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Inleiding
Waarom een rijstconferentie

 U zal zich rond dit congress ongetwijfeld hebben bezig gehouden met  enkele vragen
bijvoorbeeld:
Waarom houden de initiatiefnemers een rijstcongres; 
Zijn er niet vele seminars reeds gehouden in het verleden en zijn de aangekaarte problemen toen
opgelost?

 En als het antwoord op de vorige vraag neen is, waarom weer een congres;

 Of denken de initiatiefnemers dat met input van participanten uit landen met een
succesverhaal over hun rijstsector, het dit keer wel zal lukken;
Geen pretenties bij initiatiefnemers tav duurzaam success
Analyse van een probleem, discussie en besluiten nemen een manier om problemen op te lossen. 

Breed gedragen besluiten nodig voor doorbreking stagnatie in de rijstsector.   



Achtergrond
Wereld padieproductie en positionering Surinaamse rijst sector belangrijk;

Van de wereldbevolking groot 7 miljard mensen eet meer dan 60 % rijst, hetgeen betekent dat
deze voedselbron haar belangrijkheid niet zal verliezen; 

Integendeel, de behoefte en dus de vraag naar rijst blijft stijgen; 

Klimatologische factoren kunnen oorzaak van zijn van terugvallende producties, doch in het 
algemeen is er sprake van een opgaande trend. 

Het totaal beplant areaal in de wereld bedraagt 161.1 miljoen hectare. Dit areaal bevindt zich
in Azie, het Midden‐ Oosten, Afrika, Europa, Noord‐ en Centraal Amerika, het Caribisch gebied, 



Achtergrond:Mondiale Padieproductie, 
rijstimport en export
Gebieden Padieproductie

in miljoen ton
Imports in 
mil‐joen
ton

Exports in miljoen ton

Azie 672,8 22,9 37,7
Afrika 28,3 14,6 0,6
Centraal 
Amerika en 
Caribbean

2,9 2,4 0,7

Zuid Amertika 25,6 1,4 2,9

USA 8,6 1,2 3,3
Europa 4,2 2,2 0,3
Australie 0.7 0,5 0,3

Totaal 743,1 45,2



Achtergrond: Surinaamse productie, 
export en exportwaarde

jaar Staand areaal Beplant areaal in 
ha

Productie nat in 
mton

Exporthoeveel
Heid in mton

Waarde export
In US$

1985 43.400 74.900 395.900 131.672 37.800.000

1990 45.127 40.500 196.010 64.942 11.292.250

1995 46.567 61.400 216.000 87.200 15.800.000

2000 47.652 42.000 164.000 47.300 13.700.000

2005 49.067 41.500 185.000 35.900 8.900.000

2010 50.800 53.555 246.935 89.412 37.846.402

2014 50.800 62.211 300.491 103.755 55.327.384

2015 50.800 n.b n.b n.b n.b



Achtergrond (vervolg)

Na zeventiger en tachtiger jaren nauwelijks of geen vooruitgang geboekt.
Geen bevredigende toename van het beplante areaal.
Dalende padieproducties.
Afnemende exportprijzen.
Verslechterende concurrentievermogen op de exportmarkt.
Geen gestructureerde sturing van de sector door de koepelorganisaties.
Onvoldoende invloed van de privaatrechtelijke organisaties. Waterschappen nemen
nauwelijks verantwoordelijkheid voor onderhoud infrastructuur en waterbeheer.
In de belangrijke rijstproducerende landen is men voortdurend bezig met allerlei studies 
teneinde oplossing te brengen indien sprake is van stagnaties in de sector.



Condities voor het keren van de 
negatieve trend
Formulering Nationale Strategie voor de Agrarische sector.
Rijstproducenten in Azie, Afrika, de Amerika’s en Guyana doen dat.
In haast alle landen die beleid ontwikkelen voor de rijstbouw, 
maakt dit beleid onderdeel uit van de nationale strategie voor de 
ontwikkeling van de agrische sector. 
Immers, de ontwikkeling van de rijst sector is een ministerie van 
LVV overstijgend aangelegenheid, dus wordt een orgaan of instituut
uitgerust met autoriteit,  aangewezen om aansturing en sturing van 
de sector te bewerkstelligen.



Areaal en bedrijfsgrootte klassen
Stakeholders en hun rol
Padieboeren:

De padie wordt door boeren verbouwd op bedrijven waarvan het totale oppervlak per 
1988 (55.000 ha) in de volgende bedrijfsgrootte klassen uiteen valt.

Kleiner dan 24 ha;

25‐75 ha;

75‐100 ha;

101‐250 ha;

251‐500 ha;

501‐1000 ha;

Groter dan 1000 ha.



Areaal en bdrijfsgrootteklassen
Stakeholders en hun rol
Padieboeren:
De padie wordt door boeren verbouwd op bedrijven waarvan het oppervlak per 
1990 in tweede instantie in de volgende bedrijfsgrootte klassen valt.
Kleiner dan 12 ha;
13‐24 ha;
25‐75 ha;
75‐250 ha;
251‐750 ha;
Groter dan 750 ha.



Aantal padiebedrijven in 1988: 5.528.

Vanaf de negentiger jaren koop van grond toebehorende aan kleinere boeren door 
kapitaalkrachtige boeren; grond van de kleinere boeren op.

Meer grond in handen van een geringer aantal boeren.

Onderzoek nodig om vast te stellen welke omvang bedoelde verschuivingen hebben gehad.

De rijstboeren verbouwen padie op hun bedrijven en leveren het natte ruwe product aan de 
opkopers/verwerkers die over de verwerkingsfaciliteiten beschikken. 

Kleinere boeren zijn vertegenwoordigd in twee organisaties te weten de Surinaamse Padie
Boeren Associatie (SPBA)  en de Vereniging van Padie Producenten (VPP).

Verticale en horizontale samenwerkingsverbanden in en tussen de organisaties zijn niet aan
de orde. 



Verwerkingsindustrie

Molenaar/exporteur:
De meeste molenaars opereren zowel op de lokale‐ als de 
exportmarkt. In Nickerie zijn ongeveer 22 gesitueerd, terwijl in 
Saramacca en Coronie, zich 5 entiteiten bevinden.
De positie die rijstexporteurs voor 1990 bezaten, namelijk dat er
kortere lijnen naar de exportmarkt bestonden zijn in de loop van 
de tijd kwijtgeraakt aan brokers.
Ook hier bestaan twee verenigingen namelijk de Vereniging van 
Rijst Exporteurs (VRE) en de Vereniging van rijstverwerkers en
exporteurs (VVRE). 



Lokale Markt

De pelmolens doen rechtstreekse rijstleveranties aan hun eigen
faciliteit in het district of in Paramaribo leveren aan winkels of 
tussenhandelaren.

In Paramaribo bevinden zich ongeveer 2500 winkels, zogenaamde
supermarkets en enkele honderden rijsthandel faciliteiten die de rijst
aan de klant doorverkopen. 



Lokale Markt
Jaar Rijst consumptie

en voorraden(ton)

2009 85.720

2010 48.098

2011 93.636

2012 77.824

2013 82.097

2014 65.935



Instituten
Instituten en hun impact op de keten
Er is geen sprake van een gestructureerde samenwerkingsverband
tussen de in Suriname opererende instituten zoals ADEK en het CELOS 
en de rijstsector. 
ADRON valt onder het ministerie van LVV, maar het is niet bekend
welke instructie het ministerie wat betreft de inhoud van het 
veredelings‐ en kwaliteitsonderzoek aan ADRON geeft. 



Probleemdefinitie

In de loop der tijd zijn diverse rapporten verschenen over de Surinaamse
rijstsector, waarin de problematiek wordt behandeld en waar ook oplossingen
worden gesuggereerd. 
Hoe de oplossingen moeten worden uitgevoerd in de vorm van plannen en
beleidslijnen is eveneens vaker op papier gezet.
 De plannen en beleidslijnen omvatten ondermeer issues in de technische, 
technologische en sociaal‐economische sfeer.
 Echter tot een daadwerkelijke uitvoering van deze plannen en beleid is het 
nooit gekomen.
Bovendien is de communicatie binnen de sector stil komen te liggen, 
waardoor samenwerking tussen de geledingen afwezig is. 



