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Labelling of Pre-Packaged Foods-SpecificationLabelling of Pre-Packaged Foods-SpecificationLabelling of Pre-Packaged Foods-Specification
Op woensdag 05 mei 2021 heeft het Surinaams Standaarden

Bureau (SSB) een online consultatie sessie gehouden over revisie
van het Finaal Concept Regionale Standaard “Labelling of Pre-

Packaged Foods-Specification”.
 

Het doel van deze consultatiesessie is om alle stakeholders w.o.
individuen, organisaties, instellingen en bedrijven die direct of

indirect beïnvloed zullen worden door deze standaard van
informatie te voorzien.

Met deze consultatiesessie is de weg gelegd voor het finaliseren
van de Regionale standaard “Labelling of Pre-Packaged Food –
specification (revision)” en het aanhoren van commentaar door

het SSB.
 
 
 

HET SURINAAMSHET SURINAAMSHET SURINAAMS
STANDAARDEN BUREAUSTANDAARDEN BUREAUSTANDAARDEN BUREAU

Quality You can Trust!Quality You can Trust!Quality You can Trust!

Op 5 & 6 mei 2021 heeft de
fysieke meeting van

Werkgroep en Technische
Commissie (TC)

Klantvriendelijkheid
plaatsgevonden. Deze

meeting heeft
plaatsgevonden met

inachtneming van de Covid-
19 maatregelen. De sfeer van

tevredenheid creëert
onderlinge relaties en

klantenbindingen die een
positieve invloed uitoefenen
op het bestaansrecht van een

organisatie.
 
 



National Quality
Awards

 

Bedrijven in Suriname zullen getoest
worden op hun kwaliteitsproducten en
diensten die zij op de markt leveren. Dat
komt omdat het Surinaams Standaarden
Bureau van start zal gaan met de
voorbereidingen voor een National Quality
Awards - programma.
De National Quality Awards - programma
heeft als doel: bedrijven te erkennen die
“blijk hebben gegeven van toewijding aan
kwaliteit door erkende normen en best
practices te implementeren”. Dit zal
gebaseerd zijn op een uitgebreide
beoordeling aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria in het kader van een
Quality Awards Scheme. 
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ISO 22000:2018ISO 22000:2018ISO 22000:2018   
voor beginnersvoor beginnersvoor beginners   

   Het Surinaams Standaarden Bureau is
ervan bewust dat COVID-19 de gehele

samenleving heeft getroffen. Als
organisatie hebben wij een bijdrage

geleverd aan de wederopbouw van het
bedrijfsleven en hebben in

samenwerking met Poly Formis
Consultants de online training "ISO

22000:2018 (voor beginners)"
verzorgd. Deze training was onder
ander bestemd voor een ieder die

werkzaam is in de
voedingsmiddelenindustrie.

 De deelnemers waren zeer
gedreven en hebben diverse
aspecten van onder ander de

ISO Managementsystemen
bijgeleerd en zullen die nu in

de praktijk toepassen.
Vanwege Covid-19 zijn we

overgegaan naar online lessen.
De uitreiking heeft middels

een drive thru
plaatsgevonden.

"Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw

medicijn uw voeding."
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https://voedingscoachmelissa.be/blog/2019/10/25/laat-voedsel-uw-medicijn-zijn-hippocrates/
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Her-certificeringHer-certificeringHer-certificering      Kiwa CertificaatKiwa CertificaatKiwa Certificaat
   Op 15 mei 2021 vond de her-certificering  plaats van

het Kwaliteitsmanagementsysteem van het
Surinaams Standaarden Bureau (SSB).
Het SSB heeft de her-certificering  met success
doorlopen. Dit succes heeft geleid tot een verlenging
van ons KIWA certificaat. Met dit KIWA certificaat
hopen wij onze kwalitatieve dienstverlening te
waarborgen naar de Surinaamse samenleving toe.

