nodig, kan het Hoofd regels en voorschriften met betrekking tot de 
technische en hygiénische eisen vaststellen voor de inrichting bestemd voor 
het slachten van gekweekt wild 

• Indien nodig, kan het Hoofd voorschriften, procedures en regels vaststellen 
voor inrichtingen bestemd voor het keuren van wild 

Artikel 26 Keuring van vlees afkomstig van wild 

• Het doden van vrij wild wordt beschouwd als jagen en wordt geregerd 
krachtens de jachtwet 

• Het slachten van gekweekt wild moet volgens de voorgeschreven methode 
plaatsvinden 

• Bij staatsbesluit worden regels inzake post mortem keuring van vlees 
afkomstig van wild vastgesteld. 

• Bij beschikking van de Minister op voordracht van het Hoofd kurtrten 
bijzondere regels inzake post mortem keuring van vlees afkomstig van wild 
worden vastgesteld, evenals de te betalen vergoeding 

• Bij beschikking van de Minister op voordracht van het Hoofd, worden regels 
vastgesteld inzake opleidingseisen voor keurders van vlees afkomstig van 
wild. 

HOOFSTUK 5 INVOER, UITVOER EN DOORVOER 

Artikel 27 Aanvraag vergunning 

Aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de invoer, uitvoer of 
doorvoer van vlees, overige dierlijke producten en/of producten van dierlijke origine 
worden ingediend bij het Hoofd, met inachtneming van de procedure, vorm en 
vergoeding vastgesteld bij beschikking. 

Artikel 28 Invoer 

• Het is verboden vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine in te voeren tenzij: 
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• de importeur houder is van een vergunning voor zijn inrichting 
• de importeur in het bezit is van een importvergunning afgegeven door 

het Hoofd 
• de producten voldoen aan de invoereisen en afkomstig zijn van 

inrichtingen die zijn opgenomen op de lijst van goedgekeurde bedrijven 
• de producten vergezeld gaan van een internationaal veterinair 

certificaat in het Nederlands of het Engels of van een officile vertaling 
in het Nederlands of het Engels afgegeven door de autoriteit van het 
land van oorsprong en het uitvoerend land 

• de producten vergezeld gaan van een certificaat van oorsprong, 
afgegeven door de autoriteit van het land van origine 

• Het Hoofd stelt additionele invoereisen vast voor vlees, overige dierlijke 
producten en producten van dierlijke origine gebaseerd op risicobeoordeling 
en de internationale referentiestandeard 

• Voordat een zending vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine op Surinaams grondgebied aenkomt, moet de importeur het 
Hoofd op de voorgeschreven wijze daarvan verwittigen 

• De bovengenoemde producten zullen op de voorgeschreven wilze worden 
opgeslagen in een inrichting goedgekeurd door het Hoofd totdat de 
voorgeschreven veterinaire procedures zijn uitgevoerd 

• Het vlees, overige dierlijke producten en/of producten van dierlijke origine 
zullen beschikbaar zijn voor keuring en bemonstering voor analyse door het 
Hoofd 

• Het is verboden vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine opgeslagen in een faciliteit als bedoeld in lid 5 van dit artikel 
ult deze faciliteit te verwijderen tenzij het Hoofd machtiging tot verwijdering 
daarvan heeft verleend 

• Bij staatsbesluit wordt de invoer van kleine hoeveelheden vlees, overige 
dierlijke producten en producten van dierlijke origine voor persoonlijk gebruik 
vrijgesteld van de vereisten genoemd in leden 1 tot en met 7 

• Het Hoofd heeft, te allen tijde, het recht de invoer van vlees, overige 
dierlijke producten of producten van dierlijk origine die mogelijk een emstig 
risico kunnen vormen voor de volks- en /of gezondheid bij zowel officiele 
invoer als invoer voor eigen gebruik te verbieden en elke vergunning daartoe 
verstrekt in te trekken, in gevallen waar: 

• er vermoedens zijn van uitbraken van dierziekten in de gebieden van 
oorsprong vanwaar de zendingen of de producten afkomstig zijn of 
waarin de exporterende inrichting is gelegen; 

• er indicaties zijn dat de inrichtingen van oorsprong goedgekeurd in 
overeenstemming met de lijst van goedgekeurde bedrijven, niet of niet 
langer voldoen aan de specificaties op grond waarvan ze zijn 
goedgekeurd. 

