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Voorbeelden van besmettingen in 
Suriname in de afgelopen 5 jaar 
 

•  Gifstoffen van schimmels in surinaamse rijst (125 ton rijst); 
•  Bestrijdingsmiddelen in padie, cargo en witte rijst m.n 

(malathion); 
•  Zware metalen Kwik, Lood, Arsenicum in padie en witte rijst; 
•  Wormen en mieten  in verpakte witte rijst; 
•  Rat in witte rijst: 
•  Steentjes in verpakte witte rijst; 
•  Stukjes naald in verpakte witte rijst; 
•  Uitwerpselen van ratten en muizen in export rijst; 
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Belangrijkste	“onzichtbare”	gevaren	
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GEVAAR	 BRON	 SCHADE	

Aflatoxinen	 Schimmels		 Leverkanker	

Zware	metalen	

									Kwik	 Goudverwerking,	
natuurlijk	
ophoping	in	de	
bodem	

Hersenletsel,	nier-long	
beschadiging,		geboorteafwijkingen,	
onvruchtbaarheid	

									Lood	 Benzine,	verf,	
atmosfeer	

zenuwstelsel,	bloedsomloop,	
ontwikkelingsstoornis	

									Arsenicum	 Insecticiden	 schade	aan	spijsverteringskanaal,	
long-,huid-,	lever-	en	
prostaatkanker	

Pesticiden	 Onkruid	–en	pest	
bestrijding	

Bijv.	Malathion:	schadelijk	voor	
spierstelsel	



Feiten	
	
	
	
	
	
	
*	Gebruik	niet	meer	toegestaan	in	EU	sinds	2008	
	
	

 G 
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GEVAAR	 MRL	(maximaal	toegestane	waarde)	 Aangetroffen	in	
Surinaamse	
rijstproducten	

Aflatoxinen	 2	µg/kg	 27	mg/kg	

Kwik	 0.1	mg/kg	 0.06mg/kg	

	Lood	 0.20	mg/kg	 5.9	mg/kg	

Arsenicum	 0.20	mg/kg	volwassene	
0.1	mg/kg	zuigelingen,	jonge	kinderen	

0.24	mg/kg	

Pesticiden	
(Malathion)*	

	
1.6	mg/kg	

	
2.5	mg/kg	



Traceerbaarheid	
Het kunnen traceren van het product vanaf de 
padieleverancier en de leverancier van 
verpakkingsmaterialen tot en met de klant is een must! 
 
Vanaf cargo rijst naar witte rijst is geen probleem 
 
 
 
 
 
Traceerbaarheid vanaf de padieleverancier tot cargorijst 
is vanwege de manier van opslaan wel een probleem! 
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Sectorale monitoring 
 

Is een mogelijke oplossing 
 

Jaarlijks steekproefsgewijs van 25-50% van de 
boeren monsters trekken en laten analyseren 
 

Is dit een verantwoordelijkheid van de 
overheid??!! 

 

 
 

  



Kwaliteitscontroles 
 

�  Controle padiekwaliteit bij de ontvangst is niet voldoende 
vanwege de vele partijen die dagelijks aangeleverd worden; 

 

�  Controle van de kwaliteit tijdens / na droogproces is in vele 
molens niet voldoende, zodat geen totaalbeeld van de 
gedroogde padie per partij en per boer kan worden 
verkregen. 

�  Controle van de kwaliteit per partij in opslag is vanwege het 
feit dat de meeste molens 1 grote padieopslag hebben niet 
mogelijk. 

� Controle exportproduct is niet adequaat omdat de 
Keuringsdienst van LVV niet over voldoende personeel en up 
to date equipement beschikt  

 
 

  



Vragen: 
 

1.  Hoe zorgen we ervoor dat m.n. Chemische besmettingen 
van padie en rijst worden verminderd / voorkomen?; 

2.  Hoe kunnen we het beste de traceerbaarheid regelen 
vanaf de boer tot en met de droge padie opslag?; 

3.  Is sectorale monitoring een oplossing, hoe moet dat 
worden georganiseerd en wie zal een trekkers rol moeten 
vervullen?; 

4.  Hoe kunnen we regelen dat kwaliteitscontroles bij 
ontvangst van padie, tijdens het productieproces en van 
het export product verbeteren? 