LaunchLaunchLaunch
InstagramInstagramInstagram

Om de klanten dichter bij
ons te brengen heeft het
Surinaams Standaarden
Bureau een Instagram

profiel aangemaakt. Voor
meer informatie kunt u

onze page volgen:
@surinaams_standaarden

_bureau
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Pesticides – Labelling- RequirementsPesticides – Labelling- RequirementsPesticides – Labelling- Requirements
   Op verzoek van de CARICOM Regional

Organisation for Standards and Quality (CROSQ)
heeft het Surinaams Standaarden Bureau wederom
input (commentaar) gegeven op het aangepaste
concept van de CARICOM Standaard “Pesticides –
Labelling- Requirements”.
Deze standaard specificeert de informatie die moet
worden opgenomen op etiketten van alle pesticiden,
(inclusief aerosol insecticide), in elke vorm die
besteed is voor gebruik door eindgebruikers.

Energie-
efficiëntie

 Een dienst of een product
is energie-efficiënt als er
voor de productie en het
gebruik ervan niet meer
energie wordt gebruikt

dan nodig is. Naarmate een
proces minder energie

vraagt om hetzelfde doel te
bereiken wordt het als

efficiënter beoordeeld. In
het algemeen wordt dit

begrip niet gebruikt voor
gedragsaspecten.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in maart 2021
een schrijven ontvangen van het Ministerie van Openbare
Werken (OW) voor het (gemodificeerd) adopteren van de

CARICOM Regional Energy Effciency Building Code 2018
(CREEBC). 

 
Het doel voor het adopteren van de CREEBC standaard is het

ontwikkelen van een Nationale Standaard met de minimale eisen
voor het opzetten van zowel commerciële als residentiële

gebouwen. Deze standaard zal tevens als leidraad dienen voor
architecten bij het opzetten van gebouwen conform de minimum

vereisten voor verwarming en ventilatie, verlichting,
waterverwarming en stroomverbruik voor apparaten en

gebouwsystemen.
 
 

Adoptie van de CREEBC StandaardAdoptie van de CREEBC StandaardAdoptie van de CREEBC Standaard
SSS
SSS
BBB



Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

   

Kwaliteit Manager in deKwaliteit Manager in deKwaliteit Manager in de
PraktijkPraktijkPraktijk

   Op maandag 12 april 2021 is het Surinaams Standaarden Bureau wederom
van start gegaan met de opleiding Kwaliteitsmanager in de praktijk (Food
en Non Food). Deze opleiding werd i.s.m. Poly Formis Consultants verzorgd
en had een duur van 2,5 maanden. De deelnemers waren zeer gedreven en
hebben diverse aspecten van onder ander de ISO Managementsystemen
bijgeleerd en zullen die nu in de praktijk toepassen. Vanwege Covid-19 zijn
de lessen online verzorgd. De uitreiking heeft middels een drive thru
plaatsgevonden.
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De begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van veel academischeDe begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van veel academischeDe begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van veel academische
discussies. Een begrijpelijke definitie waar iedereen het over eens is bestaat niet. Een praktischediscussies. Een begrijpelijke definitie waar iedereen het over eens is bestaat niet. Een praktischediscussies. Een begrijpelijke definitie waar iedereen het over eens is bestaat niet. Een praktische

omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is:omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is:omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is:
   

Een doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken binnen een organisatie dieEen doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken binnen een organisatie dieEen doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken binnen een organisatie die
er toe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten tevreden overer toe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten tevreden overer toe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten tevreden over

zijn.zijn.zijn.



Maak kennis met:Maak kennis met:Maak kennis met:    
Nazerien HausilNazerien HausilNazerien Hausil

Mevrouw Nazerien Hausil is getrouwd, heeft een heel zorgzame man die haar te allen tijde bijstaat
en is moeder van twee kinderen. Zij is een fervente Orchidee liefhebber, leest graag en heeft een
hart voor rustige liederen. 

Mevrouw Nazerien is sinds het jaar 2017 verbonden aan het SSB. Zij begon haar carrière als
Standards Officer op de Standards Development Unit (SDU). Vanwege haar doorzettingsvermogen,
opgedane kennis en inzet is zij vanaf 2019 doorgegroeid in de functie van Legal Officer binnen het
SSB. 