• De gepaarde onkosten zijn voor rekening van de importeur en de te betalen 
vergoedingen worden bij beschikking vastgesteld 

Artikel 29 Ultvoer 
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• Het is toegestaan vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine uit te voeren wanneer de zending 

• de producten voldoen aan de invoervereisten gesteld door de autoriteit 
van het importerend land 

• afkomstig zijn van inrichtingen die zijn opgenomen op de lijst van 
goedgekeurde bedrijven 

• vergezeld is van een internationaal veterinair certificaat afgegeven 
door het Hoofd 

• De aanvraag van een intemationaal veterinair certificaat wordt ingediend bij 
het Hoofd, met in acht name van de procedure, vorm en te betalen 
vergoeding dat wordt vastgesteld bij beschikking 

• Het intemationaal veterinair certificaat wordt afgegeven indien er voldaan is 
aan voorwaarden aangegeven bij staatsbesluit en aan de invoervereisten 
gesteld door de autoriteit van het importerend land 

• Indien het Hoofd, in aanmerking nemende de vereisten van het land van 
invoer, na de keuring van oordeel is dat: 

• Voldaan is aan de voorwaarden bedoeld onder lid 2 van dit artikel voor 
de afgifte van een intemationaal veterinair certificaat, zal het Hoofd het 
internationaal veterinair certificaat afgeven 

• Niet is voldaan aan de voorwaarden bedoeld onder lid 2 van dit artikel, 
zal het Hoofd afgifte van het internationaal veterinair certificaat 
weigeren 

Artikel 30 Doorwer 

• Het is toegestaan vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine door te voeren indien: 

• de importeur houder is van een doorvoervergunning afgegeven door 
het Hoofd 

• de producten voldoen aan de doorvoereisen gesteld door de autoriteit 
van het importerend land 

• de producten vergezeld gaan van een internationaal veterinair 
certificaat in het Nederlands of het Engels of van een officiele vertaling 
in het Nederlands of het Engels afgegeven door het uitvoerend land. 

• Het Hoofd stelt de doorvoereisen vast voor vlees, overige dierlijke producten 
en producten van dierlijke origine gebaseerd op risicobeoordeling en de 
intemationale referentiestandaard 

• Voordat een zending vlees, overige dierlijke producten en/of producten van 
dierlijke origine op Surinaams grondgebied aankomt, moet de importeur het 
Hoofd op de voorgeschreven wijze daarvan verwittigen 

• De bovengenoemde producten zullen op de voorgeschreven wijze worden 
opgeslagen in een indchting goedgekeurd door het Hoofd totdat de 
voorgeschreven veterinaire procedures zijn uitgevoerd 

• Bij staatsbesluit wordt de doorvoer van kleine hoeveelheden vers vlees voor 
eigen gebruik vrijgesteld van de vereisten genoemd in ieden 1 tot en met 5 

• Het Hoofd kan deze vrijstelling voor bepaalde tijd stopzetten voor bepaald 
product in geval er risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier en/of 
mifieu 

• De gepaarde onkosten zijn voor rekening van de importeur en de te betalen 
vergoeding voor het keuren wordt bij beschikking vastgesteld 

15 



HOOFDSTUK 6 STRAFBEPALING EN VERVOLGING 

Artikel 31 

• Met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en een geldboete van ten 
hoogste honderdduizend Surinaamse Dollars, of met een van deze 
strafmaatregelen wordtgestraft: 

• Hij die opzettelijk in strijd handelt met het verbod in artikel 10 lid 2, 
artikel 11 lid 1, artikel 18 lid 1, artikel 27 lid 6 en artikel 28 lid 1 voor 
zover opzettelijk begaan, wordt beschouwd als een misdrijf en wordt 
gestraft 

• Hij die hetgeen geschiedt ter uitvoering van het bij of krachtens deze 
wet bepaalde opzettelijk belet, belemmert of verijdelt 

• Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en een geldboete van ten 
hoogste vijftigduizend Surinaamse Dollars, of met een van deze 
strafmaatregelen wordt gestraft: 

• Hij die anders dan met opzet handelt in strijd met het verbod in artikel 
10 lid 2, artikel 11 lid 1, artikel 18 lid 1, artikel 27 lid 6 en artikel 28 lid 1 
voor zover opzettelijk begaan, wordt beschouwd als een misdrijf en 
wordt gestraft 

• Hij die anders dan met opzet hetgeen geschiedt ter uitvoering van het 
bij of krachtens deze wet bepaalde belet, belemmert of verijdelt 

• in geval van veroordeling of gevangenisstraf of hechtenis kan de rechter 
tevens een geldboete opleggen 

