
 
 
 
 
 
2016             STAATSBLAD  No. 82 

VAN DE 
REPUBLIEK SURINAME 

________________________________________________________________________________ 
 
WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 09- DE AFDELING VAN DE 
BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 
BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ. 

 
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; 

 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande 

Wet.  

 

Artikel 1 
De 09-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het 

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ wordt als volgt vastgesteld: 

 

 

TITEL I : Operationele uitgaven   Bedragen x SRD 1.000   

Code Lopende uitgaven Bedrag 

610 Lonen en salarissen 41.375 

611 Sociale Premies 3.625 

612 Gebruik van goederen en diensten 6.092 

 
Totale Lopende uitgaven 51.092 

  
 

 
Kapitaal uitgaven  

620 Inventaris 250 

621 Transport middelen 500 

 
Totale Kapitaal uitgaven 750 

  
 

 

TOTAAL OPERATIONELE 

UITGAVEN 
51.842 
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TITEL II : PROGRAMMA'S 
  

Bedragen x SRD 1.000 

  

Code Programma: 01 Infrastructurele werken Bedrag 

0122 Landaanwinning en Ontginning 100 

0123 Cultuurtechnisch onderhoud 35.000 

0124 Institutionele Vormgeving 11.000 

0125 Reactivering waterschappen  2.000 

0126 Bouwwerkzaamheden 5.000 

 
Sub-totaal 53.100 

  
 

 
 
Programma: 02 Institutionele versterking 

 

0220 Kennis 1.000 

 
Sub-totaal 1.000 

  
 

 
Programma: 07 Onderzoek en Ontwikkeling  

0712 Privatesector ontwikkeling 1.000 

0713 Landbouwtelling  20 

0714 Stimulering Landbouwsector 
11.000 

 

0715 Veehouderij  3.500 

0716 Visserij 2.000 

0717 Landbouwinfrastructuur en exportpromotion 5.154 

 
Sub-totaal 22.674 

  
 

 
Programma: 09 Subsidies en bijdrage  

0929 Alliance 500 

0930 Stichting Landb. Ontw. Commewijne 380 

0931 Stichting Nationale Parken 50 

0932 Stichting proeftuinen in Suriname 50 

0933 Stichting Nationaal rijst Instituut 6.900 

0934 Stichting Experimentele Landbouw 500 

 
Sub-totaal 8.380 

  
 

 
TOTAAL PROGRAMMA'S 85.154 
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TITEL III : MIDDELENBEGROTING Bedragen x SRD 1.000  

Code Ontvangsten Bedrag 

53 Niet Belastingmiddelen  

  
 

53126 
Zeevergunningsrecht en andere 

visvergunningen 

 4.203 

53016 Opbrengst Parastatalen  172 

53145 Bijdragen bestekkosten 107 

53507 
Opbrengsten Planten Onderzoek en 

Resultaten  

1.514 

53420 
Opbrengst Veeteelt o.a. Slacht- en 

Keuringsgelden 

3.957 

 
TOTAAL MIDDELENBEGROTING 9.953 

    

 

Artikel 2 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd  

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 

3. De Ministers van Financiën en van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn belast met de uitvoering van 

 deze  wet. 

 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 16e juni 2016 

 
DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 17
e
 juni 2016 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

M.F. NOERSALIM 
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WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING VAN DE 
BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 
BETREFFENDEHET MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 
 
 

Algemeen deel 
 

TAAKSTELLING 

De taakstelling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is opgenomen in het Staatsbesluit 

van 1991, no. 58 en gewijzigd in 2001, 2005 en 2010. 

 

DOELSTELLING 

Het agrarisch beleid wordt uitgevoerd volgens het Ontwikkelingsplan 2012-2016. Dit middellange 

termijnplan kent 7 beleidsdoelen te weten: 

 

Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking. 

Het waarborgen van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid. 

Het ontwikkelen van een duurzame agrarische sector. 

Het doen ontwikkelen van de agrarische sector tot de voedselproducent en –leverancier voor het 

Caraibisch gebied. 

Het vergroten van de bijdrage van de agrarische sector aan de nationale economie. 

Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de agrarische sector. 

Het managen van de randvoorwaarden en risico’s bij de uitvoering van het agrarisch beleid. 

 

   

Het agrarisch beleid is erop gericht om de omgevingsfactoren en randvoorwaarden te creëren voor de 

verdere ontwikkeling van de sector, waardoor de particulieren de agro ketens beter kunnen ontwikkelen. 

Binnen dit voorwaarden scheppend beleid wordt de nadruk gelegd op versnelde kennisontwikkeling bij 

stakeholders, stimulering van innovatie, het vergroten van het concurrentievermogen en 

capaciteitsopbouw van de sector. In de afgelopen jaren zijn programma’s gestart om de gestelde doelen te 

realiseren; in het dienstjaar 2016 zullen deze worden voortgezet. Terwijl voor een aantal activiteiten er een 

nieuwe fase zal worden betreden, zal de rol van de publieke sector in het monitoren, regelgeving en als 

voorwaardescheppende partner blijven.  

De centrale rol om voedselzekerheid en voedselveiligheid binnen het uitgestippeld beleid uit te voeren 

blijft gehandhaafd en als een van de hoogste prioriteiten zal deze waar nodig aangepast en uitgebreid 

worden aan de ontwikkeling van de tijd, zodat er voldaan wordt aan de nodige productienormen. 

Zowel voor de lokale als de internationale consumptie zullen de internationale geldende standaarden 

zoveel mogelijk worden gehanteerd. De agrarische activiteiten in dit verband zullen richten op het 

certificeren van de bedrijven en aanverwante productie keten naar Global Gap of andere hoge standaarden. 

Het proces van capaciteitsversterking zoals ingezet binnen de gezondheidssystemen en -diensten wordt 

gecontinueerd en waar nodig uitgebreid en verbeterd met assistentie van internationale organisatie en 

bevriende naties, waarna deze verder operationeel worden gemaakt. Centraal staat in deze de verbouw van 

diverse groente en andere agrarische producten dat de kwaliteit en veiligheid garandeert. Belangrijkste 

projecten in dit kader zijn de investeringen in de afbouw van lab faciliteiten en ‘human capital’.  

Suriname heeft een aanzienlijk potentieel in de agrarische productie; echter zal  een aantal uitdagingen 

alsgevolg van klimaatverandering moeten worden aangepakt zoals onder meer de introductie van nieuwe 

rassen die beter aanpassen aan veranderende omstandigheden, en die minder chemicalien en pesticiden 

vereisen en bovendien een bescherming bieden aan de biodiversiteit en de belangrijkste ecosystemen. 

De tuinbouwsector heeft voordeel gehad aan de verdere ontwikkeling van ondernemerschap en het aanbod 

van nieuwe technieken onder beter gecontroleerde productie-omstandigheden (zoals kassen en 

schaduwgaas) en de aandacht voor veilig produceren.  
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De technieken zullen in 2016 grotere verspreiding over het land krijgen. De productie en de export van 

tuinbouw zijn toegenomen. De ontwikkelingen voor 2016 zullen gaan in verwerking en meer toegevoegde 

waarde, alsook de verdere begeleiding en stimulering in veilig produceren.  

Ook de bouw van een Packinghouse, dat een belangrijke schakel vormt in de tuinbouwketen zal spoedig 

ter hand worden genomen. 

Met het verzelfstandigingsprogramma’s in onder ander het onderhouden en duurzaam beheer van diverse 

hydrologische eenheden in de vorm van waterschappen zal er effectief beheer en duurzaam onderhoud van 

de infrastructuur moeten plaatsvinden. Met de samenwerking tussen de ministeries van Landbouw, 

Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling streven wij naar een meer 

gecoordineerd onderhoud van de natte en droge infrastructuur. Het beleid rondom de infrastructuur is erop 

gericht om uiteindelijk alle productiegebieden in waterschappen te hebben georganiseerd, waarin de 

belanghebbenden een belangrijke en verantwoordelijke rol hebben.  

Deze interventie van de overheid zal ondermeer moeten leiden tot verbetering van het 

concurrentievermogen van de ondernemers in de rijstsector. 

Met de verruiming van het Agrarisch Krediet Fonds wordt de financiële ruimte gecreëerd om bedrijven de 

mogelijkheid te bieden om de modernisering door te voeren. De vereiste investering om aan de regels met 

betrekking tot voedselveiligheid te voldoen is een onderdeel hiervan. Dit zal de productie moeten 

bevorderen, ook in de niet-traditionele subsectoren. Verder zal er aan gewerkt worden dat de toegang tot 

de kredieten een vriendelijke imago krijgt.  

 

Het lopend programma in de veeteelt voor rasverbetering, bedrijfsmanagement, dierziekte-bewaking, 

identificatie en registratie zal worden voortgezet. Daarbij wordt er naar gestreefd om voor Suriname zo 

gauw als mogelijk een betere sanitaire status te verkrijgen bij de OIE, hetgeen de mogelijkheden voor 

export vergroot en verder veilig stelt. De bijbehorende wetgeving voor de veeteeltsector wordt hierop in 

overeenstemming gebracht. 

Voor een duurzaam visserijbeheer zullen verschillende activiteiten en maatregelen worden voortgezet, 

zoals de toepassing van aangepaste visvangst technologie en methoden. De invoering van het Visserij 

Vessel Monitoring Systeem sinds 2014, waarbij visserijactiviteiten kunnen worden gevolgd kan ook in dat 

kader gezien worden. 

