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1. Samenwerking in de rijstsector 
 •  Rijstsector Suriname: versnipperd, ongestructureerd, 

contra-productief. Grootste probleem is het 
ontbreken van organisatie in de sector.  

 

•  Samenwerking is geen doel, maar een middel.  
 

•  De aard van het product, het productie proces en de 
eisen die de markt stelt, maken het noodzakelijk dat 
er een goede afstemming tussen de verschillende 
schakels plaatsvindt.  

 

•  Een institutioneel instrument voor constructief 
overleg leidend naar besluitvorming ontbreekt. Een 
meer structurele oplossing is dringend geboden. 

.  



Productiefactoren, Actoren, Beleid  
Productiefactoren Beleid Actoren 

Grond/water Onderhoud infrastructuur, 
waterbeheer 

Boeren, verwerkers, 
Transporteurs, overage 
business op[erators, 
Financieringsinstellingen 
(banken), 
verzekeringsinstellingen,D
NA, RvM 

Kapitaal 
(machines,werktuigen,gebo
uwen) 

Planning behoefte aan 
machines, 
werktuigen,vlottende 
inputs, 
(zaaipadie,kunstmest,chem
icalien)  

D.C, Input suppliers 

Arbeid  Eigen en vreemd arbeid 

Management Top, middle and first level 
management 



Interactie proces productiefactoren 

•  De rijstproductie komt tot stand door interactive 
tussen de productie factoren, grond/water, 
kapitaal, arbeid en management 

•  Belangrijke voorwaarde is een postieve en 
effectieve beinvloeding door actoren; 

•  Dan ontstaat efficiente productie tbv lokale en 
exportmarkt. 

•  Hoeveelheid product en kwaliteit bepalen 
kostprijs; 

•  Voorlichting en trainingen (LVV, Adron), boeren, 
verwerkers en anderen kunnen ook als informatie 
bronnen optreden. 



Projectdocument PRS 

 

•  In 2005 heeft Ministerie van PLOS een studie laten 
maken door Proplan Consultancy; 

•  In 2006 diverse workshops in Nickerie en 
Paramaribo; 

•  In december 2013: Workshop ADRON 
•  ........ 
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•  Dat de visies van de verschillende stakeholders sterk 
overeenkomen. vrijwel gelijkluidende opvattingen 
over de noodzaak tot samenwerking en van een 
verbeterde organisatie van de produktiekolom.  

•  Dat er ook unaniem skepsis bestond bij de private 
actoren t.a.v. de serieusheid van de bedoelingen van 
de Overheid c.q. LVV. 

•  Desalnietemin was men positief over het initiatief en 
werd een Productschap structuur als een werkbare 
voor samenwerking tussen de relevante 
“stakeholders” in de rijstsector gezien.  

Uit de Consultaties in 2005 blijkt:  
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Voorlopers van het Productschap 

•  Nationale Rijst Raad: begin jaren 80  
 

•  Staats Commissie Rijst (SCR) en Surexco (1986): 
Na 1987 werd Surexco opgeheven en in 1990 ook 
SCR. 

 

•  Het Rijst Instituut Suriname (RIS): In 1996 nam 
de VRE  het initiatief om te komen tot oprichting 
van het RIS, maar het is nooit goed van de grond 
gekomen  

 

•  Het begrip Productschap wordt bij verschillende 
gelegenheden genoemd en sommige politieke 
partijen namen het in hun verkiezingsprogramma op. 
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2. Randvoorwaarden voor Produktschap Rijst 
 

•  Brede acceptatie door alle belangrijke stakeholders 
t.w. de producenten, en de overheid maar ook de 
toeleveraars en banken (Draagvlak).  

 
 

•  Creatie v/h wettelijk kader voor het Productschap. 
 
 

•  Duidelijk mandaat verstrekt door de leden v/d 
diverse geledingen aan hun vertegenwoordigers 
(Representativiteit). 

