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

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich op dinsdag 7 april 2020 
gebogen over de onderhavige ontwerpwet en de hierbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van de ontwerpwet, 
namelijk het vaststellen van regels voor de bescherming van consumenten tegen 
gevaren verbonden aan alle voor verkoop beschikbare levensmiddelen. 

Er bestaan zijdens de Commissie vraag- en aandachtspunten ten aanzien van het 
wetsontwerp, te weten: 

1. Aangezien het gaat om de instelling van een rechtspersoon sui generis is het 
belangrijk dat in de ontwerpwet wordt opgenomen hoe SNIV aan financiéle 
middelen zal komen ter financiering van hun activiteiten. Verder dient ook de 
verantwoording van deze middelen geregeld te worden; 

2. Ten aanzien van artikel 26 rijst de vraag welke de andere instituten zijn die nu 
een toezichthoudende taak hebben en wat er zal moeten gebeuren met deze 
instituten wanneer hun bevoegdheden worden overgedragen aan SNIV; 

3. De ontwerpwet voorziet in een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en 
Directie: wat zal de gezagsverhouding en werkverhouding zijn tussen deze 3 
organen. De taken en bevoegdheden van de Directie dienen in de wet geregeld 
te worden. 

4. Wat is de relatie tussen de Wet vlees en overige dierlijke producten, de 
Plantenbeschermingswet en dit wetsontwerp? 

De Commissie heeft besloten om op grond van het dringend karakter, de technische 
aard en de duidelijkheid van de ontwerpwet meteen over te gaan tot de plenaire 
openbare behandeling. 
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Paramaribo, 7 april 2020 

W. Asadang 

J. Kalloe 	 M. Joi  

H. Sandjon R. Ramsahai 

Op basis van het voorgaande, vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in 
het kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

I. Bink 

tist 	Q   JSMCei dipseties / 
elehealo niet medeaderlekend, wegers.. 
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