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2012                                    STAATSBLAD                                No. 42
VAN DE

REPUBLIEK SURINAME

WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet
Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is de Wet Surinaams
Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 no. 30) te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 no. 30)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In het intitulé van de wet en de Memorie van Toelichting wordt
“Wet Surinaams Bureau voor Standaarden” vervangen door:
Wet Surinaams Standaarden Bureau.

B. In de considerans en de Memorie van Toelichting wordt
“Surinaams Bureau voor Standaarden” vervangen door:
Surinaams Standaarden Bureau.
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C. In artikel 2 lid 1 wordt “Surinaams Bureau voor Standaarden,
afgekort S.B.S. “ vervangen door: Surinaams Standaarden
Bureau, afgekort S.S.B.

D. In artikel 3 lid 2 wordt onder vervanging van het punt door een
puntkomma in onderdeel d een nieuw onderdeel e toegevoegd
luidende als volgt:
e. het Nationaal Informatie Punt.

E. In artikel 4 na lid 3 wordt, onder vernummering van de leden 4
tot en met 6 tot respectievelijk 5 tot en met 7 een nieuw lid
opgenomen luidende als volgt:
4. Het Nationaal Informatie Punt heeft tot taak, alle  redelijke
verzoeken om informatie van  de Lidstaten  van de Wereld
Handelsorganisatie en van belanghebbenden in die Lidstaten te
beantwoorden, alsook relevante documenten te verstrekken die
betrekking hebben op:

1. technische voorschriften die in Suriname zijn aangenomen
of zijn voorgesteld door centrale- of locale
overheidsorganen of  niet-gouvernementele organisaties die
bevoegd zijn om de naleving van een technisch voorschrift
af te dwingen, of  door regionale standaardenorganisaties
waarvan voornoemde overheidsorganen en niet-
gouvernementele organisaties leden of deelnemers zijn;

2. standaarden die in Suriname zijn aangenomen of zijn
voorgesteld door centrale- of locale overheidsorganen of
door regionale standaardenorganisaties waarvan
voornoemde overheidsorganen leden of deelnemers zijn;
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3. procedures ter verifiëring van de voorgeschreven
beoordelingsvereisten of voorgestelde procedures ter
verifiëring van de voorgeschreven beoordelingsvereisten,
die in Suriname worden gehanteerd door centrale- of locale
overheidsorganen of  niet-gouvernementele organisaties die
bevoegd zijn om de naleving van een technisch voorschrift
af te dwingen of  door regionale standaardenorganisaties
waarvan voornoemde overheidsorganen en niet-
gouvernementele organisaties leden of deelnemers zijn;

4. het lidmaatschap van en de deelname van Suriname of
relevante centrale- of locale overheidsorganen in,
internationale en regionale standaardenorganisaties en
kwaliteitscontrolesystemen van de voorgeschreven
beoordelingsvereisten alsmede in, bilaterale- en
multilaterale overeenkomsten in het kader van het TBT-
overeenkomst; het Nationaal Informatie Punt zal ook
informatie verstrekken over de voorzieningen van
dergelijke systemen en overeenkomsten;

5. de vindplaats van bekendmakingen, die ingevolge het TBT-
overeenkomst worden gepubliceerd, of  het vermelden waar
dergelijke informatie kan worden verkregen;

6. het adres van het Nationaal Informatie Punt.

F. In artikel 23 lid 1 wordt “Wet Surinaams Bureau voor
Standaarden” vervangen door: Wet Surinaams Standaarden
Bureau.
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ARTIKEL II

In de Wet houdende vaststelling van de regels betreffende
standaarden voor goederen (Standaardenwet) (S.B. 2004 no. 121)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 1 lid 1 onder a wordt gewijzigd en wordt gelezen als
volgt: “ het Bureau: het Surinaams Standaarden Bureau,
afgekort S.S.B., zoals bij wet ingesteld”;

B. De memorie van toelichting wordt als volgt gewijzigd:

Onder het hoofdstuk Algemeen worden de woorden “Surinaams
Bureau voor Standaarden (S.B.S.)” gewijzigd in “Surinaams
Standaarden Bureau (S.S.B.)”.

C. Artikel 2 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:
Het Bureau zal functioneren als:
a. het nationaal instituut voor standaarden en technische

voorschriften;
b. het nationaal instituut voor het certificeren van goederen en

geaccepteerde werkwijzen;
c. het nationaal instituut voor metrologie;
d. het nationaal instituut voor het accrediteren van laboratoria;
e. het Nationaal Informatie Punt.
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ARTIKEL III

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
van haar afkondiging.

3. De Minister van Handel en Industrie is belast met de uitvoering
van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 6e maart 2012,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste maart 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet
Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ten aanzien van artikel I onder A t/m C

Het Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B.S.) is lid van de
Internationale Organisatie voor Standaarden (ISO), waarvan het S.B.S.
tevens de lokale vertegenwoordiger is.
De ISO kent aan bij haar aangesloten standaardenbureau’s een
acroniem toe, dat onder andere in de onderlinge communicatie wordt
gebruikt. Aan het S.B.S. is door de ISO het acroniem SSB toegekend,
daar het acroniem SBS reeds eerder door ISO aan een ander
standaardenbureau is toegewezen.
Teneinde zowel in de nationale als de internationale communicatie
hetzelfde acroniem c.q. dezelfde afkorting te hanteren is het nodig de
wettelijk vastgestelde naam en afkorting daarvan enigszins aan te
passen.

Ten aanzien van artikel I onder D t/m F

Middels ondertekening van de “Marrakesh Agreement” is Suriname in
1995 lid geworden van de Wereld Handelsorganisatie oftewel “World
Trade Organisation” (WTO). De “Marrakesh Agreement” omvat vier
bijlagen, waaronder bijlage IA de “Multilateral Agreements on Trade
in Goods”, die weer onderverdeeld is in tal van overeenkomsten, zoals
de “Technical Barriers to Trade” (TBT) overeenkomst. De TBT-
overeenkomst heeft ten doel de ontwikkeling van internationale
standaarden en systemen ter verifiëring van de voorgeschreven
beoordelingsvereisten, te bevorderen.
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Artikel 10 van de TBT-overeenkomst schrijft voor dat elke lidstaat van
de WTO een Nationaal Informatie Punt (National Enquiry Point) dient
in te stellen, die als taak heeft verzoeken om informatie van  de
lidstaten en van belanghebbenden in die lidstaten te beantwoorden,
alsook informatie aan hen te verstrekken over nationale standaarden,
technische voorschriften, voorgeschreven beoordelingsvereisten
(testen, inspectie, certificatie en accreditatie), en regelgeving die
verband houdt met standaarden.

Elke lidstaat is verplicht om nieuwe technische voorschriften in
concept of wijzigingen van bestaande technische voorschriften in
concept te notificeren aan de WTO.  Het doel van notificatie is om
belanghebbenden te voorzien van informatie terzake en tevens worden
ze hiermee in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de
concept voorschriften. Het commentaar van de belanghebbenden op de
concept voorschriften wordt dan naar het Nationaal Informatie Punt
van die lidstaat gestuurd.

Het is internationaal gangbaar dat het nationaal Bureau voor
Standaarden wordt aangewezen als Nationaal Informatie Punt.
Suriname kiest ook voor deze werkwijze.

Met de onderhavige wet wordt beoogd de hierboven aangegeven
wijzigingsvoorstellen te realiseren.

Paramaribo, 6 maart 2012,

DESIRÉ D. BOUTERSE