Productiekosten en overheidsinterventie
Voor de liberalisatie van de rijstsector was er sprake van interventie van de overheid bij de 
vaststelling van opkoopprijzen voor padie.

De overheid is zelfs enkele malen ertoe overgegaan om gedroogde padie op te kopen, welke dan
werd opgeslagen in de zogenaamde EZ‐schuren. Deze situatie leek op den duur onhoudbaar. 

De overheid heeft geruime tijd middels een commissie (De Nationale Rijst Raad) geintervenieerd
bij de onderhandelingen terzake opkoop van padie en de vaststelling van afboerderij prijzen. Met 
het operationeel worden van de Staatscommissie rijst en de Suriname rice export company 
(Surexco) brak een nieuwe periode aan, waarin beleid werd ontwikkeld om via dat orgaan geleide
onderhandelingen tussen boeren en opkopers, tot verdere structurering van de interventie te
komen.

Exercitie Staatscommissie Rijst/Surexco veiligstelling vreemde valuta voor de sector.

Verdeling deviezen over veldproductie, verwerking en transport.

Sluiting deuren van Surexco rond 1990, bracht een einde aan de sturing van de sector.  



Verschillen productietechniek,verschil in 
kosten
klasse 0,1‐ 12 ha 12,1‐ 75 ha 75,1‐ 250 >250 ha

grondbewerking Loonwerk/eigen
machine

Loonwerk/eigen
machine

Eigen machine Eigen machine

irrigatie Zwaartekracht/
pomp

Zwaartekracht
pomp

Lo Lift pomp Lo Lift pomp

zaaien Hand (75%)
Vliegtuig (25%)

Hand(50%)
Vliegtuig 50%)

Vliegen Vliegen

bestrijding Hand(75%)
Vliegen (25%)

Hand (50%)
Vliegen 50%)

Vliegen Vliegen

bemesting Hand (75%)
Vliegen (25%)

Hand (50%)
Vliegen (50%)

Vliegen Vliegen

oogst Loonwerk Loonwerk Eigen machine Eigen machine

Totaal landelijk
areaal/klasse

15.000 ha 6.000 ha 6.000 ha 33.000 ha



Productiekosten Grootlandbouw; 2012, 
2013,2014
jaar Beplant areaal in ha Kosten in SRD

2012 2.360 4.127

2013 1.100 5.319

2014 2.200 4.035



Value Chain
Primaire activiteiten:
Inbound logistics:
Relaties met leveranciers
Operations
Outbond logistics:
Activiteiten om outputs te ontvangen, op te slaan en te
distribueren
Activiteiten gericht op marketing en verkopen
Promotion om klanten te stimuleren product te kopen
Dienstverlening verzorgen
Zorg ervoor dat de after sales service geimplementeerd
wordt.

Deze zijn de activiteiten die direct te maken hebben met de 
vervaardiging van het product:
‐ Zaaizaadproductie
‐ Veldproductie
‐ Drogen en peller
‐ (Exporteur)
‐ (Trader)
‐ (Agent/Importeur)
‐ Groothandel
‐ Detailhanden

Ondersteunende activiteiten
Aanschaffingen
Bemensing, technologische ontwikkeling
Nodige infrastructuur afdelingen, boekhouding, 
juridische zaken, planning financien, overhead 
relaties 

Deze zijn niet direct verantwoordelijk voor de productie, 
maar zij zorgen wel voor effectiviteit en efficiency. 
Management in de sfeer van human resource is een
belangrijk onderdeel. Een bedrijf hoeft niet voor alle
onderdelen in de keten zelf zorg te dragen. Zij kan
bijvoorbeeld aan “outsourcing” (uitbesteding)doen.



Value Chain
Value chain analyse
Vrijwel alle rijst producerende en exporterende landen doen onderzoek

teneinde een value chain analyse oftewel een waarde ketenanalyse
te kunnen vaststellen. 

Waardeketen is een waarde die een bedrijf dat opereert in een bepaalde
industrie of branche kan geven aan alle schakels in de keten, bij het
produceren van een een bepaald product of dienst. 

Michael Porter introduceerde in 1985 zijn concept van de waarde keten. 
Doe meer dan het andere bedrijf of de andere persoon.
De boodschap is creeer een product dat boven de verwachting van 
de  klant reikt.



Verbeterpunten
1. Zaaizaad aanmaak en distributie rationaliseren
2. Wetgeving om clandestiene import van zaaizaad te minimaliseren
3. Functioneren van waterschappen en waterbeheer
4. Inzaaiplanning
5. Minimum tillage 
6. Voorlichting, training en communicatie
7. Kwaliteitstandaarden bij opkoop
8. Gewasmanagement
9. Efficientie verwerkingsprocessen
10.Innovatie en productontwikklling in de hele keten
11.Marketing information systeem voor hele sector
12.Beinvloeding van productiefactoren door key-actoren tbv effcientie keten
13.Sectorplan t.b.v. sector beleid.
14.Coordinatie sector beleid
15.Logistiek



Einde
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Overview of the Rice  Sector

1
• 60% rural households growing rice/paddy 

2
• Paddy land accounts for 40% of agricultural production area

3
• Rice contributes 30% of production value of cropping sector

4
• Ensure national food security

5
• Contribute considerably to export earnings



Today’s Government Objectives for the rice sector

• Ensure national food security and improve 
incomes and livelihood of farmers

• Develop the production towards modernization 
and sustainability

• Improve productivity and quality and increase 
competitiveness

• Effective use resources of land, water, labor and 
capital



History: Yield as the driver of output 

• Stagnation during 1976‐1980
• High growth, mostly contributed by yield growth along with the partial reform in 1981
• Steady growth during 1986‐2000 since the economic reform
• Lower growth from 2005 with less cultivated area
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History: Market-oriented reforms as a driver of change

From hunger…
• Top-down cooperatives in 1975 followed by  farmer’s 

resistance in the south. Rice production stagnated and 
hyperinflation. 

• Imported rice reduction in assistance  by the Soviet Union 
and the losses of SOEs further reduced farmer incentives

… To surplus of rice as world 2nd player in rice exports ..
• Market liberalization : switched from the collective 

agricultural production system to individual-oriented 
contract system in 1981 generating farmer’s creativity and 
initiative followed by sharp increase  of rice production 
with an average annual growth rate of 5% during 1981-
1986



Measure 1: Land Allocation to all farmers

• The Land Law in 1989 legalizing the private ownership of
farm assets and allocating the cooperative land to
individual farmers for long-term use

• Landless farmers account for only 2 percent
• farmers holders of land-use titles have five rights:

“exchange, transfer, inheritance, lease and mortgage”;
• Farmers were allowed to buy, own, and sell agricultural

inputs such as machines, buffaloes, and tools
• farmers no longer required to sell a large part of their

outputs to State at low price



Measure 2: Reduction of export tax and removal of 
import tax for fertilizers

• Eliminated most direct subsidies and price controls,
set interest rates positive in real terms and devalued
the foreign exchange rate,

• The export tax was reduced 25% to 0% in 1998.
• Restrictions on fertilizer import removed in 2001
• Participation of the private sector in rice export since

1997



Measure 3: Government Investments in 
irrigation and General services 

• Around 8 billions US$ invested in irrigation
• Public extension service successful in 
disseminating high‐yielding varieties, and 
plant protection techniques …



Measure 4: Direct Supports & Subsidies; but less and less!
 Exempt poor households and agricultural households in difficult 

communes from agricultural land use tax
 Reduce 50% of agricultural land use tax for the rest of households
 Credits with subsidized interests to buy machines, materials  for 

services in  supply chain (plough, harvesting…)
 Exemption from irrigation fees
 Investment in general services, in R&D, science technology and 

agricultural extension
 Poorest have access to subsidized credits of Bank for Social Policies
 Free vocational training
 Production inputs given free or subsidized by pro-poor national and 

international programs (less and less applicable)



Measure 5: From fragmented land to large rice fields (ARP)

Land consolidation for Reducing cost of farming



Measure 6: Increasing incomes for farmers (ARP), 
through on-farm diversification

• Restructuring the subsector
• New value chains of 

specialty rice, targeting 
niche markets

• Diversification: More rice-
fields turned into flowers and 
safe vegetable

• Models for test and 
demonstration > lessons 
learned and then

• Mass multiplication

Mechanism

Pilot 
models and 
replication

Rice 
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Rice 
value 
chain 
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Measure 7: Crop diversification

Low profit rates in rice production 
compared to other crops

Multi‐purposes of the paddy land 
conversion

0
10.000
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30.000
40.000

Profit (000 VND/ha)

Diversify 
farmers’ 
incomes

Create 
jobs for  
rural 
areas

Reduce 
imported 
inputs 
such as 
corn, soy 
been  and 
fertilizers

Ensure food 
security and 
protect 
nature



Measure 8: Promoting on farm diversification

• After years of 
development, Sa Dec 
village in Mekong delta 
has now 212  hectare of 
flowers.