 

•  .Mobiliseren van voldoende financiële middelen 
t.b.v. de opstartinvesteringen en ter dekking van de 
exploitatie van het Productschap. 



•  Openbaar lichaam (PBO)  
•  Instelling door overheid 
•  Vehikel om deelbelangen bij elkaar te brengen 

en synergie te creeren. 
•  Bestuur tri-partiet 
•  Breed gedragen voorzitter 
•  Commissies 
•  Apparaat 
Wat is het niet: 
Productschap= geen wondermiddel. 
 

Wat is een Produktschap  
 



•  Platform functie 
•  Kennis en informatie vergaren en verspreiden  
•  Belangenbehartiger 
•  Regelgeven: “Overheid” voor de sector 
•  Medebewind 
 

Instrumenten Produktschap: 
•  Verordenende bevoegdheden 
•  Heffingen 
•  Vrije bestuursdaden 

Funkties en Aktiviteiten  
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3.Internationaal succesvolle Productschappen
   

•  Nederland 
•  Guyana 
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Wet op Publiekrechtelijke Bedrijfsorganen in 
Nederland (wetgeving 1922, 1938 en 1950).  

•  Productschappen kunnen worden ingesteld in 
een bedrijfskolom, dat wil zeggen voor 
schakels in de keten van grondstof tot 
eindproduct (verticale Productschappen).  

 

•  Binnen een Productschap kunnen belangen 
van grondstoffenleveranciers, industrie en 
handel worden afgewogen en op elkaar 
worden afgestemd.  
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Instelling 
 •  Ondernemers en werknemers in een sector 

kunnen zelf nagaan of zij een Productschap 
wensen. Zij dienen een verzoek in bij de SER.  

 

•  Waar de SER voldoende draagvlak aanwezig 
acht,  wordt het Productschap ingesteld bij 
SER reglement, na goedkeuring vd betrokken 
ministers. 

 

Specifieke taken en bevoegdheden 
 

•  Zij kan de regering gevraagd of ongevraagd 
adviseren. Zij kan advies aan bedrijfsgenoten 
verstrekken maar ook bevoegdheden krijgen 
om bindende voorschriften uit te vaardigen. 
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Samenstelling bestuur en Financien  
•  Het bestuur wordt benoemd door de organisaties 

die representatief worden geacht voor de 
ondernemers en werknemers in de betrokken 
sector.  

 

•  De SER wijst deze benoemingsgerechtigde 
organisaties aan. Deze hanteert daarbij 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

 

Financiën en toezicht 
•  Omdat Productschappen geen verenigingen zijn, 

kennen zij geen lidmaatschap of een verplichte 
contributie. Er worden heffingen opgelegd aan de 
ondernemers. Heffingen worden bij reglement 
geregeld en vereisen goedkeuring van de SER.    



4. Guyana Rice Development Board 

•  Chapter 72:01 - Act No. 15 of 1994 

•  An Act to provide for the regulation of the 

manufacture and marketing of rice, for 

securing effectively the development of the 

rice industry through the establishment of 

the GRDB and for matters connected 

therewith.  
•  10th October, 1994  



The Functions of the Board 
•  To develop the rice industry in Guyana and 

to promote the expansion of the export 
trade in the said industry 

•  To establish facilities for the conduct of 
research, related to rice and to extend to 
rice farmer through an established system 
the benefits derived from such research.  

•  To engage in such promotional and 
developmental activities which the Board 
deems necessary for the purpose of 
developing the rice industry. 

 



Stakeholders in the Rice Industry 

•  Public Sector   
–  Regulatory (GRDB – Research, Extension, Marketing 

[Quality Control]) 
–  Pesticide & Toxic Chemicals Control Board 
–  Plant quarantine 
–  National Drainage & Irrigation Authority 

•  Private Sector 
–  Producers/farmers (GRPA, other farmers groups) 
–  Millers (GREMA) 
–  Input suppliers 
–  Transporters 
–  Financiers/Bankers 
–  Packaging material suppliers 



Governance 

•  The Minister of Agriculture appoints: 
•  Chairman and Members of the Board; 

•  Guyana Rice Producers Association; 
•  Millers representatives; 
•  Consumers representative; 
•  Bankers Association representative; 
•  Others. 



