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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. 

 

•  In 2005 PLOS studie door Proplan Consultancy.  
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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  
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•  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  
 



11 

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.    
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4. Juridisch Kader 
 •  Wetgeving voor een Productschap voor de 

rijstsector ontbreekt.  
 

•  De Wet op de SER is op 3 Maart 2004 
afgekondigd. Deze behelst geen regels met 
betrekking tot Productschappen doch kan 
beschikken over vaste commissies, belast met 
werkzaamheden die de economische aspecten en 
de sociale aspecten van het sociaal-economisch 
leven bestrijken. 

 

•  Het is gewenst dat de SER wettelijk optreedt als 
toezichthouder van de Productschappen.  

 

•  Daartoe zal de SER, conform artikel 14 van de 
Wet op de SER, een vaste commissie instellen, 
belast met het toezicht op de Productschappen.  
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•  Belangrijk kenmerk van Productschappen t.o.v. 
private organisaties is dat zij in algemeen belang 
dwingend rechterlijk kunnen optreden door zaken 
op te leggen aan allen in de sector, inclusief 
heffingen te betalen. 

 

•  Productschap is een vorm van zelfregulering 
passend in het kader van de besluitvormings-
processen nodig om de bestaande belemmeringen in 
de sector te elimineren.  

 
 

•  De bedrijven zullen van rechtswege onder het 
Productschap vallen. Er is geen sprake van 
vrijwillig lidmaatschap. Hierin zal het 
Productschap zich wezenlijk onderscheiden 

    van de reeds bestaande organisaties binnen  
    de rijstsector. 
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Wet op de Productschappen 
 •  De Wet op de Productschappen is het juridisch kader 

om met sukses Productschappen op te richten en te doen 
functioneren.  

 

De Wet op de Productschappen omvat: 
•  instelling en taak 
•  samenstelling en inrichting 
•  organen en hun werkwijze 
•  voorzieningen tot gemeenschappelijke behartiging van 

belangen  
•  vervulling der taken van de organen 
•  de geldmiddelen 
•  toezicht op Productschap door de SER 
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Juridische opzet van de Productschap Rijst 
•  De wet op de Productschappen vormt de basis waarop 

de President bij Resolutie het Productschap Rijst 
Suriname (PRS) kan oprichten.   

 

•  De Resolutie wordt voorafgegaan door een beslissing 
van de RvM, op voordracht van de Ministers van LVV 
en HI, ter goedkeuring van deze oprichting. 

 

•  PRS heeft tot algemeen doel: ontwikkeling in de 
rijstsector te bevorderen, een intermediaire functie te 
vervullen tussen de bedrijven in de rijstsector en de 
overheid en een platform bieden voor gestructueerd 
overleg tussen ondernemers waardoor met inachtneming 
van het algemeen belang, hun belangen systematisch op 
elkaar kunnen worden afgestemd.  
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5. Organisatorische Aspecten:  
De operationele doelen van het PRS zijn:  

•  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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De operationele doelen van het PRS zijn (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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 Het Bestuur van PRS 
Een aantal commissies zullen worden ingesteld ter aansturing 
van een aantal specifieke beleidsgebieden met als taak 
materiaal en informatie uit de sector aan te dragen, opdat het 
werk van de afdelingen kan worden verlicht.  
 

 Geledingen: binnen Bestuur Minimaal aantal 
leden: Maximaal aantal 

leden: 
-Boeren 2  3  
- Verwerkers/exporteurs 2   3  
- Overheid  2   2  
-Overige stakeholders (toeleveranciers, banken, 

consumenten) 
1 3 

Totaal: 7   11  
 
De voorzitter van het Productschap wordt bij 
Staatsbesluit op voordracht van het bestuur benoemd, 
geschorst en of ontslagen door de RvM.. 
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Bestuur 
PRS 

Direkteur 

Commissie Onder-
zoek/Product/Kwa 
liteit/Voorlichting 

Commissie 
Export en 
Marketing 

Afd Kwaliteit/ 
Veldproduktie 
(2-5 personen) 

Afd Verwerking/ 
Marketing 
(1 persoon) 

Afd 
Laboratorium 
(1-2 personen) 

Afd 
Administratie 
(1 persoon) 

Secretaresse 

Commissie 
Financiering/ 
Inputsvoorziening 

Commissie 
Waterhuis-
houding 
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Secretariaat 
 •  De dagelijkse leiding van het Productschap zal 

worden gedelegeerd aan een directeur met ruime 
bevoegdheden op basis van een goedgekeurd jaarplan 
en budget. Deze geeft leiding aan het secretariaat. 