• The village’s flowers are 
transported by boats to 
other provinces in 
Mekong River Delta and 
Ho Chi Minh City, and 
even exported to Laos, 
Cambodia and China.

On‐ farm diversification



Measure 9: On farm Diversification

with corn with soy-beans,
which needs less water 

and	enriches	soil



Measure 9 (& 6): Higher incomes for farmers
Support general services
and private investment

• State budget provided to 
infrastructure, improving quality of 
agricultural services,  research & 
Development, education  to 
improve productivity, 
competitiveness and the quality of 
services along the chain

• Enabling environment for domestic 
and foreign private companies to 
invest, aiming at long-term growth

• Market research, branding …
• Help networking and linking with 

international partners

Rice value chain development

Higher  
added value

Diversify 
rice 

products 

Intensify 
science & 
technology 
application

Institutional 
reform



ARP-Policy: Development of Supply & Value Chains
• Studying  markets; sale contracts 

signed with agreed quality standards 
and trademark, before production

• Building partnerships: Former 
buyers become partners and 
investors

• Having different varieties of  coarse 
rice or basmati  or jasmine or local 
varieties for different customers?

• Strict technical supervision 
• Close collaboration between value 

chain actors, from farmers to end-
consumers

• Traceability
• Good services for inputs supply and 

services

• Farmers are organized in 
production groups, with leader.

• Lead-firm “Loc Troi” provide 
good down stream services, after 
farm-gate: drying, storage, 
transportation, processing, 
marketing

• Government gives subsidized 
credits to farmers/contractors to 
buy machinery 

• Results: Costs reduction and 
free labor for higher income 
activities (horticulture, rural non-
farm jobs…) 

• Sharing information about market 
and quality standards



Add value 1: Recycling by-products

• Recycling by-products:
• Processing of by-

products to add values
• No pollution, no post-

harvest losses through 
by-products

• Intensification with new 
varieties seed, fertilizer, 
pesticide, herbicide = 
value addition

Example: Making briquettes out of husks 
and straw for drying and other purposes



Add value 2: Recycling by-products

Using rice straw to cultivate 
mushrooms Making compost from rice straw



Examples, Add value 3: Certified Production of Rice
Rice & Duck, Rice & Fish and Rice & flowers farming applied in Mekong 

River Delta. Flowers planted to attract friendly insects eating harmful 
pests. Duck and fish do the same



Example, Add value 4: Certified Production of “Safe” Rice

• The floating rice system uses no 
pesticides and only a small 
amount of fertilizer.

• This is in contrast to the high-
yielding varieties of rice that 
grow three to four crops per year 
in Mekong and that are 
agrochemical intensive. 

• This farmer collecting wild 
freshwater fish for his protein 
sources.

• Although the yield of floating rice 
is low, the net return is relatively 
higher than that of summer-
autumn high-yield variety rice 
crops grown by other farmers.



Examples, Add value 5: Differentiation of Rice Products



Example, Add value 6: The quantity of 
fragrant jasmine rice increases

Export volume by rice varieties (ton)
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 1.000.000
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 4.000.000

2‐10%broken
rice

15‐25%
broken rice

25‐50%
broken rice

Jasmine rice Brown rice Sticky rice Broken rice Others

2010
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Focus for Policy development

Orientation Recommendation
1. Investing in people

2. Enabling
environment for the 
private sector to 
invest in the rice 
sector
3. Privatization of 
SOEs

4. Enhancing  
linkages cooperation 
and coordination

- Training and retraining of rice researchers, 
policy researchers and extension staff…

- Adopting a more results-oriented culture in 
innovation activities

- Policies related to incentives (tax, access to 
land, credits …)

- The State budget has more money to support 
farmers and the private sector

- Between national research centers, extension 
and schools

- Network with international research centers and 
private sector

- Among ministries (Agricultural, Health,
Infrastructure…)

- Participation of communities in design, 
implementation, maintenance and monitoring

- GAP certification, organic rice production and 
other crop production standards in order to 
access specific export niche markets

24



Focus for Policy development
Orientation Recommendation

4. Equitable 
access and control 
over land & inputs

5. Poverty 
reduction, gender 
equality 

6. More 
participation in 
management of 
Drainage and 
Irrigation 

- Process of ‘land conversions’ more transparent and fairer
- Protecting the farmer’s rights to land, more stable property 

rights
- Land-use planning system
- Small-scale farmers  have equal rights, compared to large 

ones for access to credit, technology and market 
information.

- Contributions by water users for operation, maintenance
- Participation of communities in design, implementation, 

maintenance and monitoring
- GAP certification, organic rice production and other crop 

production standards in order to access specific export 
niche markets

7. Food safety 
norms, 
certification and 
regulations

- Policies facilitating investment in public R&D and 
technology transfer schemes, subsidies for private R&D, 
intellectual property rights

25



Focus for Policy development
Orientation Recommendation

8. R&D

9. Methodology of 
farming extension 
services

- Develop institutional and policy reforms to enhance farmers’ 
access to improved public agricultural and natural resources 
management services.

- More participation in farming extension from communities, 
cooperatives, enterprises, private persons

10. More on-farm 
and off-farm 
diversification

- More flexibility from Government in approving conversion of
rice land to soy- bean, corn and cash crops

- Same level of support  from Government to corn or soy-
bean production  as to rice production 

11. Increase the 
production 
efficiency and  
competitiveness of 
rice value chains

- One process system with land consolidation 
- More long term credits for farmers and cooperatives
- Improve the efficiency of  farming extension and  supervise  

process  of sustainable production
- More incentives  from Government  for private investment in 

rice

26



Focus for Policy development
Orientation Recommendation

12. Market 
development,
more lucrative 
markets

- Enhance the competitiveness of the private  sector
- Develop new markets (South America, Africa, Middle 

East)
- More market integration  and linkages (trade 

agreements, product exchanges)
13. Creating more 
added value

- Provide private companies with more incentives and 
favorable conditions investing in agriculture

• Having direct linkages with farmers producing 
high quality rice (Japonica, Jasmine, Parboiled)

• Investing modern technologies of processing rice 
and  recycling by-products

• Undertaking branding activities
14. Market 
stabilization

- Provide exporters  having direct customers  overseas 
with more incentives and favorable conditions 

- Provide vulnerable groups with rice, more food-for-
work programs

27



Reflections on policy for restructuring the rice sector
• The Government of Vietnam intends to reduce its role in 

productive activities (e.g. via SOE, subsidies), where the 
private sector is taking the lead as a driver of change.

• The Government now focus on creating an enabling 
environment including policies facilitating farmers and 
private business for sustainable long-term growth, as 
prescribed in the “”Agricultural Restructuring Program 
(2013) (ARP). 

• Institutional strengthening, capacity building and policy 
reforms are needed to enhance farmers’ access to 
improved public services, as advocated in the vnSAT-
project, supported by the World Bank.