Het opzetten van een aquacultuur onderzoek en kweekstation voor zoetwater en brakwater moet zorgen 

voor duurzame ontwikkeling van de aquacultuur. 
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DIRECTORAAT LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 
 
TITEL I : OPERATIONELE UITGAVEN 

      

    
Bedragen x SRD 1.000 

  
Code Lopende Uitgaven Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming 

  
Beloop 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

610 Lonen en salarissen 30.777 41.375 49.650 49.650 49.650 49.650 

611 Sociale Premies 2.462 3.625 4.350 4.350 4.350 4.350 

612 Gebruik van goederen en diensten 8.436 6.092 18.372 18.372 18.372 18.372 

614 Subsidies aan particuliere Ondernemingen 55 0 120 120 120 120 

615 Schenkingen en bijdragen 0 0 272 272 272 272 

616 Sociale Uitkeringen 0 0 42 42 42 42 

 
Totale Lopende uitgaven 41.730 51.092 72.806 72.806 72.806 72.806 

        

 
Kapitaal uitgaven 

      

620 Inventaris 1.140 250 2.364 2.364 2.364 2.364 

621 Transport middelen 317 500 4.518 4.518 4.518 4.518 

 

Totale Kapitaal uitgaven 1.457 750 6.882 6.882 6.882 6.882 

        

 
Totaal Operationele uitgaven 43.187 51.842 79.688 79.688 79.688 79.688 

 
 

Toelichting op de Operationele Uitgaven 
 
610. lonen en salarissen 
Toelichting lonen en salarissen 
 

Het totaal aan lonen en salarissen bedraagt voor het jaar 2016, SRD 41.375.000,00. 

De brutosalariskosten van ambtenaren die in loondienst zijn en een bezoldiging krijgen conform de 

functiewaarderingenopbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken, worden hier geboekt. Hierin zijn verder 

meegenomen de inhoudingen die voor of namens de ambtenaar in kwestie worden gepleegd, alsook eventueel andere 

toekenningen. 

  

Verder wordt er continuïteit gegeven aan de deskundigheidsbevordering van het personeel door het voeren van een 

Human Resource - beleid gericht op het sturen, monitoren en uitvoeren van de beleidsstrategieën van het ministerie. 

Aan de capaciteitsversterking van het personeel wordt verder gewerkt door trainingsprogramma’s en andere 

vaardigheidsbevorderende activiteiten.  

 

Het personeel van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is over het begrotingsjaar 2016 geraamd op 

1.386 landsdienaren. 
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In de periode januari 2015 tot en met juli 2015 zijn vierentwintig (24) medewerkers met pensioen gegaan, vier (4) 

medewerkers zijn overleden en er zijn driehonderdzesentwintig (326) medewerkers in dienst getreden. Er zijn veertien 

(14) overplaatsingen t.w.: 

� Vier (4) medewerkers naar een ander ministerie en 

� Tien (10) medewerkers van een andere ministerie naar LVV.  

� Twee (2) medewerkers zijn met ontslag gegaan. Voor het jaar 2016 zijn er zevenenveertig (47) medewerkers 

die een gratificatie zullen ontvangen. 

 

 

Personeelsbestand naar kaderniveau en gender 

Kaderniveau Totaal % M V 
Hoger  145 11 79 66 

Midden  294 21 152 142 

Lager  947 68 610 337 

Totaal 1.386 100 841 545 

 

 

Personeelsbestand naar onderdirectoraat en kaderniveau 

Onderdirectoraat 
Kader 

Lager Midden Hoger Totaal 
Landbouw 605 128 38 771 
Veeteelt 24 54 18 96 
Visserij 35 30 10 75 
Agrarische Planning en Ontw. 11 14 7 32 
Landb. Onderz., Afzet en Verwerk. 108 27 18 153 
Administratieve Diensten 164 41 54 259 
Totaal 947 294 145 1.386 

 

Gratificaties over 2015 
Totaal ambt. 

Aantal dienstjaren 25 30 35 40 

Aantal ambtenaren 8 11 13 10 42 

 

 

Hieronder volgt een overzicht van de specificering Lonen en Salarissen 

  
Bedragen x SRD 1.000 

Code Lonen en Salarissen Bedrag 

61001 Ambtelijk 37.054.868 

61002 Vakantiegeld 2.899.109 

61003 Overwerk 23.156 

61004 Bonussen en Gratificaties 116.093 

61006 Vacatiegelden 528.000 

61019 Overigetoelagen 681.768 

61024 Overige Vergoedingen 72.006 

 
Totaal 41.375.000 
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611: Sociale Premies 
 
Hieronder volgt een specificatie Sociale Premies 

 

  
Bedragen x SRD 1.000 

Code Sociale Premies Bedrag 

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 1.811.943 

61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.813.057 

 
Totaal 3.625.000 

 
 
612: Gebruik goederen en diensten 
 

Naast de lonen en salarissen en sociale premies maakt het gebruik van goederen en diensten ook deel uit van de 

lopende uitgaven. 

Deze post zal worden benut om medewerkers te voorzien van adequaat en voldoende werkmateriaal. De raming van 

de diverse specifieke posten is zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige prijsontwikkelingen van goederen en 

diensten.  Deze zullen worden besteed aan het in stand houden van de fysieke werkomstandigheden zoals 

werkmaterialen, herstel en onderhoud, utiliteiten en energie en ook voor het behoud en verbetering van fysieke en 

intellectuele vaardigheden. De middelen worden ook benut voor de continuïteit en verbetering van de automatisering, 

maar ook de bevordering van het positief beeld van de sector en het ministerie via beurzen en de media.  

 

 De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 6.092.000,- 

 
 
Kapitaal Uitgaven 
 
620: Inventaris 
 
De inventaris kosten zijn net als voorgaande kostensoorten gericht op het functioneren van het overheidsapparaat. 

Voor een goede facilitering van het personeel ter bevordering van onder andere een werkbare omgeving, motivatie en 

een vlotte uitvoering van de reguliere werkzaamheden, zijn eerder enkele maatregelen getroffen welke in 2016 zullen 

worden gecontinueerd. 

 

Hierbij gaat het o.a. om de volgende maatregelen: 

- Vervanging en aanschaf van apparatuur voor de onderdirectoraten voor een goede uitvoering van de reguliere 

werkzaamheden; 

- Herinrichten van de kantoren, zowel het hoofdkantoor als ook de onderdirectoraten van dit ministerie; 

- Vervanging en aanschaf van computers en printers voor de reguliere werkzaamheden; 

- Reorganisatie van de afdeling Technische Dienst die onder andere zal zorg dragen voor de renovatie van 

gebouwen, elektra-, koel-, gas- en water installatiese en landbouw-machines. 

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 250.000,- 
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621: Transportkosten 
 

Naast de Inventaris kosten maakt de Transportkosten ook deel uit van de Kapitaaluitgaven. Voor een vlotte uitvoering 

van de werkzaamheden zijn is vervanging en aanschaf van transportmiddelen, inclusief zwaar materieel voor de 

onderdirectoraten van eminent belang. 

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 500.000,- 
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Toelichting op Programma's 

TITEL II : PROGRAMMA'S Bedragen x SRD 1.000 

   

Code Programma: 01 Infrastructurele werken Raming 

0122 Landaanwinning en Ontginning 100 

0123 Cultuurtechnisch onderhoud 35.000 

0124 Institutionele Vormgeving 11.000 

0125 Reactivering waterschappen  2.000 

0126 Bouwwerkzaamheden 5.000 

 
Sub-totaal 53.100 

   

 
Programma: 02 Institutionele versterking 

 

0220 Kennis 1.000 

 
Sub-totaal 1.000 

   

 
Programma: 07 Onderzoek en Ontwikkeling 

 

0712 Privatesector ontwikkeling 1.000 

0713 Landbouwtelling  20 

0714 Stimulering Landbouwsector 11.000 

0715 Veehouderij  3500 

0716 Visserij 2.000 

0717 Landbouwinfrastructuur en exportpromotion 5,154 

 
Sub-totaal 22.674 

   

 
Programma: 09 Subsidies en bijdrage 

 

0929 Alliance 500 

0930 Stichting Landb. Ontw. Commewijne 380 

0931 Stichting Nationale Parken 50 

0932 Stichting proeftuinen in Suriname 50 

0933 Stichting Nationaal rijst Instituut 6.900 

0934 Stichting Experimentele Landbouw 500 

 
Sub-totaal 8.380 

   

 
TOTAAL PROGRAMMA'S 85.154 
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TITEL II  Programma’s 
 

De geplande interventies voor 2016 zijn in onderstaande beleidsprogramma’s verwerkt. 

 
0122. Landaanwinning en –ontginningen  
 

In 2015 is er een aanvang gemaakt met de studie voor het plaatsen van een overlaat en inlaatwerken aan de oostelijke 

polders van de zwampkerende dam  in Coronie, waarna er een start gemaakt wordt met de uitvoering. Afhankelijk van 

de voortgang daarvan zal er in 2016 continuering van de kunstwerken in de oostelijke polders van Coronie 

plaatsvinden. Inrichting landaanwinningsprojecten te Saramacca (Wayambo) en Para (Copieweg) zullen eveneens 

worden uitgevoerd. 

Hiervoor is er een bedrag van SRD 100.000,- begroot.  