• in geval van veroordeling wegens het gepleegd hebben van de in de leden 1 
en 2 van dit artikel bedoelde stratbare feiten, kan de schuldige worden ontzet 
van de uitoefening van het beroep, waarin hij bij herhaling deze strafbare feit 
begaan heeft 

Artikel 32 

De in het voorgaande lid bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als misdrijven 

Artikel 33 

• Indien een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit begaan wordt door 
of vanwege een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en 
kunnen de straffen en maatnagelen, voor zover zij daarvoor in aanmerking 
komen, worden uitgespnoken; 

• tegen die rechtspersoon; 
• tegen de in Suriname gevestigde leden van het bestuur en bij 

ontstentenis of belet van die leden tegen die vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon in Suriname 

• tegen hen, die tot het feit opdracht hebben gegeven dan wel bij de 
uitvoering daantan feitelijke leiding hebben gehad 

• tegen de onder a), b), en c) genoemden gezamenlijk 
• Het bepaalde in het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aan zien 

van rechtspersonen optredende als bestuutder of vertegenwoordiger van een 
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ander rechtspersoon 
• Geen straf worden uitgesproken tegen een lid van het bestuur of tegen de 

vettegenwoonliger, van wie blijkt dat het feít buíten zijn toedoen is gepleegd 
• voor de toepassing van de vorige leden wonit met de rechtspersoon 

gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonaheid, de maatschap, 
enig andete vereniging van petsonen en het doelvermogen 

Attikel 34 

• De bevoegdheid tot het stellen van de voorwaarden bestaande in de betaling 
van een bepaalde geldsom, bij 	voldoening waarvan het recht tot 
strafvetvolging vetvalt, wordt met betrekking tot de bij of krachtens deze wet 
strafbaar gestelde feiten mede toegekend aan het Hookl of een daattoe door 
hem gemachtigde functionaris. Door de Procureur-Generaat wonien voor de 
verschillende bij of krachtens deze wet stratbaar gestelde feiten de 
transactiebedragen vastgesteld en in het Advertentieblad van de Republiek 
Sutiname bekend gemaakt. ln het belang van een richtig toezicht op de 
verantwoording van de ontvangen bedragen is het in de eerste alinea 
bedoelde functionaris niet toegestaan om andere voonvaatden te stellen dan 
de betaling van de door de Procureur-Generaal vastgestelde bedragen. 

• De vervolgingsambtenaar kan in het belang van een goede rechtsbedeling 
bevelen, dat in bepaalde categorieen van zaken door de in het eerste lid 
bedoelde functionatissen van hun transactiebevoegdheid geen gebruik wotdt 
gemeakt. Evenzo kan hij, indien naar zijn oordeel de taakvervuffing van deze 
functionatissen zulks voniert, bevelen, dat zij tot nader bericht geen gebtuik 
zullen maken van de transacb"ebevoegheid. 

• De in het eerste lid bedoelde functionaris reikt aan degene, die vrijwilllg aan 
de vastgestelde vootwaarden voldoet, onvetwijld een gedagtekend en door 
hem ondertekend betalingsbewijs uit. Hij houdt aantekening van elke 
petsoon, die vtijwillíg aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, van het op 
heterdaad ontdekte strafbare felten en van de betaalde geldsom. Deze 
aantekeningen worden binnen zeven dagen na het verstrijken van elke 
maand aan de Procureur-Generaal toegezonden. 

• De met de zorg voor de Justilie belaste Minister stelt het model van het in het 
derde lid van dit attike1 bedoelde betalingsbewijs en van het in hetzetfde lid 
bedoelde regíster van aantekening van transacties op. 

Artikel 35 

• Met het toezicht op de naleving van de voorgeschtiften van deze wet en met 
het sporen van overtredingen van voorschtiften gesteld bij of krachtens deze 
wet zijn behalve de bij artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen ambtenaren, mede belast het Hoofd en de onder hem 
tessotterende Veterinaire lnspecteuts. 

• De personen bedoeld in het voorgaand lid, hebben in de uítoefening van het 
aan hen opgedragen toezicht en tot het opsporen van de bij  en krachtens 
deze wet strafbaar gestelde feiten ten alle tijde toegang tot alle plaatsen, 
waatvan naar hun redelíjk ooldeel de betreding voor de vervulling van hun 
taak nodig is. Zo nodig vetschaffen zij zich de toegang met behulp van de 
sterke atmt ls de plaats tevens een woning alleen door een woning 
toegankelijk, dan treden zij deze tegen de van de bewoner niet binnen dan 
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op vertoon van een algemene of bijzondere schriftelijke lastgeving, te 
Paramanho van de Procureur-Generaal en in een district van de betrokken 
district-commissaris. Van dit binnen treden wordt binnen tweemaal 
vierentwintig uur proces-verbaal opgemaakt, waarin mede van het tijdstip van 
binnen treden en van het daannee beoogde doel mekling wordt gemaakt. Dit 
procesverbaal wordt onverwijld na het opmaken aan de bewoner om afschrift 
medegedeeld. De bovengenoemde personen zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aan te wijzen personen te doen vergezellen. ln dat geval wordt 
hie'rvan in het procesverbaal mekting gemaaict. 