• This policy change is initiated and endorsed by a 
Resolution of the VC-Party in 2013 and implemented by
the PM and MARD



Reflections on policy for restructuring the rice sector

• There are no perfect or effective policies, since often 
trade-offs are observed “in everything”; 

• Thus policy makers often ask themselves, if their current 
policy addresses as much as possible the stated 
objectives; 

• To minimize mistakes, failures and obtain desired 
outcomes, make sure that new policies are based on 
sound (research) evidence; 

• Improve transparency in the policy making process, 
including stakeholder participation and information on 
objectives, measures and policy tools;

• Policy implementation should be accompanies by a 
sound monitoring and evaluation (M&E) system
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Thank you!
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Inspelen op veranderende consumenten 
voorkeuren en markteisen

(Noodzaak van een marktgerichte waardeketen)
Paramaribo, 15 april 2016

R.J. Elmont
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1. Stand van zaken

2. Marktgerichte waarde keten?

3. De markt- binnenland

4. De markt – export
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6. Ketenwaarde berekening (padiewaarde)
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 Huidige markt ontwikkelingen

 Export EU is na EPA vanaf 2008 sterk afgenomen

 Nog steeds cargo export ondanks EPA

 Toenemende concurrentie EBA

 Grootste exportmarkt is Caricom

 Identiteit, kwaliteit Surinaamse rijst is verwaterd en waarde 
afgenomen

 Concurrentiepositie verzwakt en productie en export heeft 
potentie eerdere rapporten nog niet bereikt.

 Moeizame ontwikkeling nieuwe makten

 Meer G2G contracten

1. Stand van zaken



 Ontwikkelingen keten

 Inefficiëntie in hele keten en daardoor sterk toegenomen 
kostprijs.

 Wegvallen SML als leading company voor marketing en 
innovatie.

 Gebrekkige beleidsvorming, sector coördinatie en sector 
samenwerking na opheffen Stichting-Rijst Instituut Suriname.                        

 Preferentiële importregelingen voor ACP-rijst (Suriname en 
Guyana) – onvoldoende benut voor verbeteringen in de keten.

 Problemen met ontwikkeling en acceptatie rassen

 Onvoldoende innovatie en waarde-toevoeging

1. Stand van zaken



2. Noodzaak markt gerichte waarde keten 

 Surinaamse rijst sector heeft een meer productgerichte 
dan marktgerichte keten

 Suriname is een kleine speler op de wereldmarkt en richt 
zich op de hoge kwaliteitsmarkt, mede vanwege hoge 
kostprijs.

 Er is op de wereldmarkt sprake van sterk veranderende 
eisen van afnemers en consumenten voorkeuren.

 Marketing intelligence en kennis van internationale 
handelsverdragen noodzakelijk om marktgericht te kunnen 
opereren.

 Een verbeterde samenwerking en communicatie tussen 
actoren, markt en faciliterende omgeving  in de keten 
moet marktpositie en het concurrerend vermogen van 
Surinaamse rijst verbeteren!



2.Noodzaak markt gerichte waarde keten           

 Opstarten onderzoek gewenst naar: 
 Trends in de markt volgen
 Consumenten gedrag en voorkeuren(kwaliteitskenmerken, 

kookeigenschappen, sensorische eigenschappen).
 Marketing strategieën voor de verschillende markten te 

ontwikkelen.

 Creëren van up-stream en downstream 
samenwerkingsvormen voor goede uitvoering van die 
strategieën is gewenst. 

 Businessmodellen zijn mogelijk voor verbeteren supply-
chain management en doorvoeren van innovaties.

 Keten samenwerking is nodig gezien geringe omvang van de 
Surinaamse rijstproductie/export t.o.v. belangrijke 
concurrenten op wereldmarkt.



2.Markt gerichte waarde keten-Trends en 
voorkeuren

Enkele voorbeelden van trends, markteisen en consumenten 
voorkeuren in diverse markten 

 Diversificatie in rijst soorten

 Standaardisatie producten 

 Voedselveiligheid-strengere eisen

 Convenience foods -kant en klare maaltijden-quick cooking

 Speciality products - gezondheid- exotisch

 Organische producten - ook in relatie tot voedselveiligheid en 
milieu.

 Fair trade- eerlijkere verdeling waarde van de keten tussen 
actoren.



2.Markt gerichte waarde keten 
– Rassen en zaaizaad

Keuze te telen rijstsoorten, ontwikkeling rassen en keuze  
zaaizaad cruciaal bij marktgerichte sector.

Daarom noodzakelijk:
 Commercialisering zaaizaadproductie 

 Terugkoppeling reacties markt en op rassen naar productie en 
zaaizaad keten.

 Verbeterde communicatie in de sector over besluitvorming 
zaaizaad en rassen beleid.



2.Markt gerichte waarde keten 
– Rassen informatie en communicatie

Op korte termijn zal SNRI(ADRON) daarom:

 De communicatie met de keten over rassen en 
resultaten  onderzoek en internationale ontwikkelingen 
structureel moeten verbeteren.

 Uitgebreide informatie over de ADRON rassen, de 
ontwikkelingen en veredelingsdoelen moeten 
verstrekken.

 Een project voor de komende oogst moeten opstarten, 
gericht op:
 Inventarisatie en analyse van de klachten van de boeren, 

verwerkers en handel over de ADRON rassen.

 Een consumenten onderzoek naar de Surinaamse rijst op zowel 
de binnenlandse als de buitenlandse markt.



2.Markt gerichte waarde keten 
– LVV informatie en communicatie

Op korte termijn is ook gewenst dat het ministerie van LVV:
 Communicatie met de keten over inhoud en uitvoering van 

het samenwerkingsproject met Maleisie intensiveert. 

 Daarbij op korte termijn meer informatie verstrekt over de 
wijze waarop beslist zal worden welke rassen uitgeprobeerd 
zullen worden.

 Aangeeft hoe en onder wiens verantwoordelijkheid het 
onderzoek naar deze rassen zal plaats vinden

 Duidelijkheid verschaft over het beleid/de regelgeving voor 
de import en het testen van buitenlandse rijstrassen.



2.Markt gerichte waarde keten
- Identiteit Surinaamse rijst 

Uit  analyses van padiemonsters door ADRON is gebleken dat:
 Potentiele slijprendementen ADRON-rassen, lijnen en 

Guyanese rijst redelijk overeenkomen (54-58%) .
 Er verschillen in kalkgehalte en kookeigenschappen tussen 

ADRON-rassen onderling en met het Guyana ras.
 Er nog weinig informatie bekend is bij de actoren over A-27 

het aromatisch ras van ADRON.
 Korrellengte ADRON 125 het langst is van de niet 

aromatische rassen.
 Gezien deze informatie is menging van bepaalde rassen af 

te raden tot na kookproeven.
 Rassen toetsen bij afnemers en consumenten op de 

belangrijkste markten is daarom gewenst.



2.Markt gerichte waarde keten
-nieuwe rijst soorten-

 Afhankelijk van de behoefte op de markt zou gestreefd 
moeten worden naar de ontwikkeling en introductie van 
andere rijstsoorten via ADRON, zoals bijvoorbeeld:
 bestaande aromatische rijstsoorten;
 kortere langgraan dan 7,0 mm (6,5-7,0 mm);
 hardere extra lange(> 8mm) en gewone lang korrelige 

rijstsoorten.

 Dit kan versneld plaats vinden door import van zaad van 
deze rijstsoorten waarbij dus:
 De vraag in de markt bepalend is, en
 boeren, verwerkers en handel beslissen of het voldoende 

meeropbrengst geeft en als zij dat risico aandurven. 

 Maar ook hierbij moet de sector overleg plegen en is samen 
werking en marktonderzoek nodig.



2.Markt gerichte waarde keten
- bestaande rijstsoorten 

 Om vast te kunnen stellen aan welke van de bestaande 
rijstsoorten de consument of afnemer de voorkeur geeft moet 
alvast een onderzoek middels focus groepen gedaan worden op 
de markten

 Daarbij dienen  naast ADRON ook oude SML –rassen getest te 
worden.

 In het laboratorium kookeigenschappen en sensorische 
vergelijkende proeven uitvoeren met andere rijstsoorten.