Quality Control - paddy and rice 
grading 

•  To grade and certify the grade of all 
padi received into, or proposed to be 
delivered to, a rice factory for milling. 

•  To grade and certify the grade of all 
rice intended for the sale in Guyana. 

•  To grade and certify the grade of all 
padi and rice intended for export. 



Quality Control - paddy and rice grading 

•  To collect and make available to the rice industry 
relevant data related to grading and quality of paddy 
and rice.  

•  To train persons to grade paddy or rice or both and to 
certify and license persons who are in the opinion of 
the Board qualified to grade paddy or rice or both   

•  To exercise and perform in relation to rice factories 
the functions, under the Rice Factories Act, of he 
Centre as defined in that Act 

•  To determine suitable types of packaging for sale in 
Guyana, and for exportation, of rice and padi. 



Marketing and export of padi, rice 
•  Licence to export 
•  No person shall export paddy or rice or any 

product of paddy unless he is the holder of a 
license granted by the Board …… 

•  Contracts approval 
•  Every manufacturer or other person holding a 

licence,  shall, before he enters into any contract 
for, or involving the export of paddy or rice or any 
product of paddy, submit the contract to the Board 
for approval and he shall make the contract only in 
accordance with the terms and conditions 
approved by the Board. 
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5. Operationele doelen van het PRS  
•  Bevordering van de productie van padie, rijst en 

verdere verwerking tot traditionele en niet traditionele 
producten. 

•  Het scheppen van organisatie en orde in de sector 
middels overlegstructuren, participatie en 
beleidsvoorbereiding. 

•  Het (doen) plegen van onderzoek ter vergroting van 
de productie, kwaliteit en diversiteit.  

•  Het bevorderen van consistentie en verbetering van 
kwaliteit van de padie en het eindproduct. 

•  De bevordering van breedte- en diepte investeringen 
in de sector, met stimulering van meer efficiënte 
procedures en processen. 
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Operationele doelen van het PRS (2):  

•  Het bijhouden van ontwikkelingen in de rest van 
de wereld in de rijstteelt en aanverwante 
activiteiten. 

•  Exportbevordering naar de traditionele- en niet-
traditionele markten. 

•  Het verlenen van diensten bij de 
vergemakkelijking van productie en export tegen 
kostenvergoeding. 

•  Dataverzameling met betrekking tot de sector, het 
verstrekken van informatie, het vastleggen van 
trends en het maken van prognoses. 

•  Bevordering van overleg in de sector  
 tussen overheid, producenten, verwerkers en 
exporteurs. 
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Padie Verwerkers/ 

Exporteurs 
 

Padie Productie 
Bedrijven 

Inputs 
leveranciers 

Machine 
leveranciers 

Waterschappen/ 
OWMCP 

Voorlichtingsdienst- 
LVV / Partikulieren Rijstonderzoek/ 

Adron 

Banken 

 
EU  

Caricom  
Overige 

Algemeen Overheidsbeleid en Specifiek Rijstbeleid 

 

Machine-diensten 
leveranciers 

Min LVV Min OW Min RO Min Financien Min HI 

Internationale marktcondities 
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8. Conclusies en Aanbevelingen 
 

•  Vanwege internationale uitdagingen en ter 
behoud van de sociale en economische 
bijdrage van de rijstsector ontkomen zowel 
het nationale bestuur als de rijstsector er 
niet aan om de besluitvorming te 
moderniseren. 

 

 
Aanbeveling: 
•  PRS op de meest korte termijn realiseren. 



Than Q     !!!!!!!!!!!! 
Zijn er nog Vragen,  

 