 

0123.  Cultuurtechnisch Onderhoud  
 

In de districten Wanica, Saramacca, Para en Brokopondo worden de volgende cultuurtechnische werken uitgevoerd; 

- Afwatering en waterkeringen (ophalen, opschonen en uitdiepen van aan- en afvoerleidingen en na onderhoud) 

- Het onderhouden van sluizen en sluisdeuren 

- Het onderhouden van zand en lateriet wegen (incl. binnenwegen) 

- Het bezanden, beschelpen en beleggen van wegen en het huren van motorgrader 

 

In de districten Commewijne en Marowijne  worden de volgende infrastructurele werken uitgevoerd; 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van aan- en afvoerleidingen en na  - onderhoud) 

- Renovatie van bruggen o.a. Communicatie brug Reinberk, Schaapstede, Kroonenburg en Goede Vriendschap. 

- Het onderhouden van zand en laterietwegen (inclusief binnenwegen) . 

- het  inhuren van motor grader 

 

In de districten Nickerie en Coronie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;  

- Onderhouden van bruggen en sluizen. 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van aan- en   

  afvoerleidingen en  na - onderhoud) en diverse kunstwerken 

- Uitvoeren van raamwerken/ toevoerleidingen in Europolder Zuid. 

- Rehabiliteren en bedienbaar maken van klepdeuren 

- Renovatie en rehabiliteren van pompen en aanleggen van kokers. 

       - Regulier onderhoud van zand en kleiwegen  

       - Het onderhouden van de waterkerende dam te Coronie. 

 

Verder worden diverse cultuurtechnische werken verricht op diverse lokaties; 

Op Staatsboerderij worden de kunstwerken, wegen, afwatering en waterkering aangepakt.  Binnen het ministerie 

wordt op het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking de interne wegen betegeld. 

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 35.000.000,- 
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0124. Institutionele vormgeving 
 

In het kader van agrarische gezondheid en voedselveiligheid worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd; 

 

Agrarische gezondheid en voedselveiligheid 
In 2014 is het gebouw van het Regionaal Instituut voor Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid, de CAHFSA 

opgeleverd. In 2015 heeft het ministerie voorzieningen getroffen om het gebouw van stroom, water en telefoon te 

voorzien. Het CAHFSA personeel zal in het zelfde jaar haar intrek nemen in het nieuw gebouw. In het begrotingsjaar 

2016 blijft het ministerie haar bijdrage aan CAHFSA leveren om het bedrijf optimaal te laten functioneren. 

 
Nationale plantgezondheid en voedselveiligheid 
Om  te voldoen aan de vereisten op het gebied van plantgezondheid conform de International Plant Protection 

Convention, is het ministerie reeds geruime tijd bezig de plantgezondheidscontrole en monitoring daarvan te 

reorganiseren en institutioneel te versterken ten behoeve van het internationale en nationale landbouwverkeer. Ter 

waarborging van de plantgezondheid en de voedselveiligheid is de beschikbaarheid van een goed uitgeruste plant 

diagnostisch laboratorium essentieel. Met de oplevering van het nieuwe gebouw voor de afdeling Plantenbescherming 

en Kwaliteitskeuringen zal de operationalisering van een modern plant diagnostisch laboratorium ook mogelijk zijn.  

 

Aan de structurele operationalisatie en versterking van de grensposten wordt in 2016 uitvoering gegeven 

 

Werving, training en uitrusting van personeel om te werken conform de moderne standaarden van bewaking, 

monitoring en surveillance van plantgezondheid en voedselveiligheid, behoort tot een van de belangrijke institutionele 

versterkingsactiviteiten die zijn gepland voor het jaar 2016. Enkele trainingsactiviteiten die hiervoor zijn gepland 

betreffen het trainen van laboratorium medewerkers en keurings- en inspectiemedewerkers. Daarnaast zal ook een 

geautomatiseerd systeem worden opgezet voor het afhandelen van fytosanitaire keuringen. . 

 

Nieuwbouw Residu Laboratorium 

De bouw van het residu laboratorium, waarmee in 2014 een aanvang is gemaakt zal in het planjaar worden afgerond, 

waarna voor de nutsvoorzieningen en inrichting wordt gezorgd. De  specialistische trainingen aan het personeel 

worden voortgezet en vinden plaats in het buitenland  alsook in Suriname  door technische deskundigen uit o.a.  Cuba, 

EU, VSA en Canada.  

 

Onderzoek 
In 2014 zijn de bouwwerkzaamheden van het clusterlaboratorium voor landbouwkundig onderzoek aangevangen. In 

2016 zal het gebouw worden opgeleverd en ingericht, waardoor chemische analyses van gewas- en grondmonsters 

kunnen plaatsvinden. 

Verder zal in het Tawajari gebied onderzoek worden verricht naar het drainage en irrigatie systeem. 

Ook zullen in het planjaar de voorlichters en landbouwers worden getraind in veilig gebruik van chemicalien. 

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 11.000.000,- 

 

 

0125. Reactivering waterschappen  
 

In het kader van het effectief beheer en onderhoud van de agrarische infrastructuur worden bestaande waterschappen 

gefaseerd gereactiveerd.  
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Met betrekking tot waterschap Henarpolder is  deze reeds aanbesteed. In het planjaar 2016 worden de rehabilitatie 

werkzaamheden voortgezet van waterschap Wasima, waterschap Nani- en Brutopolder, waterschap Paradise en 

Longmay en waterschap Clarapolder. Ook zal er voor dit planjaar een aanvang worden gemaakt met de studies met 

betrekking tot waterschap Europolder Zuid en waterschap Uitbreiding Groot Henar 1 + II . De activiteiten hieraan 

verbonden zijn; 

       - Afwatering en waterkering 

       - Bruggen 

       - Aanpak van wegen 

       - Verblijfkosten van ambtenaren 

       - Exploitatie van dienstvoertuigen 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 2.000.000,- 

 

 

 
0126. Bouwwerkzaamheden  
 

In 2016 wordt in diverse ressorten en rayons de beheerderswoningen en kantoorgebouwen gerenoveerd/gebouwd. Op 

hoofdkantoor wordt dakconstructie werkzaamheden uitgevoerd. Renovatie werkzaamheden worden uitgevoerd te 

Houttuin, Leleydorp en Brokopondo. Ten behoeve van het Onderdirectoraat Landbouw en Landbouwkundig 

Onderzoek, Afzet en Verwerking worden kantoorgebouwen uitgebreid cq opgezet. In regio oost  worden de LVV-

ressortkantoren betegeld en omrasterd. In Montresor wordt een nieuw kantoor gebouw inclusief vergader- en 

trainingzaal, wachtershuis en kantine opgezet met electrificatie. Ook wordt het terrein omrasterd.  

Staatsboerderij, gevestigd te Wanica wordt omgevormd tot trainingscentrum voor veeteelt waar veeboeren en anderen 

terecht kunnen voor kennis en voorlichting. Dienstwoningen en een overnachtingsaccomodatie voor 

docenten/studenten van trainingen/seminars/ workshops worden opgezet. Er zal een nieuw kantoorgebouw worden 

opgezet voor het Onderdirectoraat Visserij.   

  

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 5.000.000,- 

 

 

0220. Kennis  
 
Agro ondernemerschap 
In het planjaar zullen trainingen  in agro ondernemerschap worden voortgezet. Ook zal er een kwaliteitsmanager 

opleiding worden verzorgd.  

 
Cursussen in Aanbestedingen 
Consultants worden aangetrokken voor het verzorgen van trainingen in aanbestedingen. Dit met het oog op de 

toetreding van Suriname tot de Caricom Single Market and Economy (CSME). 

 
Coöperatiewezen 
Vanaf 2013 zijn er landelijk agro coöperaties opgericht. Het voornemen is om de begeleiding en voorlichting ten 

aanzien van de agro coöperaties voort te zetten.  Lezingen en trainingen zullen ook worden verzorgd in het kader van 

de capaciteitsversterking van genoemde organisaties (agro coöperaties).  

 

Erfcultures 
Ook in het dienstjaar 2016 zullen er middels trainingen erfcultures worden bevorderd.  

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 1.000.000,- 
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0712. Privatesector ontwikkeling  
 
Stimulering Private Sector 
In 2016 worden trainingen aan landbouwers verzorgd om de kwaliteit en kwantiteit van de productie en export van 

agrarische producten te verhogen.  In het kader van Public-Private Partnership worden agrariers ondersteund  in het 

Global GAP certificeringsproces.  

 
De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 1.000.000,- 

 
 
0713. Landbouwtelling  
 
Landbouwtelling/SAIS 
 

Met het Surinaams Agrarisch Informatie Systeem (SAIS) wordt getracht permanent en op systematische manier 

relevante en betrouwbare agrarische statistieken beschikbaar te hebben. Voor de update van de bestaande data worden 

jaarlijks agrarische surveys uitgevoerd. Bij de uitvoering van de surveys worden gegevens verzameld, verwerkt, 

geanalyseerd en gepubliceerd. Voor de verdere capaciteitsopbouw en operationalisering van het SAIS worden 

trainingen verzorgd aan het personeel van de afdeling Landbouw Statistiek en het personeel van de rayon- en 

ressortkantoren.  Met de officiële launch van Suriname CountrySTAT zal agrarische data online beschikbaar zijn op 

de Countrystat.org website. De bovengenoemde activiteiten zullen deels uit deze post en de rest uit exploitatie kosten 

worden uitgevoerd. t. 