2.Markt gerichte waarde keten – meer 
waarde

 Ontwikkelen van producten uit  rijst en rijst bijproducten

 Innovatie in productie processen.

 Verbeteren houdbaarheid, verse smaak en geur.

 Overleg en samenwerking tussen actoren in de keten en 
industrieën in innovatie clusters is gezien de omvang van 
de sector gewenst om R&D kosten te dekken. 



3. Markt binnenland
 Op de lokale markt worden volgens opgave de volgende 

rijstkwaliteiten verhandeld:
 Super rijst: 10-15% breuk; Semi-superrijst: 20-25 % breuk; 

Consumptierijst: 30% breuk of meer; Breukrijst; Slijpmeel
 Verpakkingen, 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5kg, 2 kg en 1 kg.

 De door LVV in haar rapportage berekende binnenlandse 
consumptie plus eventuele voorraden in de periode 2009-
2014 varieert tussen ca. 48.000 en 94.000 ton zonder dat 
een duidelijke verklaring daarvoor is gegeven.

 Uit analyses van rijstmonsters uit de supermarkten door ADRON 
blijkt dat de kwaliteit van de rijst op de binnenlandse markt 
redelijk is.

 Afwijkingen komen wel voor in het gehalte fijne breuk en gruis.



4.Markt-export

Export statistieken LVV-2008 t/m 2012

	 	 Product	 2006 2007 2008 2009	 2010 2011 2012(**)
Export	(%)	
product	

Witte	rijst	 72,7 60,4 46,0 43,5	 58,7 52,4 55,2

	 Cargo 26,4 31,6 51,7 55,4	 40,6 47,3 44,4
	 Breukrijst	 0,9 8,0 0,7 1,0	 0,6 0,1 0,1
	 Overige	 0 0 1,3 0,1	 0,1 0,2 0,3
	 Totaal(%)	 100,0 100,0 100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0
	 Totaal(ton)	 41.462 52.500 52.641 51.541	 89.412 46.109 56.317
	 	
Export	(%)	
bestemming	

Caribbean	 44,1 48,0 30,3 29,0	 43,3 81,8 81,8

	 Europa	 26,5 31,1 54,7 46,4	 46,7 12,4 13,4
	 Americas(*)	 29.3 20,9 15,0 24,6	 10,0 5,8 4,8
Prijs	($/ton)	 Witte	rijst	 279 320 600 419	 413 744 528
	 Cargo 242 250 603 373	 413 578 608
	Bron:	Jaarverslag	Ministerie	van	LVV,	Afdeling	Statistiek	
(*)	Voor	het	grootste	deel	betreft	dit	export	naar	Guyana,	Frans	Guyana	en	Brazilië	
(**)	3	maanden	export	informatie	over	2012	ontbreekt	



4.Markt-export

Uit analyse van de import cijfers van de EU in 2014 blijkt dat:
 de import van rijst uit Suriname drastisch is afgenomen en er weinig 

witte rijst en breukrijst wordt ingevoerd.
 in 2014 in de EU is geïmporteerd:

Cargo:
Totaal:    531.034 ton @ Euro 827/ton
Suriname: 17.844 ton @ Euro 390/ton

Witte rijst: 
Totaal :  444.532 ton @ Euro 680/ton
Suriname: 1.785 ton @  Euro 375/ton
Breukrijst:
Totaal :   344.219 ton @ Euro 310/ton
Suriname:     496 ton @ Euro 266/ton

 de gemiddelde prijzen van zowel cargo als witte rijst  voor Surinaamse 
rijst structureel lager liggen dan rijst uit Guyana en de meeste andere 
origines.



4.Markt-export-2014

Soort rijst Nettogewicht 
(ton)

Douanewaarde 
(Srd)

Douane 
waarde 
SRD/kg

Douane 
waarde 
US $/ton

Cargo rijst 52.311. 99.882.144,02 1,91 570

Witte rijst 46.508 70.981.362,26 1,53 456

Parboiled rijst 3.709 7.691.854,62 2,07 619

Breukrijst 1.224 1.258.926,00 1,03 307

Totaal rijst export 2014 103.754 179.814.286,90



5.Identiteit en Branding
Case Surinaamse rijst.

 Reeds jaren wordt door Surinaamse exporteurs geklaagd dat andere 
rijst als Surinaamse rijst wordt verkocht in o.a. Nederland. 

 Op sommige verpakkingen staat vermeld: Surinaams rijst-afkomstig uit 
Suriname en Guyana.

 Uit recente analyses door ADRON van monsters in Nederland is 
gebleken dat uit de korrellengte blijkt dat slechts 2-3 merken van de 
onderzochte merken waarschijnlijk echte Surinaamse rijst is.

 Dat wordt ook bevestigd door de resultaten van de chemische 
analyses.

Identiteit Surinaamse rijst: is daardoor aangetast maar ook omdat:

 De kwaliteit slechter en neutraler van geur en smaak is dan 
voorheen(rassen of kwaliteitsmanagement).

 Kwaliteit van de concurrentie is verbeterd.



5.Identiteit en Branding

Bescherming “Surinaamse rijst” op basis van geografische indicatie

Op grond van de ontwikkelingen in de sector stel ik ter discussie of dit 
wel haalbaar zal zijn wanneer diverse niet in Suriname ontwikkelde 
rassen of zelf geïmporteerd zaaizaad gebruikt wordt. 

Een collectief merk “Keurmerk” 

Het keurmerk moet dan een synoniem worden voor de  origine 
“Suriname” en de kwaliteit. Er zal daarvoor een monitoringsysteem 
moeten worden opgezet om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Een bedrijfsmerk 

Een aantal bedrijven hebben hun merken al geregistreerd. Er is daardoor 
zowel in de EU en het Caraibisch gebied reeds een voorkeur ontstaan 
voor bepaalde merken van Surinaamse molens en handelaren.



6. Ketenwaarde-berekening
 Berekening van de padiewaarde(verkoop opbrengst/ton 

padie) bij verschillende afzetmarkten is uitgaande van 
een berekende kostprijs in de najaarsoogst 2015 van SRD 
4.200 per ha en een opbrengst van 5 t nat/ha de volgende 
marges per ton droge schone padie berekend:

Binnen‐
land
Super

Binnen‐
land
Semi 
Super Venezuela Jamaica

Marge per ton droge schone 
padie(SRD) 153,42 203,82 ‐25,06 ‐71,87
Marge per ton droge schone padie    
( US $) 45,80 60,84 ‐7,48 ‐21,45

Marge in % t.o.v. kostprijs 12,57 16,70 ‐1,99 ‐5,73



6. Ketenwaarde 

Padiewaarde per ton en per ha kan bij analyse van deze 
berekeningen substantieel verhoogd worden door:
 Hogere veldopbrengsten per ha .
 Hogere opbrengsten per ton witte rijst door diversificatie 

en verbetering ras-eigenschappen.
 Waarde toevoegen aan de witte rijst of gepelde rijst door 

productontwikkeling
 Waarde toevoegen aan de bijproducten en biomassa
 Middels beter management en innovatie in productie en 

verwerking de kosten en verliezen tevens te verlagen, en 
de kwaliteit en de rendementen te verhogen.



8. Urgente verbeterpunten(voor de 
discussies)

 Sector organisatie
 Informatie ADRON rassen en veredelingsdoelen
 Keten overleg en samenwerking rassen en zaadkeuze
 Regelgeving/beleid zaaizaad import
 Diversificatie rassen
 Padie opkoopstandaarden en rijststandaarden
 Markt en consumenten onderzoek.
 Marktinformatie systeem
 Diversificatie rassen
 Keurmerk export rijst
 Sectormonitoring 
 Transactiekosten marketing export
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Guyana Rice 
Development Board
ROLE   IN  SECTOR   (AGRICULTURE)  DEVELOPMENT



History of Rice Industry
• Rice was first introduced into Guyana around 1750 being brought 
from South Carolina, by the Dutch

• Crop returns for 1898 showed that 6,500 acres were under rice. By 
1908, the area had increased to 38,000 acres.

• It is recorded that Guyana exported the first shipment of eight tons 
of rice to Trinidad in 1917.