Enkele van haar verantwoordelijkheden zijn het interpreteren van wetsproducten, voor het
uitbrengen van juridische adviezen aan zowel de Directeur als aan de diverse afdelingen binnen het
bureau. Verder draagt zij zorg voor en ziet toe dat het opstellen van wetgevingsaspecten inzake
standaardisatie, metrologie, accreditatie, certificering en conformiteitsbeoordelingen correct
worden uitgevoerd. Daarnaast is zij de persoon binnen het bureau die contacten met de partners van
het SSB betreffende de activiteiten die in de Memory Of Understandig (MOU’s) zijn opgenomen
onderhoudt, monitort en evalueert.

Mevrouw Nazerien is van mening dat het bureau een belangrijke bijdrage levert in Suriname,
aangezien het bureau de wettelijke mandaat heeft om de kwaliteitsinfrastructuur zoveel als mogelijk
te bevorderen en tot op een zekere hoogte te bewaken. 

Het SSB-team wenst haar veel succes toe in haar verdere carrière. Uw kracht vormt een belangrijke
schakel binnen ons team en samen werken wij aan een beter Suriname. 

𝐖𝐢𝐣 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐚𝐦𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 (𝐒𝐒𝐁) 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐰𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐤 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐞𝐖𝐢𝐣 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐚𝐦𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 (𝐒𝐒𝐁) 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐰𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐤 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐞𝐖𝐢𝐣 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐚𝐦𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 (𝐒𝐒𝐁) 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐰𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐤 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐞
𝐞𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥 𝐢𝐬. 𝐙𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥𝐤 𝐞́𝐞́𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥𝐬 𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝟏𝟎𝟎% 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐞𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥 𝐢𝐬. 𝐙𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥𝐤 𝐞́𝐞́𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥𝐬 𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝟏𝟎𝟎% 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐞𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥 𝐢𝐬. 𝐙𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥𝐤 𝐞́𝐞́𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐚𝐤𝐞𝐥𝐬 𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝟏𝟎𝟎% 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐞

𝐣𝐚𝐚𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐥𝐞𝐧.𝐣𝐚𝐚𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐥𝐞𝐧.𝐣𝐚𝐚𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐥𝐞𝐧.
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Q U A L I T Y  Y O U
C A N  T R U S T !

Energy Efficiency
Labelling Standaarden.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in maart 2021 een schrijven
ontvangen van de Vereniging van Installateurs in Suriname voor het adopteren
van drie (3) Energy Efficiency Labelling Standaarden.
Het gaat in deze om de identieke adoptie van de volgende standaarden:
1. CRS 57 Energy Labelling - Refrigerating Appliances- Requirements
2. CRS 58 Energy Labelling - Compact fluorescent lamps and light-
emitting diode lamps Requirements
3. CRS 59 Energy Labelling - Air Conditioners - Requirements

Het doel voor het adopteren van deze standaarden is het ontwikkelen van
Nationale Standaarden die consumenten beschermen, installateurs een leidraad
bieden en importeurs/ distributeurs de minimale eisen biedt voor veilige
elektronische apparatuur op de markt.

Leysweg no.10, Uitvlugt,
Paramaribo

(+597) 499928/29

ma. t/m do. 7.30 am-3.30
pm & vrij. 7.30 am -3.00pm

info@ssb.sr

(+597)8837509 of 8837649
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Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in september 2020 een schrijven ontvangen van
de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) voor het adopteren van tien (10) standaarden

van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC).
 

Het gaat in deze om de identieke adoptie van de volgende standaarden:
1.CISPR 14-1 à Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric

tools and similar apparatus - Part 1: Emission
2.CISPR 14-2 à Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric

tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard
3.IEC 60335-2-95 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular

requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
4.IEC 60335-2-102 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular

requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
5.IEC 60335-2-103 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular

requirements for drives for gates, doors and windows
6.IEC 60669-2-1 à Switches for household and similar fixed electrical installations -Part 2-1:

Particular requirements - Electronic control devices
7.IEC 60335-2-109 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular

requirements for UV radiation water treatment appliances
8.IEC 60335-2-84 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular

requirements for toilets
9.IEC 60335-2-98 à Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular

requirements for humidifiers
10.IEC 60730-1 à Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

 
Het doel voor het adopteren van deze standaarden is ontwikkelen van Nationale Standaarden die

consumenten beschermen, installateurs een leidraad bieden en importeurs/ distribiteurs de
minimale eisen biedt voor veilige elektronische apparatuur op de markt.