 
De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 20.000,- 

 

 
0714. Stimulering Landbouwsector  
 

Voor de stimulering van de landbouwsector worden de volgende maatregelen getroffen: 

• Bevordering Erfcultures:  

- Traningen worden verzorgd alsook begeleiding aan agrariërs  voor de aanmaak van eigen 

        kwalitatief goed plantmateriaal van diverse fruitsoorten, welke landelijk plaatsvindt. 

- Materiaal wordt aangekocht voor opzetten van vermeerderingstuinen in de ressorten. 

- Materiaal wordt aangekocht voor aanmaak van citrus en andere soorten fruit plantmateraal in de 

        verschillende ressorten. 

• Omschakeling van Citruskwekerij Tamansarie naar een agro-toeristisch modelbedrijf. 

• Telen in plantenkas ter garandering van kwaliteit en kwantiteit van de productie. Hiervoor worden: 

Trainingen verzorgd en begeleiding gegeven 

• Het opzetten van plantenkassen 

• Aanschaf van inputs 

- Aanschaf van landbouwmatten  

- Het aanschaffen van  transplanters en oogst machines t.b.v. cassave om de aanplant planning voor het gehele 

jaar door beter te beheren. 

- Het aanschaffen van zaad en meststoffen ten behoeve van tuinbouwers  

- Aanschaf van freezen voor tractoren ( schijveneggeploeg) 

Ter verbetering en verhoging van de voedselproductie in het Binnenland worden trainingen verzorgd en 

gereedschappen voor productie en verwerking aangeschaft. 
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De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 11.000.000,- 

  

0715. Veehouderij  
  

De veehouderij in Suriname heeft groeipotentieel en kan deze mogelijkheden benutten. De volgende acties zullen 

worden genomen om de omstandigheden daartoe gunstig te beinvloeden. 

 

 
Dierziekte monitoring- en bewaking  
 De volgende activiteiten worden in dit kader uitgevoerd; 

• Voor de Salmonella baseline survelliance in de leg-pluimvee en varkenssector. 

• Voor onderzoek naar Rabies (hondsdolheid).  

 

Veterinair laboratorium  
Het laboratorium is een belangrijke schakel voor het garanderen van de voedselveiligheid en in het dierziekte-

bewakingssysteem. Naast de reguliere analyses draaien de werkzaamheden van het veterinair laboratorium in 2016 

vooral om de volgende dierziekten: Mond- en Klauwzeer, Rabies, Salmonellosis, Trichinellosis en Babesiosis 

(idenficatie). 

• Het nieuwbouw veterinair laboratorium wordt, onder toezicht van de directievoerder,   

bouwkundig en technisch opgeleverd en ingericht met meubilair en niet specifieke laboratorium  

apparatuur.  

• Specifieke laboratorium apparaten en verbruiksmaterialen worden aangeschaft.. 

• Het laboratorium personeel wordt getraind in het verrichten van de verschillende analyses.  

 

• Monsters worden naar geaccrediteerde buitenlandse laboratoria verzonden voor het verrichten  

van testen die hier niet mogelijk zijn, of voor confirmatie van de bevindingen van het veterinair laboratorium.  

 
Opzet en inrichting van melkcollectie centra voor het Reeberggebied 
Melkproducenten kunnen voortaan hun melk dicht bij huis aanleveren voor een betere efficientie bij de levering van 

rauwe melk. Het eerste melk collectie station is op de Staatsboerderij neergezet.  

 

Nieuwbouw Slachthuis Nickerie 
Het in aanbouw zijnde slachthuis in Nickerie wordt verder afgebouwd om te voldoen aan de hedendaagse standaarden.  

 

Nieuwbouw kantoor Veeteelt Nickerie 
Aangezien adequate kantoorruimte belangrijk is voor het optimaal functioneren van het onderdirectoraat Veeteelt 

wordt er in Nickerie een kantoor gebouwd.  

 

Woonhuis Veeteelt Nickerie 
De woonruimte van het personeel op het oud Slachthuis complex in Nickerie bevindt zich in een deplorable staat. 

Hierdoor wordt het functioneren van het personeel bemoeilijkt. De bestaande woningen op het oud Slachthuis 

complex zullen worden gerehabiliteerd. 

 

Opleiding Animal Health Technician  

Ter optimalisering en garandering van de productie, productiviteit, gezondheid en welzijn van dieren is versterking 

van het veeteeltproductie kader en de omvorming van de veterinaire dienst naar OIE standaarden één van de 

voorwaarden. Het opleiden van kader zal uitgevoerd worden door het Polytechnic College (PTC) middels het 

aanbieden van de HBO opleiding “Animal Production and Health Technology”.  
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Project Kleine Herkauwers te Tibiti in Para  
Het vermeerderingsbedrijf wordt verder uitgebouwd om de bijdrage aan de voedselzekerheid te vergroten. Dit houdt 

onder meer in de renovatie van woningen, aanschaf van vee-voeding supplementen, bouw van opstallen en verbetering 

van nutsvoorzieningen.  

 

Veeteeltwetgeving 
De aanpassing en opmaak van de veeteelt wetgevingsproducten.   

 

GAP/HACCP awareness en trainingen 
- GAP - trainingen worden verzorgd aan veehouders van diverse typen veeteeltbedrijven in de  

verschillende ressorten, ter waarborging van agrarische gezondheid en voedselveiligheid. 

- HACCP - awareness activiteiten en trainingen ten behoeve van  slachthuizen, vleeswinkels en -

verwerkingsbedrijven ter waarborging van de voedselveiligheid uitgevoerd.  

 

Opzet veeopvang en import slachtvee fokdieren 
- Ter versterking van de nationale kudde wordt de aanschaf van genetisch hoogwaardige dieren  

gecontinueerd. 

- Het opzetten van veeopvangbedrijf en opkoop van lokaal aangeboden vrouwelijke runderen om zodoende het 

voortplantingspotentieel van de nationale kudde optimaal in te zetten. 

 

Rasverbetering 
Ter verbetering van de karkaskwaliteit bij kleine herkauwers wordt rasverbetering en vermeerdering via gebruik van 

productievere veetypen gehanteerd.  

 

Behoud genetisch materiaal van Criollo rassen van landbouwhuisdieren 
Vanwege de dreiging van uitsterving van lokaal geadapteerde rassen van landbouwhuisdieren worden de volgende 

activiteiten uitgevoerd; 

- Er zal een  genetisch onderzoek bij Criollo runderen en oso fowroes uitgevoerd worden.  

- Het opzetten van een veredelingsstation.  

- Toepassen van bevruchtingstechnieken ter behoud van lokale rassen van landbouwhuisdieren. 

 

Dierwelzijn 
Activiteiten worden door het onderdirectoraat Veeteelt uitgevoerd om het welzijn van dieren te verbeteren en 

duurzame productiesystemen te ontwikkelen. Het onderdirectoraat werkt vanuit 5 richtlijnen nl; 

� Vervoer van dieren over land; 

� Vervoer van dieren over zee; 

� Vervoer van dieren door de lucht; 

� Slachten van dieren; 

� Doden van dieren ter bestrijding van ziekten 

 
Onderzoek kwaliteit van rauwe melk 
Voor het verkrijgen van een beeld m.b.t. het gebruik en het naleven van de veiligheidsvoorschriften van 

medicamenten door het bestand van melkveeboeren. 

 
Veevoederonderzoek 
Een onderzoek naar alternatieven voor groeivoeders bij runderen inclusief uitbreiding van 4 stuks demonstratietuinen 

en inrichtingen (irrigatiesystemen).  
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De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 3.500.000,- 

0716.  Visserij  
 
Voor de duurzame visserij en aquacultuur ontwikkeling worden de volgende maatregelen getroffen en activiteiten 

ontplooid; 

 

Fish Disease Monitoring 
- Ter monitoring van de ziekten bij aquatische dieren wordt het Fish Disease Monitoring programma opgezet. 0 

 

Aquacultuur onderzoek en kweekstation zoetwater 
- Het opzetten van een aquacultuur onderzoek- en kweekstation voor zoetwater. 

 

Aquacultuur onderzoek en kweekstation brakwater 
- Het opzetten van een aquacultuur onderzoek- en kweekstation voor brakwater  te Pomona. 

 
Reduction of Bycatch 
- Uitvoering van “Reduction of bycatch in tropical shrimp trawling” (REBYC - II LAC). De voorgestelde 

modificaties worden uitgestest op de garnalen trawlers voor het reduceren van bijvangsten binnen de sleepnet 

visserij. Verder wordt er een Bycatch Reduction Device testing gedaan voor een betere planning in de volgende 

testing.  

 
CLME-Project 
- Gezamenlijk regionaal visserij beheerssysteem.  

 

Voorlichtings- en documentatie centrum 
- Opzetten van een trainingschool en een  documentatiecentrum met equipment voor de vissers met als doel training 

in o.a. botenbouw, netten reparatie en onderhoud van boten en motoren. 

 

Ondersteuning bevolkingsvisserij 
- In het kader van voedselveiligheid gaat het galvaanmateriaal van de ijsboxen vervangen worden met stainlesssteel. 

Ook een coöperatieve vrieshuis wordt opgricht ter ondersteuning van de bevolkingsvisserij. 

 
Monitoring, controle en Surveillance 
- Intensivering van Monitoring, Controle en Surveillance activiteiten (MCS). 