History of  Rice Industry

• British Guiana Rice Marketing Board (BGRMB) formed in 1935 responsible for

controlling the export of all rice.

• The Rice Development Company (RDC) established in 1952 operate its farm and

rice factory at Mahaicony.

• The British Guiana Rice Producers Association (RPA) was formed in 1946.

• The RDC was replaced by the Guyana Rice Corporation (GRC) in 1969

• BGRMB change to Guyana Rice Marketing Board GRMB in 1966.



History of  Rice Industry

• In 1973 the GRMB and GRC merged to form
• Guyana Rice Board (GRB).

• In 1985 the GRB was dissolved to form:
• Guyana Rice Milling & Marketing Authority
• National Padi and Rice Grading Center
• Guyana Rice Export Board

• In 1995, the three entities were dissolved and
• Guyana Rice Development Board (GRDB) was formed;



Current status
• Padi production is at all time high with cultivation of 
almost 200,000 hectares annually.

• Padi production almost 17 million bags per year at an 
average yield of 87 bags per hectare.

• Rice production almost 700,000 tonnes (2015)

• The national average is 5.5 tonnes per hectare.

• Export value (FOB) US$ 220 million (2015)



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. 

• 10thOctober, 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.



Departments of GRDB
RESEARCH

• Plant Breeding

• Plant Pathology

• Agronomy

• Seed Production

• Entomology

• Post Harvest/Value added

EXTENSION

• Production – Farmer field 
schools



Departments
MARKETING

• Research 

• Promotion

• Export/Trade facilitation 

• Export documentation

QUALITY  CONTROL

• Standards – padi and rice 
grading at Mills 



Research



Research ‐ varieties
• The last four varieties released in the past four years by GRDB 
accounted for more than 60 per cent of cultivation of new varieties.

• The four high yielding rice varieties (GRDB 09, 10, 11 and 12) 
have gained countrywide acceptance by farmers because the 
reported yields are as high as 60 bags per acre.

•Dominant variety

• The most dominant variety in the country is GRDB 10, which 
accounts for 35 per cent of national acreage.



Marketing



Export (2015)



Quality Control ‐ padi and rice 
grading



Quality Control ‐ padi 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 ‐ padi and rice 
grading

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

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



Rice Factories 
• A person who desires to establish a rice factory shall apply 
to the Board for permit to do so …

• The Board shall issue a permit …… where the applicant 
satisfies generally the requirements for rice factories …..



Marketing and export of padi, rice
• Licence to export

• No person shall export padi or rice or any product of padi unless he is 
the holder of a licence 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 padi or rice 
or any product of padi, 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.



Success factors
• Organized
• Producers

• Millers

• Resilient



THANK YOU



Visit us at: www.grdb.gy
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Productschap Rijst Suriname;
Samenwerken … of Verzuipen

Winston Ramautarsing
Nationale Rijst Conferentie 2016

Paramaribo/ Nw.Nickerie
15/18 April 2016
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Opbouw:
1. Samenwerking in de sector
2. Randvoorwaarden voor Produktschap Rijst
3. Internationaal succesvolle Productschappen
4. Juridische kader voor instelling PRS
5. Organisatorische aspecten Produktschap
6. Financiële opzet Produktschap Rijst
7. Stappenplan implementatie Productschap
8. Conclusies



Rijst 
sector

Rijst 
sector

Zijn wij bereid om ons aan deze transformatie te 
committeren?

Naar:

Van:
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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 



Rijst 
sector

Rijst 
sector

Zijn wij bereid om ons aan deze transformatie te
committeren?

Naar:

Van:



• 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.



14

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 OWMin 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.
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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 President van het
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,



ZAAIZAAD
Guido van der Kooye MSc
15 April 2016



Waarom zaaizaad ?

• Betere start van het gewas

• Uniformiteit

• Kwaliteit

• Resistentie

• Betere opbrengst



Zaad klassen en normen

• Kwekerszaad

• Elite zaad

• Origineel zaad

• Eerste Nabouw

• Tweede Nabouw



Zaad klassen en normen vervolg



Zaad klassen en normen vervolg

Factor Elite Origineel 1e Nabouw

Zuiverzaad % 98 98 98

Inerte stoffen % 2 2 2

Gepelde zaad % 2 2 2

Ander gewaszaad (aantal/kg. 
Max.) 10 20 30

Totaal onkruidzaad (aantal/kg. 
Max.) 10 10 10

Ongewenste onkruid (aantal/kg. 
Max.) 0 2 5

Ontkieming % 95 90 85

Vocht % 13 13 13



Zaad klassen en normen vervolg



Ras keuze

• Padie producent:
▫ Lage input (kosten)
▫ Resistentie
▫ Dorsbaarheid (oogst verlies)
▫ Hoge opbrengst

• Verwerker
▫ Pel en slijprendement
▫ Appearance
▫ Grootte en dikte van de korrels
▫ Kookkwaliteit



Huidige situatie

• ADRON is verantwoordelijk voor veredeling en 
de productie van alle klassen zaaizaad

• ADRON en haar zaadproducenten produceren
zaad van goede kwaliteit

• Zaaizaad gebruik 5000-6000 ton

• Zaaizaad productie ADRON en Zaad
producenten 10% van de behoefte

• Verwerkingscapaciteit klein

• Zaadwet niet volledig in uitvoering



Toekomst

• Gebruik van gecertificeerd zaaizaad

• Instelling van het certificeringsapparaat

• Vergroting en verbetering van de 
verwerkingsfaciliteieten (project Suriname-
Maleisie)

• Opzetten van de zaad unit (ADRON ontlasten)

• Trainen en certificeren van zaadproducenten
(zaad productiesysteem)



Toekomst vervolg

• Markt onderzoek voor het bijstellen van de 
productie (incl veredeling)

• Betere afstemming/interactie
padieproducenten/ zaad producenten en 
onderzoek



Bedankt

en 

Succes!!!



VERBETERPUNTEN 

VOOR

WATERMANAGEMENT
April 2016



Taakstelling OWMCP:

1. Het voorzien van het waterschapsgebied van 

voldoende irrigatiewater en het afvoeren van    

overtollig water uit het waterschapsgebied

2. Het verlenen van diensten aan en het behartigen 

van de gemeenschappelijke belangen van de   

inliggende waterschappen

Ambities (Vision 2030):

a. Waterautoriteit

b. Kenniscentrum



INFRASTRUCTUUR

Waterbeheersinstanties:

- OWMCP: Hoofdaanvoer Corantijnkanaal, Hoofdafvoeren Pand E & Zuiddrain

- OW:       van Wouwkanaal, Surinamkanaal, HA  kanaal c.q. hoofdinlaat-

kunstwerken en hoofdafvoerleidingen

- LVV en RO: Infrastructuur binnen de inliggende waterschapsgebieden

Overlegstructuren:

- Waterbeheersingsoverleg: OWMCP, OW, LVV, RO, vertegenwoordiging inliggende 

waterschappen (voorbereiding inzaaiperiode, waterdistributie, onderhoud etc.)

- Recentelijk geformaliseerd (via IDB): Overlegorgaan OW,LVV,RO (OWMCP) 



Gebied Areaal

Van Wouw 9.000 ha

HA 7.000

IKUGH 6.500

Linkeroever Nickerierivier 9.000

Rechteroever Nickerierivier 15.000 (geen Wakay water)

Totaal 41.500 ha



INTEGRAAL ONDERHOUDSPLAN 

(ter discussie)

1. Gecoördineerd onderhoud hoofd- en primaire infrastructuur

2. Gestructureerd regulier onderhoud (onderhoudskalender) 

afgestemd op tijdige beschikbaarheid van middelen en seizoen 

gebondenheid inzaaiperiodes

3.  Onderhoudsmethode : Mechanisch, chemisch, biologisch, 

handmatig

4.  Standaardisering tarieven

5.  Gedecentraliseerde fondsvorming en of vereenvoudiging 

huidige procedures bij

diverse instanties

6. Calamiteiten fonds 

ALLE BEHEER NEERLEGGEN BIJ EEN INSTANTIE? 