 
 

•  Het Productschap zal zetelen in Nieuw Nickerie. 
Gezien het belang van de kwaliteitsbewaking en 
controle, zal er ook een mobiele kwaliteitsbrigade 
worden ingezet. 

 

 

•  Deze zal zich enerzijds richten op de begeleiding van 
het kwaliteitsmanagement in de pellerijen met name 
in Nickerie en de kwaliteitscontrole op de havens in  

 Nickerie en Paramaribo. 



25 

Functies binnen het Secretariaat: Aantal 
medewerkers 

Fase 1 Fase 2 
- Directeur  
- Secretaresse 
- Administratieve/Boekhoudkundige kracht
- Voorlichters/ Veld-/Qualitycontroleurs  
- Laboratorium Analist
- Marketing medewerker 

1
1
1
2
1
1 

1
1
1
5
2
1 

Totaal   7 11 
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6. Financiele Haalbaarheid 
•  De financiële middelen voor de exploitatie van het 

PRS komen in principe uit de sector zelf. Bij een 
exportheffing van US$ 3 /mton, rekening houdende 
met een exportproductie van het niveau van ca. 
50.000 mton, ontstaat er een bedrag groot US$ 
150.000. Deze zal naar verwachting toenemen met 
de exportproduktie tot  US$ 270.000 in jaar 5.  

 

•  In deze opzet dient LVV de taken v/h afgeven van 
het gezondheidscertificaat en de daarzaan gekoppel-
de vergoeding naar het Productschap af te stoten.  

•  ADRON blijft een zelfstandige entiteit en  
 deze heffing voor het PRS staat dan ook  
 geheel los van een heffing ter dekking van  
 de kosten voor rijstonderzoek door ADRON. 
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Cash Flow PRS (in US$)  

Jaar 1 2 3 4  5  
 Investeringen 328500 0 5500 35750 35750 

 Operationele 
kosten 148016 187284 190319 193446 196666 

 Totale kosten 476516 187284 195819 229196 232416 

Totale 
Opbrengsten 157500 189000 220500 252000 283500 

 Netto Cash-flow - 319016 1716 24681 22804 51084 



Activiteit / Globaal Tijdsbeslag M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Stap 1 Actualisering Project dossier in samenspraak 
met  LVV en de Stakeholders. 

Stap 2 Goedkeuren door de RvM, de Staatsraad, de 
aanname door DNA en de afkondiging door de 
President. Van de wet op de Productschappen 

Stap 3 Goedkeuren door de RvM en Staatsraad. En 
tekenen door de Pres ident van he t 
Staatsbesluit voor de oprichting van het PRS, 

Stap 4 Veiligstellen van de financiering van de opstart 
van het PRS; 

Stap 5 Bemensen van het Bestuur van de PRS op 
voordracht van stakeholders en het formuleren 
van de huishoudelijke regels; 

Stap 6 Formuleren van een gedetailleerde Business 
Plan met vastleggen van de Administratieve 
Organisatie; 

Stap 7 Huren en inrichten van een goede kantoor- en 
laboratorium lokatie (bij voorkeur op één 
lokatie) in Nw. Nickerie, aantrekken van de 
kernstaf en plegen v/d aanvangsinvesteringen; 

7. Stappenplan 
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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. 

 

•  De initiële investeringen van het Productschap Rijst 
Suriname, inclusief werkkapitaal, bedragen samen US$ 
328.500. Dit bedrag zal deels uit de sector en deels uit 
publieke middelen gehaald dienen te worden.  

•  Op basis van een jaarlijks te exporteren hoeveelheid 
rijst- en rijstproducten van rond de 90.000 mton vanaf 
jaar 5 is het Productschap in staat zichzelf volledig te 
bedruipen. 

Aanbeveling: 
•  PRS op de meest korte termijn realiseren. 



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

 