 

Visrokerijen 
- Het bouwen van model visrokerijen met nieuwe generatie rookgassen in de districten Saramacca, Wanica en 

Nickerie alsook het verzorgen van trainingen over hygiëne, viskwaliteit, opslag en verwerking.  

 
Reorganisatie visserij 
- Reorganisatie en opzetten van visserij lokaties voor de bevolkingsvisserij.  

 
Oprichting Public Private Partnership 
- In samenwerking met de private sector (PPP) zal er een coöperatieve vrieshuis worden opgericht alsook een 

aquacultuur onderzoekstation voor brakwater en zoetwater. 

 
Kwik monitoring in surinaamse wateren 
- Identificatie van geschikte gebieden voor  kwikmonitoring.   
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Strenghtening Fishersfolk organization  
Het gaat om versterking van de vissersorganisaties in Suriname. Het doel is om de capaciteit van de vissers 

verenigingen/ cooperaties te versterken door het geven van minimaal 1 workshop om zodoende bij te dragen aan een 

verhoogde levensstandaard.  

 

Rol van vrouwen in de visserij sector 
Gender rollen in de garnalen trawlvisserij in de visserij keten worden geidentificeerd.  

 

Laboratorium 
- Ten behoeve van laboratorium onderzoeksactiviteiten.  

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 2.000.000,- 

 

0717.  Landbouwinfrastructuur en exportpromotion 
 

In 2016 wordt met de bouw van een “Packing House System”aangevangen.  

Verder wordt  in het planjaar 2016 een start gemaakt met de bouw van een cassave verwerkingsfabriek  in het district 

Saramaca.  

Ook wordt er een aanvang gemaakt met de bouw van een ananas verwerkingsfabriek  (voor verwerking) in het district 

Para.  Met de aanschaf van een graafmachine worden onderhoudswerkzaamheden verricht in de agrarische gebieden 

van regio Midden en regio Oost.  

Verder worden de volgende beleidsgebieden aangepakt; 

− Modernisering agrarische statistieken; 

− Modernisering van de agrarische gezondheid en voedselveligheid diensten; 

− Modernisering agrarische innovatie met betrekking tot onderzoek en voorlichting; 

− Modernisering drainage en irrigatie diensten en 

− Duurzame visserij management  

 

De begroting voor het jaar 2016 bedraagt SRD 5.154.000,- 
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TITEL II : 
PROGRAMMA'S 

 

 

 

Bedragen x SRD 1000 

   

  
Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming 

Code 
 

Beloop 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Programma: 01 Infrastructurele werken 

 
 
Doel: Duurzame ontwikkeling agrarische sector/het waarborgen van voedselzekerheid voor de Surinaamse 
bevolking 

0122 
Landaanwinning en 

Ontginning 
0 100 1.800 1.800 1.800 1.800 

0123 
Cultuurtechnisch 

onderhoud 
75.000 35.000 100.987 100.987 100.987 100.987 

0124 
Institutionele 

Vormgeving 
4.319 11.000 17.040 17.040 17.040 17.040 

0125 
Reactivering 

waterschappen  
1.778 2.000 27.968 27.968 27.968 27.968 

0126 Bouwwerkzaamheden 345 5.000 16.197 16.197 16.197 16.197 

 
Sub-totaal 81.442 53.100 163.992 163.992 163.992 163.992 

        

 
Programma: 02 Institutionele versterking 

 

Ontwukkelingsplan - Kernthema - Agrarische sector 
Doel: AgribusinessOntwikkeling/ Uitbreiding van het geschoold kader en verhoging van de organisatie graad 
van de agrarische bevolking 

0220 Kennis 0 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 

 
Sub-totaal 0 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 

        

 
Programma: 07 Onderzoek en Ontwikkeling 

 

Ontwikkelingsplan - Kernthema - Agrarische sector 
Doel: Het realiseren en waarborgen van voedselzekerheid en voedselveiligheid/duurzame 
ontwikkeling agrarische sector 

0712 
Privatesector 

ontwikkeling 
80 1.000 26823 26.823 26.823 26.823 

0713 Landbouwtelling  49 20 48 48 48 48 

0714 
Stimulering 

Landbouwsector 
14.740 11.000 26.665 26.665 26.665 26.665 

0715 Veehouderij  3.073 3.500 48.288 48.288 48.288 48.288 

0716 Visserij 3.619 2.000 23.245 23.245 23.245 23.245 

0717 
Landbouwinfrastructuur 

en exportpromotion 
13.696 5.154 14.275 14.275 14.275 14.275 

 
Sub-totaal 35.257 22.674 139.344 139.344 139.344 139.344 
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Programma: 09 Subsidies en bijdrage 

 

Ontwikkelingsplan- Kernthema - Agrarische sector 
Doel:  Het realiseren en waarborgen van voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de totale 
Surinaamse bevolking en ontwikkelen van de sector tot voedselproducent van Caricom/ Verbetering 
van concurrentie positie op de internationale rijstmarkt/ Gebruik van betere varieteiten, 
mechanisatie en teelttechnieken ter verhoging van de productie en werkgelegenheid, 

0929 Alliance 1.175 500 2.980 2.980 2.980 2.980 

0930 
Stichting Landb. Ontw. 

Commewijne 
480 380 572 572 572 572 

0931 
Stichting Nationale 

Parken 
750 50 942 942 942 942 

0932 
Stichting proeftuinen in 

Suriname 
800 50 1.175 1.175 1.175 1.175 

0933 
Stichting Nationaal rijst 

Instituut 
6.184 6.900 12.792 12.792 12.792 12.792 

0934 
Stichting Experimentele 

Landbouw 
0 500 9.900 9.900 9.900 9.900 

 
Sub-totaal 9.389 8.380 28.361 28.361 28.361 28.361 

        

 

TOTAAL 

PROGRAMMA'S 
126.088 85.154 332.897 332.897 332.897 332.897 
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Toelichting op Prestatie en Resultaat Indicatoren: 
 
Tabel 2: 

Ontwikkelingsplan 
Pprogramma  

Verwachte beleidsresultaten per  
eind 2015 

Verwachte beleidsresultaten per eind 2016 

 
Doel:  Duurzame ontwikkeling agrarische sector / creeren van werkgelegenheid /Verhoging productie/ het garanderen van 

voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en voedselveiligheid door gebruik van betere variëteiten, mechanisatie en 

verbeterde teelttechnieken 

Subdoel: Verbetering concurrentiepositie op de internationale rijstmarkten 

 

0929 Alliance - Nursery is in produktie. Plantmateriaal 

voor verjonging aanplant wordt 

aangemaakt en overschot zal verkocht 

worden.  

- Afnemer Micro Markt bijgekomen. 

- Renovatie plantagegebouw is stopgezet. 

- Naast de aanschaf van de graafmachine 

zijn ook twee aanhangpwagens 

aangeschaft om het bezanden van de 

wegen sneller en beter te kunnen doen.  

- Ondersteuning vanuit de overheid met 

name het Ministerie van LVV is beter. 

Voor een snelle verjonging heeft het 

ministerie 12000 pera plantjes ter 

beschikking gesteld en voor de 

diversificatie 10000 podosiri planten. 

Verder heeft het ministerie een tractor 

van het ITMCO (uit IRAN) geschonken 

aan het Staatsbedrijf. Er zullen twee 

sluiskanalen worden opgeschoond en 

een areaal van 60 ha plantklaar worden 

gemaakt door het ministerie van LVV. 

- Tegen het eind van het jaar moet het 

verjongd areaal zijn vergroot naar 80 ha. 

- De verdere verjonging van de aanplant zal 

worden voortgezet.  

- De ringdam zal worden verstevigd en 

verhoogd. 

- De opzet van de wadoek is gerealiseerd, 

waardoor de beschikking over zoetwater 

gegarandeerd is.  

- Start gemaakt met de bouw van 

woongelegenheden voor 

werknemers/contractors.  

- Uitgewerkte plannen voor verdere uitbouw 

van de organisatie. 

 

 

 

0930 Stichting 

Landbouwontwikkeling 

Commewijne 

 

 

- Verkoop van minimaal 10.000 

citrusplanten, 3.000 kersenplanten en 

3.000 overige fruitplanten. 

- Optimale en verbeterde transport van 

planten, onderstammen, inputs e.d. 

middels aanschaf van een 1-ton pick up. 

- Efficiëntere onderhoud en bewerken van 

moeder-/snijtuinen middels aanschaf 

van een vierwiel tractor en werktuigen. 

- Opzetten / inrichten 

plantenvermeerderings-laboratorium 

(vitro-lab) is afgerond. 

- Verkoop van minimaal 13.000 citrusplanten, 

5.000 kersenplanten en 4.000 overige 

fruitplanten. 

- De stekcapaciteit is geoptimaliseerd en 

verhoogd door verbetering stekcondities en 

uitbreiding stekbakken . 

- Zinkplaten van dak kantoorgebouw zijn 

vervangen. 

- SLOC-emplacement is verhard/betegeld voor 

een betere en nette uitstraling voor klant en 

omgeving. 
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Ontwikkelingsplan 
Pprogramma  

Verwachte beleidsresultaten per  
eind 2015 

Verwachte beleidsresultaten per eind 2016 

0931 Stichting Nationale Parken - Infrastructuur is verder ter hand    

        genomen. 

