
Why Regular Training is
Important

TAKE A LOOK AT WHAT'S
INSIDE:

4e evaluatie verzoek ontwikkeling Nationale4e evaluatie verzoek ontwikkeling Nationale4e evaluatie verzoek ontwikkeling Nationale
Standaarden voor propolisStandaarden voor propolisStandaarden voor propolis

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in
januari 2021 een schrijven ontvangen inzake een voorstel
voor het ontwikkelen van Nationale Standaarden voor
ruwe propolis en propolis tinctuur. 

Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Green
Child N.V. De Green Child N.V. werkt nauw samen met
de lokale gemeenschappen die in en van het Amazone
regenwoud leven en houdt zich bezig met de productie,
logistiek, verkoop en marketing van hun
natuurproducten. Dit doet Green Child N.V. in
partnerschap met het Amazon Conservation Team
Suriname (ACT). Het ACT is een Internationale Non
Governmental Organization die beoogt Inheemse en in
Tribaal verband levende volkeren in staat te stellen
duurzaam voor zichzelf, en zodoende ook voor het
Amazone regenwoud waarin en waarvan ze leven, te
zorgen. 

Het doel voor het ontwikkelen van deze standaarden is om
organisaties te stimuleren om te voldoen aan de criteria
voor het verhandelen in ruwe propolis (producten) en het
creëren van toegang tot de Internationale markten binnen
de geneeskunde, cosmetica en de voedingsindustrie.

1E KWARTAAL 2022

HET SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU PAGINA 1

Wist jij welke Nationale
Standaarden te

verkijgen zijn bij het
Surinaams

Standaarden Bureau? 
 

Bekijk ons Standaarden
Catalogus via onze

website: 
www.ssb.sr 

 
Voor meer informatie

zijn wij te contacten via
Email : info@ssb.sr

Telefoon :
499928/499929

 



Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) voert met ondersteuning van de
CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) het

“National Quality Awards 2022”- programma uit. Dit programma vloeit voort uit
het 11th EDF EPA TBT programma en zal organisaties in Suriname de kans geven
om aan te tonen dat zij de beste kwaliteitsproducten en of- diensten in het land aan

de klant brengen.
Het National Quality Awards-programma heeft als enig doel: organisaties te

erkennen die “blijk hebben gegeven van toewijding aan kwaliteit door erkende
standaarden en best practices te implementeren”. Dit programma zal gebaseerd

zijn op een uitgebreide beoordeling aan de hand van vooraf vastgestelde criteria in
het kader van de Quality Awards Scheme.

Het NQA-programma zorgt voor bevordering van het concurrentievermogen van
Surinaamse producten en diensten en stelt organisaties in staat te streven naar

uitmuntendheid, groei en ontwikkeling, het bevorderen en tegelijkertijd stimuleren
van duurzaamheid.

Op 24 februari 2022 hebben wij een Awarenessessie  gehouden om meer informatie
te verschaffen aan de belanghebbenden en de bedrijven die participeren aan de

National Quality Awards.
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Het SSB heeft voor het begin
van het jaar 2022 op 18 & 19
januari de HACCP training
verzorgd i.s.m de
PolyformisConsultancy.

 Deze training is bestemd voor
een ieder die werkzaam is in de
voedingsmiddelenindustrie, en
ook voor een ieder die
belangstelling heeft

S U R I N A A M S  S T A N D A A R D E N  B U R E A U

HACCP TRAINING
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𝟐𝟎𝟐𝟏 was het tweede opeenvolgende
jaar waarin niets was als tevoren. Het
was een jaar vol verandering en
aanpassingen aan nieuwe methodes van
werk. Door dit heel gebeuren hebben
wij ons personeel zien groeien en het
beste zien maken van een slechte
situatie.
Wij van het SSB waarderen elk een van
onze medewerkers en eentje zelfs
zoveel dat zij met alle motivatie,
creativiteit en drive die ze bezit,
zichzelf heeft kunnen profileren
gedurende dit jaar!
Met trots presenteren wij aan u onze
𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏: 
Mevr. Sherita Harar Neslo
Wij erkennen dat u een belangrijke
schakel bent binnen het #SSB. Namens
de gehele SSB familie en directie
feliciteren wij u nogmaals.
𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠, 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐧𝐨𝐰𝐥𝐞𝐝𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝
𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐒𝐁.
You deserve this
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In December 2010 is de Nationale elektrotechnische commissie geïnstalleerd
met als doel het identificeren van de elektrotechnologische gebieden die van
belang zijn voor Suriname en het identificeren van IEC  Standaarden die voor
deze gebieden van belang zijn. Waardoor bij eventuele adoptie en
implementatie het gebruik van deze standaarden een direct positief effect
zullen bewerkstelligen.
We kijken hier naar Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid van het product.
 Het SSB heeft zich in 2008 gecommitteerd aan het IEC Affiliate Country
Programme.
De NEC bestaat uit deskundigen die kennis en ervaring hebben over
elektrische, elektronische en aanverwante technologieën. De Nationale
Commissie vormt een weerspiegeling van deskundigen uit diverse
stakeholdersgroepen.