FINANCIERING EXPLOITATIEKOSTEN OWMCP (EN WATERSCHAPPEN)

Overheidssubsidie (Ministerie RO)

Begroting 2016

a. Kantoorfaciliteiten                         SRD 218.400

b. Gebouwen & Terreinen                          160.000

c. Transport middelen & werktuigen          182.000

d. Kunstwerken/Kanalen                            694.680

e. Wakay (brandstof en onderhoud)         3.300.000

f. Personeel & sociale lasten                   1.194.700

g. Overige                                                  118.000

Totaal                                           SRD 5.827.780  

Beschikbaar: SRD 4.000.000,--

Begroting 2015: SRD 9.511.430,--

Commissie Begeleiding Waterschappen

1. Ondersteuning besturen (organisatie bestuursverkiezingen e.a. activiteiten

2. Ondersteuning maken van legger en keur

3. Financiering huidige activiteiten: rehabilitatie infrastructuur, 

organisatieversterking, onderhoud (overheid, donoren)



Pompstation Wakay

Max. capaciteit: 30 m3/sec water vanuit 

de Corantijnrivier via het 66 km lange 

Corantijnkanaal t.b.v. het 

waterschapsgebied.

Dieselgebruik :

o 274.616 liters diesel  (2012)

o 582.505 liters diesel (2013)

o 607.244 liters diesel (‘14/15)

o 473.200 liters diesel (‘15/16)

Totale kosten (koers 1: 5.50): 

 1.2 mil. SRD in 2012, +/- USD 218.200

 2.4 mil. SRD in 2013, +/- USD 436.400 

 2.6 mil. SRD in 14/15 +/- USD 472.700

 2,2 mil. SRD in 15/16 +/- USD 400.000           

Ideaal peil (zwaartekrachtbevloeiing) 2.60 NSP

Data v/h seizoen: 2014/2015:                   2015/2016:

Ingezaaid areaal 30.385 ha.                 26.163 ha.

Nannipeil niveau bij opstart:  2.11 NSP                   1.25 NSP

Gem. neerslag :      125-250 mm ……..

Aantal draaiuren Wakay pompstation : 8.522                   7.280

Volume opgepompte water:  230.094.000.000 liters    170.035.200.000 liters



1. Aanpak achterstallig onderhoud e/o rehabilitatie Hoofd inlaten:                       

van Wouwkanaal, HA, IKUGH

2. Aanpak achterstallig onderhoud e/o rehabilitatie verdeelwerken: 

Clara, Driekokerpunt en overige inlaatwerken en afvoersluizen

3. Bovenstaande punten zijn minimale randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 

een waterkalender/inzaaischema’s (ontwikkelen hydrologisch model)

4. Integraal onderhoudsplan (OWMCP, OW, LVV, RO, Inliggende waterschappen e.o. 

belanghebbenden)

5.    Goede monitoring waterpeilen

6.    Tijdige beschikbaarheid van fondsen

7.    Structureel overleg tussen de actoren

8.    Awareness binnen de gemeenschap: “Hoe zuinig om te gaan met water”

9.    Institutionele versterking stakeholders t.b.v. o.a. introductie 

waterschapsbelasting, organisatorische zaken (secretariaat/financiële administratie/ 

opmaken onderhoudsplan/begrotingen etc.)

KORTE TERMIJN VERBETERPUNTEN



Middellange en lange termijn verbeterpunten:
1. Verhoging Westelijke Corantijnkanaal dam

2. Verhoging Lekbeteugelingsdam (1+2 ter verhoging bergingscapaciteit 

Nannizwamp)

3. Bouw centrale verdeelkunstwerk nabij inlaat van Wouw (Nanni knooppunt/ 

DOL werken 

4. Rehabilitatie zwamppeilbeheersingswerken (Oostelijke 

Corantijnkanaaldam), b.v. km 33 Cor. kanaal



Thank you!

Samenwerken aan water, 

voor nu en voor later



Crop management in rice
production

Some improvements for better results

N. Gajadin



Crop management components 

a. Water management

b. IPM

c. Weed management

d. Nutrient management

e. Tillage and mechanisation



Water management

• Water availability: use of basins, use of pumping
stations, sanctions against dissipation of water

• Water quality: recycling
• Cropping calender: efficient use of available

water per polder
• Field leveling: efficient use of available water per 

field and water stress 
• SRI
• Climate change: salinization
*underlined: short term improvements



IPM

• Food and environment safety: bio-chemicals, bio-
fertilizers, cultivation measures (water- and nutrient
management and biological control)

• Action thresholds for pests and diseases
• Identification of new pests and diseases: introduced by

the use of not tested plant material
• Better field, irrigation and drain maintenance
• Sowing of healthy seeds
• Use of drones
• Climate change: increased incidence of pests and

diseases, physiological disorders etc.



Weed management

• Identification for better management: seeds
introduced by the use of not tested plant material
etc.

• Better field, irrigation and drain maintenance

• Field leveling: more weeds on the higher parts

• Sowing of clean seeds (red rice free, etc.)

• Testing of new generation herbicide

• Use of drones

• Climate change: new generation of weeds



Nutrient management 

• Field leveling: efficient fertilizer management

• Soil mapping and fertility research: introduction
of foliar fertilizers with micro and macro 
elements, straw incorporation, organic fertilizers
etc.

• On – farm research: fertilization schedules

• Laboratory

• Introduction of SSNM

• Climate change: salinization



Tillage and mechanisation

• Minimum tillage: lower costs
• Landleveling
• Research on the effect of intensive tillage on the 

yield
• Use of smaller machineries (tractors and

combines)
• Accurate adjustment of the combines to reduce

harvest losses
• Effect of collection of straw for biomass utilization

on soil



Verbeter punten voor discussie-verlaging 

kosten, verhoging opbrengsten

• Water management en inzaaiplanning
• IPM 
• On-farm research:

– Nutrient management
– Minimum tillage
– Fertilizing schedules

• Landleveling
• Lichtere machines
• Effect van verzamelen stro op bodemstructuur en 

vruchtbaarheid



Thank 

You



Gepresenteerd door: Rabin Soechit





15 April 2016

Principalis Consultancy

Rick Ong A Kwie
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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

4

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

5

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?



Innovation & added-value 

products

Robert Kross



Innovatie = Vernieuwing

WAAROM/WAT/HOE ????

• proces innovatie

• product innovatie

WAAROM INNOVEREN???

Innovatieve ondernemingen zijn gemiddeld tweemaal (2x) winstgevender dan andere

bedrijven, omdat o.a.:

• concurrentie positie – effectiever concurreren

• onderscheidend vermogen – merkwaarde opbouwen



Proces innovatie

Huidige situatie- Productiekolom van padie naar witte rijst

• 1. Batch systeem: schuine bindroger/ kolomdroger

Factoren die direct effect hebben op de Kwaliteit/ Efficiëntie:

• Juiste rassenkeuze (vanwege verschillende karakteristieken)

• Uniforme batch van rassen (gelijksoortige eigenschappen)

• Optimaal oogst vochtgehalte

• Uniforme vochtgehalte per batch

• Stapsgewijs drogen (2 rustperioden)

Case study (Suriname): Procesonderdeel DROGEN NATTE PADIE

1. HOE EFFICIËNT IS ONS DROOGSYSTEEM ????

2. MOETEN WE OPTIMALISEREN OF INNOVEREN??? 
METEN = WETEN !!

DISCUSSIE!!



Proces innovatie - droogsysteem



Fixed bed batch dryer Re-circulating  batch dryer Continuous flow drying plant

Tempering 
Section

Drying
Section

Dryer Tempering bins

In

Out

Air

Grain

Proces innovatie - droogsysteem



Proces innovatie - droogsysteem



Proces (product) innovatie



• 2. Opslagloodsen

Factoren die direct effect hebben op de Kwaliteit/ Efficiëntie zijn o.a.:

• Temperatuur

• Beluchtingscapaciteit

• Vochtgehalte

• Schoonmaak- & bestrijdingsprogramma’s

Huidige situatie- Productiekolom van padie naar witte rijst

Procesonderdeel Opslag

Proces innovatie

• 3. Pellen

• 4. Slijpen

• 5. Sorteren



Product innovatie

WAAROM/WAT/HOE ????