- Gebied is bezoekersvriendelijker en  

               veiliger gemaakt 

- Er wordt op regelmatige basis   

       onderhoudswerkzaamheden   

              verricht. 

- Er is een verder aanvang gemaakt  

       met de inrichting van een  

       botanische tuin / park 

 

 

- Regelmatige    

       onderhoudswerkzaamheden  

               worden gecontinueerd. 

- Infrastructuur is verder verbeterd 

- Verdere uitbreiding van de bestaande               

        aanplanten. 

- Verdere activiteiten m.b.t. het inrichten  

        van  een botanische tuin. 

- Er zijn banken geplaatst in de tuin 

- Looppaden zijn uitgebreid. 

- Er zijn twee wachtershuizen geplaatst 

- Er is bewaking in de tuin 

- Er zijn identificatie borden geplaatst bij 

       de diverse  bomen 

- Gebied wordt omrasterd 

0932 Stichting Proeftuinen in 

Suriname 

- Verdere aanpak infrastructuur 

- Verdere uitbreiding collecties heeft 

plaatsgevonden 

- Er is plantmateriaal uit Nicaragua 

cassave en banaan, advocaat en zuurzak 

op de proeftuinen uitgezet 

- Er is een magazijnruimte geplaatst op 

proeftuin Dirkshoop 

- Het kantoorgebouw van proeftuin 

Dirkshoop wordt gerenoveerd 

- Er zijn zuurzak zaden (Brazilie) 

ontvangen en uitgezaaid op proeftuin 

Dirkshoop  

- Er zijn granaatappel planten ontvangen 

uit Israel die uitgezet zullen worden op 

de proeftuinen La Poule, Dirkshoop en 

Tijgerkreek – West 

- Op diverse proeftuinen zijn de faciliteiten 

verder verbeterd door de bouw van nieuwe 

kantoorruimten en beheerderswoningen. 

- Machinepark is uitgebreid om de 

agronomische handelingen beter te 

verrichten. 

- Landbouwkundig onderzoek wordt beter 

uitgevoerd.  

- De genenbank is uitgebreid met materiaal uit 

het buitenland. 

- Aanplant verjonging. 

- De plantenkassen zijn hersteld. 

  

0933 Stichting Nationaal 

Rijstinstituut 

 

 

 

- Aanvang is gemaakt met verbetering 

van de laboratorium faciliteiten 

- Voorbereidingen getroffen voor 

verhoogde en verbeterde zaaizaad 

productie, verwerking en dstributie. 

- Verbetering van agronomische 

begeleiding naar de boeren. 

- Verbeterde teelttechnische voorlichting 

naar de boeren gemeenschap. 

- Aanvang gemaakt met de evaluatie van 

potentie lijnen in de Farmer Field 

School . 

 

 

- Het subsidiebedrag voor het dienstjaar 2016 

bestaat uit de dekking van het 

exploitatietekort , inclusief een  toekenning 

van de 90% van de ontvangen rijstkeurings-

gelden.   

-      Nieuw geavanceerde laboratorium opgezet 

        voor onderzoeksactiviteiten.  

-       Zaaizaadproductie, verwerking en distributie 

        naar behoefte opgevoerd. 

-      Verbeterde Agronomische onderzoek en  

       begeleiding van de rijstboeren. 

- Continuering van de evaluatie van potentiele 

lijnen in de "Farmer Field Yield Trail" en 

commerciele toepassing van nieuwe lijnen na 

het afronden van de screening. 

- Verbeterde teelttechnische voorlichting aan 

de boerengemeenschap via de optionele en 

meest effectieve communicatiemiddelen. 
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Ontwikkelingsplan 
Pprogramma  

Verwachte beleidsresultaten per  
eind 2015 

Verwachte beleidsresultaten per eind 2016 

0934 Stichting Experimentele 

Landbouw 

- De lokatie voor  bouw van een “Packing 

House” is bepaald. 

- In het district Saramaca is de bouw van 

een cassave verwerkingsfabriek  

voorbereid. 

 

 

 

- Bouw van een “Packing House” wordt 

aangevangen . 

-  In het district Saramaca wordt de bouw van 

cassave verwerkingsfabriek  aangevangen.  

- Infrastructuur in diverse agrarische gebieden 

wordt onderhouden. 

- Aanvang met modernisering van publieke 

diensten in de agrarische sector mbt 

statistieken, agrarische gezondheid en 

voedselveiligheid, agrarische innovatie in 

onderzoek en voorlichting.   

 

Doel: Randvoorwaarde voor succesvolle agrarische productie/Duurzame ontwikkeling agrarische sector/het waarborgen van 

voedselzekerheid en voedselveiligheid 

0122  Landaanwinning en 

Ontginning 

 

- De studie voor de bouw van een overlaat 

en inlaatwerken in de oostelijke polders 

van de zwampkerende dam te Coronie is 

afgerond. 

- Aanvang met uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden. 

- Kunstwerken in de oostelijke polders van de 

zwampkerende dam te Coronie zijn 

gebouwd. 

- Twee landaanwinningsprojecten te 

Saramacca (Wayambo) en Para (Copieweg) 

zijn opgezet. 

0123 Cultuur technisch 

onderhoud 

- Cultuurtechnische werkzaamheden zijn 

uitgevoerd voor onderhoud van zowel 

natte als droge infrastructuur in de 

agrarische gebieden. 

- Zandwegen en enkele kleiwegen in de 

agrarische gebieden zjn duurzaam belegd. 

- Regelmatig onderhoud van de infrastructuur 

van landbouw landaanwinningsprojecten in 

de verschillende districten.  

- Bouwkundige en technische materialen, 

instrumenten en technisch apparatuur wordt 

tijdig beschikbaar gesteld om zodoende 

stagnaties in de uitvoering zoveel als 

mogelijk te voorkomen. 

- Natte en droge infrastructuur Staatsboerderij 

verbeterd voor betere bedrijfs-management. 

- Binnenwegen van ODLOAV verhard.  

0124 Institutionele Vormgeving CAHFSA 

- De nutsvoorzieningen van het  

permanente kantoorgebouw van 

CAHFSA, alsook van  NAHFSA zijn in 

place. 

 

Bestrijdingsmiddelen: 

- Training van voorlichters en groepen 

landbouwers in veilig werken met 

bestrijdingsmiddelen en in toepassen van 

alternatieven met name in onkruidbestrijding 

 

Clusterlaboratorium 

- De bouwwerkzaamheden van het 

clusterlaboratorium voor praktijkgericht 

landbouwkundig onderzoek zijn 

aangevangen. 

- Begeleiding tot het voorbereiden van 

CAHFSA 

-  CAHFSA is operationeel. 

 

 

 

 

Bestrijdingsmiddelen: 

- Training van voorlichters en landbouwers in 

veilig en verantwoord omgaan met 

bestrijdingsmiddelen en het toepassen van 

alternatieven met name in onkruidbestrijding. 

 

Clusterlaboratorium 

- De bouw van  clusterlaboratorium voor 

praktijkgericht landbouwkundig onderzoek is 

voortgezet. 

- Het personeel van diverse laboratoria is 

getraind voor duurzame aanwending en 
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Verwachte beleidsresultaten per eind 2016 

landbouwproducenten op het toepassen 

van GLOBAL GAP-richtlijnen wordt 

gecontinueerd. 

 
 
Nieuwbouw Residu en Veterinaire 
laboratorium  
- De bouwwerkzaamheden van Residu en 

Veterinair Laboratorium worden 

gecontinueerd. 

- Laboratorium apparatuur, chemicaliën 

en standaarden zijn aangeschaft voor de 

analyses. 

- Diverse trainingen zijn verzorgd aan het 

personeel van het Residu Laboratorium 

in het kader van capaciteitsopbouw en te 

verrichten werkzaamheden. 

- Er is een nationaal programma van 

residuen en contaminanten in voedsel 

van dierlijke oorsprong opgezet. 

Onderzoek naar kwaliteit van rauwe melk 

(aanwezigheid van antibiotica, vetgehalte 

bepaling, densiteit en pH).     

instandhouding van het laboratorium . 

- Begeleidingsprogramma “Introductie 

GLOBAL GAP-richtlijnen bij export 

producenten” wordt voortgezet.  

 
Nieuwbouw Residu en Veterinaire 
laboratorium  
- Het Residu - en Veterinair Laboratorium zijn 

volledig ingericht en operationeel. 

- Specialistische trainingen in chromatografie 

zijn verzorgd aan het personeel. 

- Een nationaal pesticiden/contaminanten 

residuen plan is opgezet. 

- Analyses naar pesticide residuen in 

tenminste 5 landbouwgewassen zijn verricht. 

 

 

0125 Reactivering 

Waterschappen 

- Aanvang met de werkzaamheden van 

Waterschap Henarpolder. 

- Aanvang gemaakt met studies van de 

waterschappen Bruto & Nannipolder, 

Wasima, Clarapolder en Paradise & 

Longmay. 

- Waterschap Henarpolder is gerehabiliteerd en 

opgeleverd. 

- Studies van de waterschappen Bruto & 

Nannipolder, Wasima, Clarapolder en 

Paradise & Longmay zijn afgerond. 

- Aanvang gemaakt met de studies van de 

waterschappen Europolder- Zuid en 

Uitbreiding Groot Henarpolder 1 en 2. 

0126 Bouwwerkzaamheden - Nieuwbouw en renovatie 

werkzaamheden zijn uitgevoerd in 

Paramaribo, Wanica, Saramacca, 

Coronie, Nickerie en Commewijne. 