• De exploitant van een inrichting, als bedoeld in artikel 11, dan wel degene, 
die over zodanige imichting de feitelijke leiding heeft, geeft desgevraagd aan 
de in artikel 4 lid 2 becloelde functionarissen alle inlichtingen, welke deze naar 
hun redefijk inzicht voor de juiste vervulling van hun uit deze wet 
voortvloeiende taak nodig hebben. 

Artikei 36 

De functionarissen, in het voorgaand artikel bedoeld, zijn te allen tijde bevoegd om 
in beslag te nemen zomede ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van alle 
zaken welke tot ontdekking van de waatheid kunnen dienen, of welker 
ven5eurdverklaring, vemietiging of onbruikbaarmaking kan worden bevolen. De 
goederen of vootwerpen door middel van een, bij of krachtens deze wet strafbaar 
gesteld feit verkregen, of waarmede of met betrekking tot welke het feit is begaan, 
kunnen worden verbeurd verklaard. De vemietiging of onbruikbaarmaking van die 
goederen kan in het vonnis worden gelast. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 37 

Bij het inwerkingtreden van deze wet vervalt Wet vàn 25 maart 1961, houdende 
bepalingen tot wering van vlees en vleesproducten, die voor de volksgezondheid 
schadelijk zijn (G.B. 1961 no.45)7  (G.B. 1961 no. 151), (G.B. 1961 No.152), (G.B. 
1961 No.154), (G.B. 1961 No.155), (G.B. 1961 no.123) 

Artikel 38 
Deze wet kan worden aangehaald als "Keuringswet diedijke producten en producten 
van dierlijke origine" met vermelding van het jaartal waatin zij is tot stand gekomen, 
treedt in werking de dag volgende op die van haar afkondiging. 

Artikel 39 Staatsbesluiten en beschikkingen 

Bij staatsbesluit en beschikking zullen er regels en voorschriften worden bepaald 
betreffende: 

• De procedure, vorm en vergoeding voor het verkrijgen en verlengen van een 
veterinaire vergunning voor de exploitatie van een inrichting ingevolge artikel 
13 

• De procedure, vorm en vergoeding voor het verkrijgen van een vergunning 
voor de invoer, uitvoer of doorvoer ingevolge artikel 27 

• De documentatie nodig ingevolge artikel 21 
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• De keuring veór het slachten, bedoeld in artikel 22, waaronder inbegrepen 
specifieke keuringseisen per categorie dier 

• De wijze waarop en de periode waarbinnen een slachtdier dat is afgekeurd 
voor de slacht moet worden gedood en vemietigd als bedoeld in artikel 12 lid 
2 

• De keuring na het slachten, bedoeld in artikel 23, waaronder inbegrepen 
specifieke keuringseisen per categorie dier 

• De voorschriften inzake dierenwelzijn die geïmplementeerd moeten worden 
bij het slachten en bedwelmen van dieren, als bedoeld in artikel 20 

• De vootwaarden waaronder het vlees geacht wordt geschikt te zijn voor 
menselijke consumptie, als bedoeld in artikel 23 

• De methode om afgekeurd vlees ongeschikt te maken voor consumptie door 
mens en dier, als bedoeld in artikel 23 

• Het merken van het dier en het karkas of delen van het karkas, als bedoeld in 
• artikel 22 lid 4 en artikel 23 lid 4 

• De opslag en het vervoer (transport) van vlees, overige dierlijke producten en 
producten van dierlijke origine 

• De keuring bij noodslachting 
• De keuring van vlees van wild 
• Procedures voor invoer, uitvoer en doorwer, als bedoeld in artikel 28, 29 en 

30 
• De te betalen vergoeding voor keuren, als bedoeld in artikel 16, 26, 27, 28, 29 

en 30 
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Paramaribo, 16 augustus 2016 

De initiatiefnemers: 

S. T g 

/4". 
D. Vorswijk 
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dikromo r  

R. Nurmohamed 
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