Ir. Robert Elmont: Inspelen op veranderende consumenten voorkeuren en 

markteisen; Noodzaak voor een marktgerichte waardeketen

 Added-value producten

 Diversificatie



Rijstproducten

• Cereal

• Soup       

• Baby food  

• Snack   

• Cake 

• Cracker  

• Candy  

• Noodle  

• Bread 

• Popped brown rice  

• Brown rice tea  

• Minor unclassified uses



Slijpmeel (Rice Bran)
Food products



Slijpmeel (Rice Bran)

Non-Food products

http://www.alibaba.com/productshowimg/irkorea-11773324-11065890/Rice_Bran_Shampoo_Rinse.html


Rijstkaf (Rice husk/hull)

http://terrapreta.bioenergylists.org/node/381
http://www.bioenergylists.org/en/node/1870


Market-driven Research & Development







Bio-energie en biobrandstoffen uit organische reststromen in Suriname

Studie slijpmeel stabilisatie (SBF) – vervolgstudie voor mogelijke 

pilots




Innovatie mag niet beperkt blijven tot enkel ideeën die

binnen het bedrijf ontstaan en realiseer u dat

innovatie zich van andere initiatieven onderscheidt

door hun ‘nieuwheid’:

een nieuw product

een nieuwe technologie

een nieuw inzicht in de klantenbehoefte 

of 

simpelweg een nieuwe manier om een bestaande 

techniek toe te passen in een nieuwe situatie

TOT SLOT….



Keten onderdelen 

/aspecten

Verbeterpunten Voorstellen of 

aanbevelingen korte 

termijn

Voorstellen of 

aanbevelingen 

middellange en 

lange termijn 

1. Droogsysteem Voorreiniging

Bibdroger versus of 

plus kolom droger

2. Opslag -

3. Rijstkaf/Stro Kaf energie centrale-

pellets

Kaf as als 

bouwmateriaal

4.  Slijpmeel Stabilisatie ivm rijstolie 

en special products

5.  Research & 

Development

Overkoepelen R&D 

Samenwerking  

nationaal en 

internationaal

PH programma 

ADRON



FINANCIERINGS-ASPEKTEN  VOOR MKB  
PRODUKTIE BEDRIJVEN IN DE RIJSTSEKTOR

• Om de rijstsektor verder te ontwikkelen is financiering 
noodzakelijk

• INVESTERINGSKREDIET (kt,mlt,lt) , SEIZOENS 
kredieten

• de winstgevendheid/ redement van agrarische 
produktiebedrijven in de wereld zijn doorgaans  laag

• DE TOEGANG TOT KREDIET BEPERKT

• BANCAIRE VOORWAARDEN  ZOALS RENTEKOSTEN,
GARANTIESTELLING/ RISICOPROFIEL LOOPTIJD EN DE 

TERUGBETALINGSASPEKTEN SLUITEN NIET AAN 

• GROTE BEHOEFTE AAN CONSESSIONELE KREDIETEN   



OVERHEIDSFINANCIERINGSPROGRAMMA’S

• De Nederlandse Hulp Organisatie(NHAS) SF31.6 mlj tussen 
1978 en 1981

• Het garantiefonds voor bedrijfskredieten van NF3,5 miljoen in 
1979

• Het EOF met twee kredietlijnen  van in totaal Sf16.2 milj
tussen 1980-1984

• Het Fonds technische bijstand particuliere sector (FTBP) NF 4 
miljoen van 1992

• Het IFONS eerste tranche NF25 miljoen van 1996  
• Het CARTIF fonds waarbij zo’n 13 bedrijven zijn gefinancieerd
• Het Produktieinvesteringsfonds (PIF) van SF12 miljoen in 

1996/97
• Het EU rijst kredietfonds (SURFF) van Euro 3,5 miljoen in 2006
• Het Agrarisch krediet fonds (AKF) van Euro 2,3 miljoen in 2008
• Het microkredieten fonds van Euro 6 miljoen uit 2009







Verbeterpunten in de kredietfinanciering 

• integraal programma die de bijdrage van de rijstsektor aan groei  
van het BNP op MLT  verdubbelt

• Conditionele kredieten zoveel mogelijk te koppelen aan 
spaarprogramma’s

• Conditionele kredieten voor een (garantie)-kredietfonds  voor 
seizoenkredieten vanuit de opkopers/verwerkers/exporteurs ism
de overheid onderzoeken en asap implementeren

• Opzetten van een algemeen “ bedrijfskrediet-
registratiebureau(BKR)”

• Het verbeteren van de statistisch informatie in de rijst sektor

• het aantal full-timers en professionele rijstboeren 
vergroten/onderlinge samenwerking stimuleren en hun 
verdiencapaciteit vergroten

• Wetgevings-,stimulering- maatrelingen om kredietrisicoprofiel van 
boeren gunstig te beinvloeden
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Fiscale Voorzieningen Rijstsector

Winston Ramautarsing

Lalla Rookh

Paramaribo

15 April 2005
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Opbouw:

1. Interdepartementale Commissie

2. Bestaande wettelijke en Fiscale Voorzieningen

3. Voorstellen voor Rijstsector

4. Voorwaarden

5. Effecten

6. Conclusies
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1.Interdepartementale Commissie

• Oneerlijke concurentie voor agrarische sectoren

• Commissie Mendonza (Min Fin, LVV en HI)

• Opdracht: Doorrekenen fiscale maatregelen
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2.Bestaande Wettelijke en Fiscale  Voorzieningen

• Wet Tarief Invoerrechten 1996 en 
Grondstoffenbesluit 1997

• Wet Omzetbelasting 1997

• Investeringswet 2001

• Wet op Statistiekrecht 1993

• Decreet VerbruiksbelastingMotorbrandstoffen 
1987 
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3. Voorstellen voor Rijstsector

• Verlenging Vrijstelling invoerrechten Ureum;

• Ontheffing op invoerrechten op inputs agrarische 
sector (op aanvraag);

• Vrijstelling van Omzetbelasting landbouwmachines 
en onderdelen en chemicalien die een nultarief 
invoerrechten hebben.

• Gedeeltelijke teruggave op verbruiksbelasting 
motorbrandstoffen ten bedrage van het verschil met 
Guyana (US$ 0,25/liter diesel, mrt 2008), met 
expliciete goedkeuring RvM elk seizoen.

• Additioneel adviseert men: vrijstelling voor import 
door agrarische verenigingen (cooperatieve import);
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4. Voorwaarden

1. Verplichte registratie bij LVV;

2. Registratie bij Douane indien zelf
geimporteerd;

3. Schriftelijk verzoek teruggave
brandstofbelasting met:

- Brandstof aankoop formulier/quotum
formulier voor elke motor/ originele
kwitanties

4. Halfjaarlijkse restitutie.

5. Evaluatie na 3 jaar.
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5. Effecten
• Bij 125 liter /ha en inzaai van 30.000 ha en een 

teruggave van het verschil met Guyana van 
US$ 0.25 bedraagt de restitutie maximaal US$ 
0,9 miljoen per seizoen.

• Aktueel (2016): Teruggave van de gehele 
Government take van ca. SRD 2 per liter komt 
neer op SRD 250 per ha en bij een opbrengst 
van 60 zakken /ha op SRD 4/zak;

• Totaal derft de Overheid SRD 7.5 miljoen (US$ 
1,2 miljoen);

• Bij 800 ha meerinzaai /export zijn deze 
deviezen al terugverdiend. 
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6. Conclusies

• Crisis biedt ook nieuwe kansen. De noodzaak om 

meer te exporteren om meer valuta te verdienen 

noodzaakt tot een exportstimulerend beleid.

• Enkele fiscale voorzieningen zijn reeds door de 

Overheid in kaart gebracht en direct uitvoerbaar.

• Private sector moet zich dan ook committeren aan 

productie- en export verhoging. 



Than Q
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