 

- Voortgang bouw en renovatie van gebouwen 

in de districten en op hoofdkantoor 

voortgezet. 

Staatsboerderij 

- Nieuwbouw dienstwoningen en een 

overnachtingsaccomodatie voor 

docenten/studenten. 

Doel: AgribusinessOntwikkeling/ Uitbreiding van het geschoold kader en verhoging van de organisatie graad 

van de agrarische bevolking 

0220 Kennis 

 

Capaciteitsopbouw 

- Boeren zijn getraind in agro 

ondernemerschap. 

- Workshop georganiseerd voor Agro 

coöperaties .  
 

Capaciteitsopbouw  

- Trainingsprogramma is opgezet en verzorgd 

voor een goed en efficiënt functionerende  

voorlichtingsdienst. 

- Landelijk zijn 5 trainingen aan aspirant en 

junior voorlichters verzorgd. 

- 2 keer per jaar per regio zal er trainingen 

georganiseerd worden ten behoeve van de 

agro coöperaties.  

- Traningen  in bijenteelt zijn verzorgd om de 

imkers naar een hoger niveau te brengen. 

- Aan 10 studenten worden studie gelden 

overgemaakt op rekening van NOB voor de 
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studierichting Landbouw. 

- Binnen de Onderdirectoraten zijn personen 

getraind in "Aanbestedingen" met het doel 

om zelfstandig  aanbestedingsprocedures en 

uitvoering van werken te realiseren. 

Doel: Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en gebruik van milieu vriendelijke technologieën/ 

Agribussinesontwikkeling/ Ordening agrarische sector 

0712 Private sector 

ontwikkeling: 

 

 

Agro- ondernemerschap 
- De training Agro ondernemerschap in de 

districten Paramaribo, Nickerie, 

Commeijne en Para zijn verzorgd. 

- De getrainde agrariërs hebben zowel de 

theoretische als praktische vaardigheden 

opgedaan, die essentieel zijn om een 

succesvolle ondernemer te worden en 

hebben voldoende kennis en inzicht over 

efficiënte bedrijfsvoering. 

- De getrainde agrariërs zijn in staat  

� een jaarrekening op te maken en 

een goede financiële administratie 

bij te houden. 

� om een simpele kostprijs calculatie 

te maken en  

� hun concurrentie positie t.o.v. 

andere bedrijven in de sector te 

verbeteren. 

- De LVV consulenten zijn in staat de 

agrariërs adequaat te begeleiden.  

- Verhoging van de efficiëntiegraad in de 

agrarische sector gerealiseerd.  

Agro- ondernemerschap 
- De trainingen zijn  in de districten 

Paramaribo, Wanica, Saramacca, Nickerie, 

Commewijne en Para voortgezet  

- De getrainde agrariërs hebben zowel de 

theoretische als praktische vaardigheden 

opgedaan, die essentieel zijn om een 

succesvolle ondernemer te worden en hebben 

voldoende kennis en inzicht over efficiënte 

bedrijfsvoering. 

- De LVV consulenten zijn in staat de 

agrariërs adequaat te begeleiden.  

 

0713 Landbouwtelling  

 

- Groente, Fruit en Vee survey 

uitgevoerd, verwerkt en 

gepresenteerd. 

- Efficiëntere dataverzameling 

volgens de richtlijnen van een Data 

Collection Plan. 

- Het personeel van de afdeling 

Landbouw Statistiek, rayon- en 

ressortkantoren is i.h.k.v. het 

Surinaams Agrarisch Information 

Systeem (SAIS) getraind.  

- Volledige upload van agrarische 

data in de Suriname CountrySTAT 

database voor de beschikbaarheid 

van data online. 

- GPS opname landbouw bedrijven.  

- Voorbereiding, uitvoering en 

verwerking van Groente, Fruit en Vee 

surveys 

- Capaciteitsopbouw personeel van de 

afdeling Landbouw Statistiek, rayon- en 

ressortkantoren middels trainingen in het 

kader van SAIS. 

- Volledige implementatie van Suriname 

CountrySTAT.  

- GPS opname landbouw bedrijven 

uitgevoerd en de coördinaten zijn in 

kaart gebracht. 

 

 

0714 Stimulering 

landbouwsector 

Bevorderen erfcultures  

- Minimaal 100 particulieren in de 

verschillende ressorten zijn getraind in 

de verschillende plantvermeerderings 

technieken 

- Personeel van de ressorttuinen zijn 

getraind in de aanmaak van diverse 

Bevorderen erfcultures 

- Maximale benutting van alle ressorttuinen in 

het aanmaken van diverse soorten fruit 

plantmateriaal. 

- Faciliteiten demo-tuinen in de ressorten zijn 

verbeterd door introductie van nieuwe 

technologie. 
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soorten fruitplantmateriaal 

- Verruimd aanbod plantmateriaal met 

25% van diverse soorten fruit. 

- Wekelijkse aanbod van minimaal 600 

stuks citrus en 150 stuks andere soort 

fruitplant materiaal vanuit de ressorten 

tbv centrale verkoop te ODL. 

- In het kader van diversificatie en 

spreiding van agrarische productie 

zullen in alle ressorten plantmateriaal 

ten verkoop worden aangeboden. 

 

Plantvermeerderingsbedrijf Tamansarie 

- De verschillende activiteiten binnen de 

kwekerij zijn geïntegreerd in het agro 

toeristisch project. 

- 2 plantenkassen zijn operationeel 

- Medewerkers zijn getraind in telen van 

groenten in plantenkassen 

- Verruimd aanbod van diverse soorten 

fruitplantmateriaal 

- Citrus moedertuin uitgebreid. 

- Personeel kwekerij ingelicht m.b.t. 

omschakeling naar een agro-toeristisch 

model bedrijf. 

 

Plantenkassen 

- Particulieren zijn zowel theoretisch als 

praktisch getraind in het telen van 

diverse groenten onder beschermde 

omstandigheden 

- In alle ressorten functioneren de 

plantenkassen optimaal. 

- Heel jaar door voldoende aanbod 

kwalitatief goede productie van diverse 

groentesoorten vanuit de ressorten. 

- Landelijk toename aanbod van niet 

traditionele agrarische producten. 

- Voorlichters zijn getraind in telen van 

groenten in plantenkassen en nieuwe 

teelttechnieken 

- Voorlichters zijn getraind in het 

opzetten, onderhouden en beheren van 

plantenkassen 

 

 

 

 

- 20% meer diversificatie aanbod 

fruitplantmateriaal t.o.v. 2015 

- Een wekelijks aanbod van verschilllende 

fruitsoorten plantmateriaal voor de verkoop 

is verhoogd. 

-  Voorlichters getraind voor de aanmaak van 

fruitmateriaal in alle ressorten  

 

 

 

 

 

Plantvermeerderingsbedrijf Tamansarie 

- Faciliteiten zijn verbeterd met het bouwen 

c.q. renoveren van werkruimten. 

- Onderhoudswerkzaamheden zijn grotendeels 

gemechaniseerd. 

- De plantenkassen functioneren als model bij 

de teelt van diverse groenten.  

- Kwekerij functioneert ook als agro 

toeristisch bedrijf. 

- Een stijging van aantal bezoekers aan de 

kwekerij. 

- Toename in de aanmaak van fruit- en 

groenteplantmateriaal met 25%  t.o.v. 2015. 

 

Plantenkassen 

- Particulieren zijn kennis bijgebracht in het 

telen in plantenkassen. 

- Beter marktgerichte plantschema en 

productie 

- Door de particulieren zijn 20% meer 

tuinbouwkassen opgezet t.o.v. 2015. 

- LVV plantenkassen worden optimaal benut. 

- De productie van groenten is gericht op de 

marktbehoefte zowel lokaal als voor de 

export 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitering van duurzame landbouw 

- Voor agrariers in het Binnenland zijn 

transplanters en oogstmachines aangeschaft 

tbv cassave productie. 

- Trainingen verzorgd in duurzame 

landbouwsystemen aan bestaande agrarische 
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producenten.  

- Tractoren met schijveneggeploeg en de 

tweewielige tractoren zijn aangeschaft ter 

verbetering van de productie. 

Subdoel: Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de veeteelt sector  
0715 Veehouderij : 

 

Dierziekte monitoring en bewakingssysteem 

- Landelijke dierziekte survey in 

uitvoering. Monster name bij varkens en 

vervolg bij runderen. 

 

 

 

 

Melkcollectie Centra 

- Gebouw eerste melkcollector centrum 

op het Staatsboerderij ten behoeve van 

het Reeberg gebied opgeleverd. 

 

Nieuwbouw slachthuis Nickerie 

- Eindfase afbouw  en voorbereiding 

voor inrichting 

 

 

Aanpassen/ontwerpenwetgevingsproducten 

- Consultant aangevangen met het 

herschrijven van conceptwetgevings 

producten naar Surinaamse situatie. 

 

Nieuwbouw kantoor Veeteelt 

- nieuwbouwkantoor Nickerie 

aanbesteed 

 

Animal Health Technician Opleiding 

- Voorbereiding Start opleiding  

 

Stimulering teelt kleine herkauwers fase 2 

- Vermeerderingsstation functioneert 

 

Staatsboerderij 

- Continuering bouwactiviteiten infra-

structuur 

 

 

GAP /HACCP trainingen (regulier) 

- GAP-trainingen zijn verzorgd aan 

veeboeren uit verschillende subsectoren 

- HACCP-trainingen zijn verzorgd aan 

vleeswinkels en vleesverwerkende bedrijven. 

