
Surinaams Standaarden Bureau .. 

New Work Item Proposal (NWIP) 
SDU-F-730-010-3 

GENERAL INFORMATION 

Date oforooosal: 9th of Julv 2021 Reference number 

Proposer: Stichting PKS (to be given by SSB): 

(Stichting Pluimvee 
Kwekerscollectief Suriname) SSB 

A proposal for a new work item shall be submitted to the SSB, which will assign it a reference number and 

process the proposal. The Bureau will invite the proposer for an intake meeting to review the NWIP. The 

proposer of a new work item could be chairpersons and members of any technical committees or 

subcommittees; organizations, government ministries or agencies and general public/consumers. All 

proposals are subject to evaluation to determine priority and acceptance in accordance with the SSB 

Procedures and Guidelines for standardization. 

SEE GUIDANCE/ INSTRUCTIONS ON USE OF THIS FORM. 

IMPORTANT NOTE: Proposals without adequate justification risk rejection or referral to the originator 

PROPOSAL (to be completed by the proposer) 

Title of proposed deliverable(s): (in the case of an amendment, revision or a new part of an existing document, show the 

reference number and current title) 

1. SSB 002:2014

Specificatie voor pluimvee en pluimveedelen

Translated: Specification for poultry and poultry parts

2. SSB 004: 2015

Vereisten voor het naar kwaliteit classificeren en indelen van Consumptie eieren

Translated: requirements for classifying consumption eggs according to quality

3. SSB 009:2015

Specificatie voor Pluimveevoer en voer ingredienten

Translated: Specification for poultry feed and feed ingredients

Scope of the proposed deliverable(s): 

Zie bijlage 

Purpose and justification of the proposal: (Describe the trade related, economic, social advantages and/or environmental 

conditions which would result from the development of the proposed standard) 

a. Handel-gerelateerde resultaten na revisie
- Het vaststellen van de prijs van kip, eieren en voer zal op meer realistische gronden kunnen

plaatsvinden.
- De consument zal meer waarde hechten aan de aangeboden kwaliteit van kip, eieren en voer.
- De toegang tot kip, eieren en voer zal vergroot word en voor hen die gangbare talen niet machtig zijn.

b. Economie-gerelateerde resultaten na revisie
- Producenten van kip, eieren en voer zullen meer afzet hebben vanwege de hogere kwaliteit.
- Investeringen zijn noodzakelijk om de nieuwe standaard te kunnen nakomen.
- Capaciteit-versterkingsprogramma's gekoppeld aan financiele incentives voor een hogere output der

producenten.
- De kostprijsberekening voor kip, eieren en voer bij producenten onderling zal meer uniformiteit

vertonen.

De belastingen op de productie van kip, eieren en voer zal hierdoor realistischer kunnen word en.

Het voorkomen van voedselvergiftiging waardoor vermindering van ziekenhuiskosten.

Meer uniformiteit in de kwaliteit van het product waardoor kans op grote volumes exporten.

Afval als basis voor een nieuw product

Page 1 of 3 

> 

. .... ·.

07-2021





x

x

09 july 2021