 
 

Adoptie van tien standaarden van de InternationaleAdoptie van tien standaarden van de InternationaleAdoptie van tien standaarden van de Internationale
Elektrotechnische Commissie (IEC).Elektrotechnische Commissie (IEC).Elektrotechnische Commissie (IEC).

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft een schrijven ontvangen van de organisatie “We Can
Do It” voor het adopteren van drie (3) Household and refrigerator appliances Standaarden.

Het gaat in deze om de identieke adoptie van de standaarden:
1.IEC 62552-1: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 1: General

requirements
2.IEC 62552-2: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 2:

Performance requirements
3.IEC 62552-3: Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods Part 3: Energy

consumption and volume
Het doel voor het adopteren van deze standaarden is het ontwikkelen van Nationale Standaarden die
consumenten beschermen en installateurs een leidraad bieden. De standaarden zijn ook bedoeld om

importeurs/ distributeurs de minimale eisen aan te wijzen voor veilige huishoudelijke en koeling
apparaten op de markt.

 
 

   Adoptie van drie Household and refrigerator appliances Standaarden.Adoptie van drie Household and refrigerator appliances Standaarden.Adoptie van drie Household and refrigerator appliances Standaarden.
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https://webstore.iec.ch/preview/info_cispr14-1%7Bed7.0%7Den.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_cispr14-2%7Bed3.0%7Den.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-95%7Bed4.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-102%7Bed2.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-103%7Bed3.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60669-2-1%7Bed5.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-109%7Bed1.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-84%7Bed3.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60335-2-98%7Bed2.0%7Db.pdf
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60730-1%7Bed5.0%7Db.pdf


V o o r  b e g i n n e r s
( 2 e  e d i t i e )

ISO
22000:2018

Online Training:
Etikettering

Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op        
 28 juli 2021 een online training verzorgd over
Etikettering aan de Inspecteurs Economische

Controle Dienst (ECD).

. 

Op 21 juli is de training “ISO 22000: 2018 voor beginners”van start
gegaan. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met

PolyFormis Consultants. De training is bestemd voor een ieder die
werkzaam is in de voedingsmiddelenindustrie en een ieder die

belangstelling heeft in deze standaard. De duur van de training is 3
dagen.
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Consultatie sessie voor Kokosolie standaardConsultatie sessie voor Kokosolie standaardConsultatie sessie voor Kokosolie standaard
For Public Comment “Concept Nationale StandaardenFor Public Comment “Concept Nationale StandaardenFor Public Comment “Concept Nationale Standaarden

voor Guesthouses en Hotelsvoor Guesthouses en Hotelsvoor Guesthouses en Hotels
SSB BibliotheekSSB BibliotheekSSB Bibliotheek

SSB PraatprogrammaSSB PraatprogrammaSSB Praatprogramma   
   

Het SSB wilt haar database aan trainingenHet SSB wilt haar database aan trainingenHet SSB wilt haar database aan trainingen
vergroten.vergroten.vergroten.    

Dit wilt zij doen door samenwerking metDit wilt zij doen door samenwerking metDit wilt zij doen door samenwerking met
consultants die ruime ervaring hebben enconsultants die ruime ervaring hebben enconsultants die ruime ervaring hebben en

kennis bezitten over een bepaald vakgebiedkennis bezitten over een bepaald vakgebiedkennis bezitten over een bepaald vakgebied

SS
SS
BB

woordzoekerwoordzoeker
accreditatie

adequaat
adoptie

bescherming
certificering
gezondheid

hygiëne
kwaliteit
milieu

nieuwsbrief
samenleving
standaarden
waarborgen 

 

Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op:
www.ssb.sr Surinaams Standaarden Bureau
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