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𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐒𝐁 𝐈𝐒𝐎𝟑𝟏𝟎𝟎𝟎:𝟐𝟎𝟏𝟖 (𝐄)
𝐑𝐢𝐬𝐤𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 - 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬

𝐖𝐢𝐬𝐭 𝐮 𝐝𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐣 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧
𝐡𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐥𝐢𝐣𝐧𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐨𝐦 𝐫𝐢𝐬𝐢𝐜𝐨’𝐬 𝐭𝐞
𝐛𝐞𝐡𝐞𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬?
𝐄𝐞́𝐧 𝐝𝐚𝐚𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝
𝐒𝐒𝐁𝐈𝐒𝐎𝟑𝟏𝟎𝟎𝟎:𝟐𝟎𝟏𝟖 (𝐄) 𝐑𝐢𝐬𝐤𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬

Wist jij welke
Nationale
Standaarden te
verkijgen zijn bij
het Surinaams
Standaarden
Bureau?
TAKE A LOOK AT WHAT'S
INSIDE:

Bekijk ons

Why Regular Training is
Standaarden
Important

Catalogus via onze
website:
www.ssb.sr
Voor meer
informatie zijn wij
te contacten via
Email : info@ssb.sr
Telefoon :
499928/499929
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Het Surinaams Standaardden Bureau (SSB) is het informatiepunt
van het Wereldhandelsorganisatie Technical Barriers to trade
(WTO-TBT), voor lokale als buitenlandse bedrijven. Het eping
platform; dit is een gebruikersvriendelijke platform die
richtlijnen en informatie verschaft over regelgeving van het
exporteren van goederen naar Europa, het Caraibisch gebied en
nog vele andere landen. Ook kan je via dit platform uw mening
geven over zo’n regelgeving van een bepaald land. Het platform
geeft ook de mogelijkheid om de notificaties te beperken tot
product of land.
"Het is essentieel om informatie over regelgeving en normen
toegankelijker te maken voor alle belanghebbenden. Dit is waar
ePing over gaat." - Karl Brauner, WTO Deputy Director-General
Website: eping.org

pagina 2

SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU

COCOSWATER
CONCEPT
STANDAARDEN
Op 15 september 2021 heeft het
SSB i.s.m. CARDI en
International Trade Center een
consultatie sessie gehouden.
Tijdens deze consultatie sessie is
er informatie verschaft omtrent
cocoswater concept standaarden.
Belanghebbenden zijn in de
gelegenheid gesteld feedback te
geven op de concept standaarden

HET SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU

𝐕𝐚𝐧 𝟏𝟒 𝐭/𝐦 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭
𝐝𝐞 𝐭𝐰𝐞𝐞𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐔 𝐥𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠
𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐠𝐞𝐯𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧. 𝐃𝐞𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬
𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨𝐫𝐠𝐝 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐒𝐒𝐁 𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞
𝐯𝐚𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐙𝐚𝐤𝐞𝐧,
𝐎𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞
𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐞
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De Internationale
Standaard
"ISO 21041: 2018
Guidance on Unit
Pricing" wordt
geadopteerd tot Nationale
Standaard en zit
momenteel in de Public
Comment fase.
Commentaar kan tot
uiterlijk vrijdag 19
november 2021 worden
ingediend.
Bekijk onze website om
alsnog uw commentaar te

Op 30 september 2021 heeft het SSB
een consultatie sessie gehouden.
Tijdens deze consultatie sessie is er
informatie verschaft omtrent concept
nationale standaarden voor hotel en
guest houses. Belanghebbenden zijn in
de gelegenheid gesteld feedback te
geven op deze standaarden.

geven op deze standaard

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te
hebben maakt het Surinaams Standaarden
Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5
van de standaardenwet en de beschikking van de
Minister van Handel, Industrie en Toerisme van
1 augustus 2021, no.1177, per 23 september
2021, 10 Nationale Standaarden zijn vastgesteld.
HET SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU
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Jaarlijks vieren wij op 14 oktober

𝐖𝐞𝐫𝐞𝐥𝐝𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐃𝐚𝐠 .
Ook dit jaar werd door het Surinaams Standaarden
Bureau (SSB) speciale aandacht besteed aan deze dag
en dit hebben wij gedaan middels een paneldiscussie.
Gelet op het thema, hebben wij voor Suriname gekozen
om een paneldiscussie te houden waarbij er aandacht
besteed wordt aan een actueel onderwerp dat hoge
prioriteit geniet in ons land. Het onderwerp tijdens deze
paneldiscussie was
‘ 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐄𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲 ’ en had als doel de samenleving
bewuster te maken van energie verbruik
De video is te bezichtigen op onze youtube channel
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In November doen wij
het weer!

Al 14 jaar streeft het Surinaams
Standaarden Bureau maatschappelijk

Wij verzorgen de 3-

verantwoord ondernemen te

daagse training

bevorderen waarbij mens, dier en plant

Voedselveiligheid voor

beschermd worden.

beginners.

Wij zijn dankbaar dat wij

de focus is gelegd op
gezond voedsel voor

verschillende stakeholders en

iedereen. Het is van

belanghebbenden mogen bijstaan door

essentiele belang dat
medewerkers die
operatiotioneel zijn in

het aanbieden van onze diensten van
standaarden ontwikkeling tot

de voedingsindustrie

conformiteitsbeoordeling en promotie.

en/of degene die in de

Wij willen u allen hartelijk bedanken

dichtbije toekomst
voornoemde functies
willen bekleden,

voor de fijne samenwerking en het in
ons gestelde vertrouwen gedurende de

opgeleid worden om op

afgelopen 14 jaar.

een hygiënische en

Wij kijken uit naar nog vele kwaliteit

veilige manier om te
gaan met voedsel.
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gevulde jaren na deze
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World Quality Day 2021 wordt elk jaar
In November doen wij
het weer!
Wij verzorgen de 3-

op de tweede donderdag van de maand
november gevierd. Het belangrijkste doel
van de dag is om kwaliteitsbewustzijn te

daagse training

vergroten en economische welvaart te

Voedselveiligheid voor

ondersteunen voor individuen en

beginners.
de focus is gelegd op
gezond voedsel voor

organisaties over de hele wereld om hoge
kwaliteitsnormen te hanteren. Het thema
voor dit jaar is: Sustainability

iedereen. Het is van

Improving our products People and

essentiele belang dat

Planet

medewerkers die
operatiotioneel zijn in
de voedingsindustrie
en/of degene die in de
dichtbije toekomst
voornoemde functies
willen bekleden,
opgeleid worden om op
een hygiënische en
veilige manier om te
gaan met voedsel.

Afgelopen vrijdag 05 November 2021 is het
nieuw bestuur van het Surinaams
Standaarden Bureau geïnstalleerd door de
minister Saskia Walden. De minister heeft
haar vertrouwen gesproken over een
samenwerking met het SSB. Naast de
samenwerking zullen het opvoeren van de
verdien capaciteit en het versterken van het
vermogen voor het genereren van valuta inkomsten de aandacht krijgen.
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