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STAATSBLAD
van de

REPUBLIEK SURINAME
STAATSBESLUIT van 10 maart 2007 ter uitvoering van atikel
69 van de Wet Telecommunicatievoonieningen (S.B. 2004 no.
151) (Besluit Elektromagnetische Comptabiliteit).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
~verwe~ende,
dat - ter. uitvoering van artikel 69 van de Wet
'I'elecommunicatievoorzieningen (S. B. 2004 no. 151) - het nodig is
het,volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de
.
Raad van. Ministers voorbereid staatsbesluit:
.
..
.

.

In dit staatsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

onder:
a.
Elektromagnetische Compatibiliteit:
de eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in
hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren
mnder zelf elektromagnetischestoringen te veroomken die
ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt;
b.
ETSI :Europees TelecommunicatieStandaarden Instituut;
c.
IEC :Internationale Elektronische' Comrnissie;
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IS0 :Intemationaal:Standaardisatie Organisatie;
ITU :Internationale Telecornmunicatie Unie;
TAS :Telecommunicatie Autoriteit Suriname;
Wet :Wet Telecommunicatievoortieningen (S. B. 2004 no.
151).

Artikel2
Conform artikel 69 lid 1 van de Wet worden bij Staatsbesluit
regels vastgesteld met betrekking tot het toezicht op het
voorkomen en het bestand zijn tegen elektromagnetische
storingen van elektrische - en elektromagnetische inrichtingen,
waartoe het onderhavige Staatsbesluit dient.
De TAS wordt belast met het toezicht op het voorkomen en
het bestand zijn tegen elektromagnetische storingen van
elektrische .- en elektromagnetischei-~chtingen.

Alle elektrische en elektronische apparaten en apparatuur die
in Suriname 'worded wordt vervaardigd, ingevoerd, . in
voorraad gehouden, aangeboden, verhuurd, verkocht of' op
andere wijze beschikbaar gesteld, diened dient te voldoen aan
de geldende en relevante internationale aanbevelingen en
: standaarden.
,

'

Teii bewijze dat aan. geldende en relevante aanbcvclingcn cn
standaarden wordt voldaan moet door de fabrikant of
leverancier een verklaring van conformiteit met de betreffende
.aanbeuelingen
.
. of standaarden worden overgelegd aan de TAS.
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Indien daartoe aanleiding bestaat zal door de TAS een rapport,
afgegeven door een erkende keuringsinsteiling worden geeis:.
De kosten van deze keuring komen voor rekening van de
aanbieder van de betreffende :apparaten en apparatuur.

Bij klachten over storing aan apparaten en apparatuur zal door
of narncns de TAS een onderzoek worden ingesteld.
De kosten van bovengenoemd onderzoek zijn voor rekening
van de indiener van de klacht. Indien na onderzoek echter
blijkt dat de storing wordt veroorzaakt door derden zullen de
kosten van dit onderzoek op hen worden verhaald.
De veroorzaker van de storing wordt verplicht overeenkomstig
de instructies van de TAS de storing op te heffen.
Indien de noodzaak daartoe bestaat kan het vervaardigen,
invoeren, in voorraad houden, aanbieden, verhuren, verkopen
of op andere wijze beschikbaar stellen van de betreffende
apparaten en apparatuur worden verboden.
Slotbepaling
Artikel5

Dit staatsbesluit kan worden aangehaald
Elektromagnetische Compatibiliteit.

als: Besiuit

Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
Het treedt inwerking met ingang van de dag van
inwerkingtreding van de Wet Telecommunicatievoorzieningen.

,
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STAATSBESLUIT van 10 maart 2007 ter uitvoering van artikel
69 van de Wet Telecommunicatievoonieningen (S.B. 2004 no.
151) (Besluit Elektromagnetische Comptabiliteit).
NOTAVAN TOELICHTING

Alle elektrische en elektronische apparaten en apparatuur kunnen /
kan - tot op zekere hoogte - radio-elektromagnetische storingen
veroorzaken in alle willekeurige apparaten en aD~aratuur.Anderzi-ids
dienen / dient alle elelctrische en elektronische apparaten en
apparatuur - althans in zekere mate - bestand te zijn tegen radioelekuomagnetische storingen. Om dit in goede banen te leiden dienen
1 dient alle elektrische en elektronische apparaten en apparatuur te
voldoen aan bepaalde technische eisen ten aanzien van enerzijds de
maximale stoorstraling die zij produceren en anderzijds de minimale
mate van immuniteit (ongevoeligheid voor stoorstraling) die zij
dienen I dient te bezitten. Men spreekt van elektromagnetische
compatibiliteit of afgekort EMC.
Suriname volgt hierbij bestaande internationale aanbevelingen en ,
standaarden van bijvoorbeeld de ITU, ISO, ETSI en IEC. Om aan te
tonen dat de bepeffende apparatuur voldoet aan deze vereisten moeL
-de- fabrikant, importeur of leverancier een verklaring van conformiteit '
met 'de i-elevatite standaarden overleggen aan de TAS; de
-.fabdk&tenverklaringt Bij gebleken onvolkomenheden zal door de
TAS een rapport van een erkende keuringsinstelling geeist worden.

In de huidige praktijk van Suriname is het niet mogelijk de
conformiteit van alle apparaten en apparatuur die in Suriname worden
gefabriceerd of ge'importeerd met de geldende EMC standaarden te
controleren.
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De TAS zal daarom zo vaak als nodig onderzoeken instellen, met
rrame indien klachten over storingen van bepaalde apparaten en
apparatuur worden onwangen.
Indien een zodanig onderzoek daartoe aanleiding geeft kan de TAS,
afnanicelijk van het resultaat van hei onderzoek, d s maatrcgel treffen
het verbieden van het vervaardigen, invoeren of gebruik van de
betreffende apparaten en apparatuur in Suriname.
De kosten verbonden aan het onderzoeken van klacnten over
storingen komen in eerste instantie ten laste van de indiener van de
klacht.
Indien na onderzoek is vastgesteld wie de veroorzaker van de storing
is, bestaat er recht op verhaai van gemaakte kosten op de veroorzaker
van de storing.
Paramaribo, 10 maart 2007,

R. R.VENETIAAN
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