 
 

Het Standaarden Bureau is als verantwoordelijke voor standaarden in
Suriname, naar aanleiding van de bevindingen van deze werkgroep op 20

oktober 2017 overgegaan tot de installatie van een Nationale Commissie voor
Toerisme in Suriname. Met de instelling van deze commissie was de eerste stap

gezet tot het verder identificeren en ontwikkelen van standaarden (in het
verlengde Technische Voorschriften) voor de Toerisme sector. Het SSB kan

uiteraard zonder de verschillende stakeholders niet overgaan tot ontwikkeling
van standaarden, omdat wij een faciliterende rol hebben binnen het proces dat

wordt uitgevoerd door de experts uit de sector. 
 

De Nationale Commissie voor Toerisme (NCT) zal ook een belangrijke rol
spelen, met name bij het herformuleren van het Toerisme beleid in het

bijzonder de aspecten van standardisatie en Technische Voorschriften. Deze
NCT heeft een adviserende functie binnen het SSB en zal nagaan wat de

interessante en voornamelijk belangrijke gebieden zijn binnen de Toerisme
sector, waarvoor er standaarden (en in het verlengde Technische

Voorschriften) voor geadopteerd, geadapteerd of ontwikkeld kunnen worden.
Deze commisie is ook belast met het identificeren van de Regionale en

Internationale  Standaarden die voor Toerisme van belang zijn. 



Deze regionale standaard was uitgestuurd 
 voor de stemronde. 
Deze standaard specificeert de eisen voor de
bepaling van biologisch afbreekbaar en
composteerbaar materialen.
Deze Standaard is alleen van toepassing op
materialen en producten die worden
gebruikt bij de vervaardiging van:
a) Zakken voor eenmalig gebruik,
b) Producten die worden gebruikt in
voedsel- en drankdiensten, inclusief
verpakkingen en tafelgerei
c) Verpakkingen die worden gebruikt voor
voorverpakte voedingsmiddelen en kant-en-
klare producten
Het samengesteld resultaat van alle
bevindingen wordt na integrale verwerking,
toegezonden aan het secretariaat van
CROSQ.

Op 14, 21 & 28 maart
2022 doen wij het

weer! 
Wij verzorgen de 3-

daagse training
Voedselveiligheid voor

beginners.
de focus is gelegd op
gezond voedsel voor
iedereen. Het is van
essentiele belang dat

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.
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https://www.facebook.com/hashtag/voedselveiligheid?__eep__=6&__cft__[0]=AZUGK6mn8fgnuPal8HEnB1hCM-Uxwo4wCrld6QVoL14YNxreP3beW5KwUOMFpM6GRYU31vJeKdtiy9SHKJsavMzLmYxDqgV8L25VXT6Nsgmu_al9TEeizVSWt4gzd9BFKKZUsdxsmseNIXYyzQ_KtKMmZmZKP7MoBa5_DGj8J7RO1yxxsxVPaQTPcMP--LaDFNI&__tn__=*NK-R


Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in mei 2021 een schrijven
ontvangen van de organisatie “We Can Do It”, inzake een voorstel voor
het adopteren van drie Household and refrigerator appliances
Standaarden. Het doel voor het adopteren van deze standaarden is voor
het ontwikkelen van Nationale Standaarden die consumenten beschermen
en installateurs een leidraad bieden. De standaarden zijn ook bedoeld om
importeurs/ distribiteurs de minimale eisen aan te wijzen voor veilige
huishoudelijke en koeling apparaten op de markt. Na succesvol het
adoptieproces doorlopen te hebben maakt het Surinaams Standaarden
Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaarden wet
(S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de
beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1
augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale
Standaarden zijn vastgesteld, te weten: 
1. SSB IEC 62552-1: Household refrigerating appliances – Characteristics
and test methods Part 1: General requirements 
2. SSB IEC 62552-2: Household refrigerating appliances – Characteristics
and test methods Part 2: Performance requirements
 3. SSB IEC 62552-3: Household refrigerating appliances – Characteristics
and test methods Part 3: Energy consumption and volume
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De arbeidsmarkt snakt naar goede bakkers. Daarom wilt het SSB 
 haar klanten tegemoetkomen door ervoor te zorgen dat elke
bakkerij- producent opereert binnen de door de overheid
vastgestelde wetten en regels. Daarom heeft het Surinaams
Standaarden Bureau een informatiesessie gehouden op 10 maart
2022 voor alle belanghebbenden. De essentie hiervan is om
belanghebbenden op de hoogte te stellen van de dienst
bakkerijcertificering. 

In 2014 is de standaard Hygienecode en voedselveiligheid voor
brood- en banketproducenten overheveld tot een technisch
voorschrift. Om dit technisch voorschrift te inplementeren is de
dienst bakkerijcertificering ontwikkeld.
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