
Wet van 	  
houdende regels voor de oprichting van het 
Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid 
(Wet SNIV 2020) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de 
Commissie') voor het wetsontwerp houdende regels voor 
de oprichting van het Surinaams Nationaal Instituut voor 
Voedselveiligheid (Wet SNIV 2020) heeft haar eerste 
vergadering gehad op vrijdag 6 november 2020, waarin zij 
het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken c.q. 
vastgesteld. 

ln het Preadvies zijn ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet SNIV 2020 de volg ende vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

> Hoe verhoudt het wetsontwerp zich tot reeds 
bestaande wetgeving? 

> De naam van de ontwerpwet wordt in 
heroverweging genomen. De deskundigen van het 
Ministerie van Landbouw, VeeteeIt en Visserij zullen 
uitgenodigd worden om o.a. hun visie hieromtrent te 
verduidelijken. 

> Heeft de ontwerpwet ook betrekking op kleine 
ondernemers c.q. voedselverwerkers? 

> Artikel 24 ficl 1 verwijst naar andere autoriteiten die 
hun bevoegdheden moeten overdragen aan SNIV. 
Welke autoriteiten? Graag meer duidelijkheid 
omtrent artikel 24 lid 2. 

> In welke ondernemingsvorm zal SNIV gegoten 
worden? 

> Er zal een stakeholders meeting gehouden worden, 
teneinde relevante actoren in de gelegenheid te 
stellen hun inzichten omtrent de ontwerpwet te 
delen met de Commissie en Initiatiefnemers. 
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> op grond van de bestuderings-en werkwijze, 
uitwisseling van informatie en gemaakte afspraken 
met de initiatiefnemers zal de Commissie besluiten 
Eindverslag uitbrengen voor de openbare 
behandeling van de ontwerpwet. 
(zie Preadvies dd. 06 november 2020 en het 
verslag van de Commissie dd. 06 november 
2020 (Cie. 94/ Wet SNIV 2020 01). 

Dit Preadvies wordt in de Huishoudelijke Vergadering 
(H.18) van donderdag 12 november 2020 behandeld. 

VOORONDERZOEK 
ln de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 12 
november 2020 (H.18) heeft De Nationale Assemblée zich in 
vooronderzoek gebogen over het door de Commissie 
uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met het 
voorstel van de Commissie om over te gaan tot de Openbare 
behandeling van de ontwerpwet SNIV. 

ONDERZOEK 
• Vergaderingen 

Op vrijdag 6 november 2020 heeft de Commissie een 
meeting gehad, waarbij de werkwijze voor de bestudering 
van de ontwerpwet werd besproken en vastgesteld. 
Tevens werden enkele vraag-en aandachtspunten aan de 
orde gesteld, welke opgenomen zijn in het Preadvies. (zie 
Preadvies dd. 06 november 2020 en het verslag van 
de Commissie dd. 06 november 2020 (Cie. 94/ Wet 
SNIV 2020 01). 

Op maandag 09 november 2020 en woensdag 11 
november 2020 heeft de Commissie een onderhoud 
gehad met de deskundigen van het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij en het Bureau voor de 
Openbare Gezondheidszorg. Tijdens deze meetings 
hebben de deskundigen met de Commissie hun visie met 
betrekking tot de ontwerpwet gedeeld, waarbij zij meteen 
zijn ingegaan op praktische zaken betreffende de 
uitvoering van deze wet. Voorts, zijn er enkele technische 
zaken aan de orde gebracht door de aanwezige 
Commissieleden waarop de deskundigen eveneens 
breedvoerig zijn ingegaan. (zie verslag van de 
Commissie dd. 09 november 2020 (Cie. 2020-96/ Wet 
SNIV 02 en Cie. 2020-98 WETSNIV 03). 
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Op woensdag 11 november 2020 werd een stakeholders 
meeting gehouden, waarin diverse stakeholders de 
geTnformeerd werden over de ontwerpwet en de 
gelegenheid kregen om hun feedback te geven ten 
aanzien van de ontwerpwet. Op dezelfde datum heeft de 
Commissie een evaluatie gehouden over de stand van 
zaken betreffende het vooronderzoek van de ontwerpwet. 
(Cie. 2020-100 WETSNIV 04). 

Horen van Deskundigen/Actoren: 
Conform het voornemen, zoals opgenomen in het 
Preadvies, heeft de Commissie enkele actoren 
gevraagd hun visie ter zake de ontwerpwet kenbaar te 
maken, te weten: 
a. Ministerie van Economische Zaken 
b. Ministerie van Volksgezondheid 
c. Medische Zending 
d. Regionale Gezondheidsdienst (RGD) 
e. Surinaams Standaarden Bureau 
f. Voedselverwerkers (Fernandes Concern, SAB, 

Espee kippen, Sail, Melkcentrale N.V., VSH Foods, 
Future Beverages, Cassavebedrijf Marowijne, Wi 
Uma fu Sranan) 

Data gehouden vergaderingen 

- De Commissie heeft in totaal 4 commissievergaderingen 
gehouden, op 06 november 2020, 09 november 2020 en 
11 november 2020, en 1 stakeholders meeting op 11 
november 2020. 

BESLUITEN 
- De Commissie zal in de Huishoudelijke Vergadering 

van donderdag 12 november 2020 verslag 
uitbrengen; 

- De Commissie kan zich in meerderheid stellen 
achter de wijze waarop de Initiatiefnemers en de 
technische deskundigen van het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn ingegaan op de 
gestelde vraag-en aandachtspunten; 

- Naar aanleiding van de diverse door de Vaste 
Commissie gehouden vergaderingen en de 
stakeholders meeting, alsmede de verkregen 
informatie, komt de Commissie tot de conclusie dat 
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overgegaan kan worden tot de Openbare Plenaire 
behandeling van bedoelde ontwerpwet; 

De Commissie stelt voor dat eventueel nog te rijzen 
vraag-en aandachtspunten tijdens de openbare 
behandeling aan de orde kunnen worden gesteld. 

Paramaribo, 12 november 2020 

M. Gowrie (Vz) 
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