 

Dierziekte monitoring en  bewakingssysteem 

- Landelijke dierziekte survey voortgezet. 

Monstername bij varkens, runderen en 

paarden. 

- Dierziekte monitoring en surveillance 

programma opgesteld. 

- Regelmatige controle veebedrijven 

 

Melkcollectie Centra 

- Melkcollector centrum Reeberg 

ingericht en operationeel. 

 

 

Nieuwbouw slachthuis Nickerie 

- De slachtlijnen zijn geïnstalleerd. 

- Nieuw slachthuis Nickerie is opgeleverd 

en operationeel. 

 

Aanpassen/ontwerpen wetgevingsproducten 

- Wetgevingsproducten gereed. 

 

 

 

Nieuwbouw kantoor Veeteelt 

- Nieuwbouw kantoor Nickerie opgezet 

 

 

Animal Health Technician Opleiding 

- Animal Health Technicians  in opleiding 

 

Stimulering teelt kleine herkauwers fase 2 

- Infrastructuur verbeterd en uitgebreid 

 

Staatsboerderij 

- Verdere verbetering infrastructuur 

- Trainingen aan agrariërs verzorgd. 

 

 

GAP /HACCP trainingen 

- GAP-trainingen aan veeboeren uit 

verschillende subsectoren zijn gecontinueerd. 

- HACCP-trainingen aan vleeswinkels en 

vleesverwerkende bedrijven zijn 

gecontinueerd. 

Doel:  Het  waarborgen  van  voedselzekerheid  voor  de  totale  Surinaamse  bevolking  en  ontwikkelen  van  de  visserij  sector  

tot voedselproducent en –leverancier voor het Caraibisch gebied.  
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0716 Visserij  - Gebouwen voor Model visrokerij  

- Commewijne en Nickerie zijn opgezet.  

- Bouwwerkzaamheden VKI lab is 

afgerond.en aanvang gemaakt met de 

herinrichting.    

- Goedkeuring concept aquacultuur         

wet.  

- Opstart aquacultuur onderzoek- en 

kweekstation.  

- Aanvang Reorganisatie visserij centra  

- Fish Disease monitoring programma is 

opgezet  

- Aanvang wordt gemaakt met project 

“Latin American and Caribbean trawl 

fisheries (REBYC-II LAC)” voor beter 

beheer visvangsten. 

- Trainingsschool voor de visser is 

opgezet. 

 

- Model visrokerij Nickerie en Commewijne 

in gebruik genomen.  

- De laboratorium van VKI is ingericht. 

- De aquacultuurwet  ingediend bij DNA  

- Het onderzoek- en kweekstation aquacultuur 

is operationeel.  

- Reorganisatie visserijcentra afgerond.  

- De nieuwe voorwaarden en regelgeving t.a.v. 

vergunningen zijn in werking. 

- De faciliteiten op de visboten zijn verbeterd 

door installatie van stainless steel boxen. 

-  Er is een cooperatieve vrieshuis en opslag 

ingericht om een betere prijs van de 

afnemers gegarandeerd te krijgen. 

- Door kwikgebruik te monitoren in de 

Surinaamse Wateren zal de voedselveiligheid 

en voedselzekerheid gegarandeerd zijn. 

- Door het opzetten van een training school 

voor de vissers zal de bevolkingsvisserij 

verder tot ontwikkeling gebracht worden. 

- Het opgezet Fish Disease monitoring 

programma stelt ons in staat om de ziekten  

bij de aquatische dieren beter te monitoren. 

- Rebyc 2 LAC wordt gecontinueerd en 

aanvang wordt gemaakt met Bycatch 

Reduction Device testing (RBD testing). 

0717 Landbouwinfrastructuur 

en export-promotion 

- De lokatie voor  bouw van een “Packing 

House” is bepaald. 

- In het district Saramaca is de bouw van 

een cassave verwerkingsfabriek  

voorbereid. 

 

 

 

- Bouw van een “Packing House” wordt 

aangevangen . 

-  In het district Saramaca wordt de bouw van 

cassave verwerkingsfabriek  aangevangen.  

- Infrastructuur in diverse agrarische gebieden 

wordt onderhouden. 

- Aanvang met modernisering van publieke 

diensten in de agrarische sector mbt 

statistieken, agrarische gezondheid en 

voedselveiligheid, agrarische innovatie in 

onderzoek en voorlichting.   
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TITEL III: Middelenbegroting 
 Bedragen x SRD 1.000 

  
Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming 

Code Ontvangsten Beloop 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

53 Niet Belastingmiddelen 
      

53126 Visvergunningsrechten 2.282 4.203 4213 4213 4.213 4213 

53016 Opbrengst Parastatalen en Overheidsinstellingen 46 172 206 206 206 206 

53145 Bijdragen bestekkosten 30 107 94 94 94 94 

53507 Opbrengsten Planten Onderzoek en Resultaten  1.082 1.514 1.566 1.566 1.566 1.566 

53420 Opbrengst Veeteelt o.a. Slacht- en Keuringsgelden 3.214 3.957 3.173 3.173 3.173 3.173 

 
TOTAAL MIDDELENBEGROTING 6.654 9.953 9.252 9.252 9.252 9.252 

         

 

Toelichting: 
Het beoogde beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wat betreft de Niet-Belastingmiddelen 

(NBM) kan onder andere als volgt worden aangegeven. 

- Constante en periodieke evaluatie van tarieven, zodat achterhaalde tarieven worden aangepast en dat gestreefd 

wordt naar kostendekkende exploitatie door elke relevante afdeling. 

- Hierbij zorgdragen dat er regelmatig wordt gecontroleerd dat de aangepaste tarieven worden gehanteerd. 

- Kostenberekening, waardoor het ministerie een beter beeld heeft van wat de kostprijs van haar goederen en 

diensten is en op lange termijn inkomstenverhogend te werk kan gaan. 

- Erop toezien dat de begrote middelen zoveel als mogelijk worden gerealiseerd met inachtname van externe 

factoren die van invloed kunnen zijn op de realisatie van de middelen. 

 

Naast bovengenoemd beleid, zijn er ook zaken die binnen het ministerie zijn gepland voor wat betreft de Niet-

Belastingmiddelen. 

- Het zorgdragen dat volledige, juiste en tijdige informatie over de registratie en inning van de Niet-

Belastingmiddelen bij de verschillende afdelingen wordt vastgelegd. 

- Aan de betalingsplichtigen moet duidelijk worden aangegeven waar en bij wie betaald moet worden.  

- Hierbij moet regelmatig controle plaatsvinden op de registratie en inning van de Niet-Belastingmiddelen.  

- Werven van gekwalificeerd personeel t.b.v. de verschillende afdelingen die het werk naar behoren kunnen 

uitvoeren of eventueel het aanwezige personeel bijscholen, zodat zij adequaat kunnen functioneren. 

- Het trainen van zowel de medewerkers van de financiële afdeling als de afdelingen waar de middelen worden 

gegenereerd om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren en zorg te dragen dat de realisaties overeenstemmen 

met de begrote Niet-Belastingmiddelen. 

De specificatie van de posten van de Niet-Belastingmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is 

hieronder uiteengezet. 
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MIDDELEN BEGROTING 2016 
     

Code 

  

Aantal Omschrijving    

Bedrag x 

SRD1000 

53126  Bevolkings- en industriele visserij     

   TotaleVisvergunningsrechten      4.203 

       

       

53016   

 

Totale Opbrengst Parastatalen en 

Overheidsinstellingen (Staatsboerderij)              172 

       

53415  Bijdragen bestekkosten     

   Totaal bijdragen bestekkosten               78 

       

53507  Opbrengst Planten Onderzoek en Resultaten                            1.514 
 

 

  

 

     

53420  
Opbrengsten Veeteelt o.a. Slacht- en 
Keuringsgelden     

   
Totale Opbrengsten Veeteelt o.a. Slacht- en 
Keuringsgelden           3.957 

  

 
 
Middelen Begroting 
        

    9.953      
 

       

       

 
TITEL IV: Parastatalen 
 

Bij titel IV zullen de parastatalen die onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ressorteren kort worden 

belicht. Hierbij gaat het om de parastatalen die operationeel zijn. De niet-operationele bedrijven zijn aan het eind 

opgesomd. 

 

Centrale voor Visaanvoerhaven in Suriname (CEVIHAS) 

Door de werkzaamheden van dit bedrijf wordt de export van vis bevorderd en het logistieke proces in deze branche 

ontwikkeld. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de visvangst en de voorziening van zowel de lokale als 

internationale markt van vis. Hiertoe is er een visaanvoerhaven en wordt er gezorgd voor de regelmatige en geordende 

aanvoer en verhandeling van vis. 
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Landsbedrijf Alliance 

Het verder herstellen van de bedrijfsfaciliteiten worden in 2016 voortgezet. De kwekerij moet op een hoog productie 

nivo komen te staan. Verder zal middels een reeds opgezette bedrijfsplan worden gewerkt aan de diversificering van 

het bedrijf 

 

Melkcentrale N.V. 

De Melkcentrale is een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking van rauwe melk die door de melkboeren 

wordt geleverd. Het beleid van het bedrijf  houdt o.a. in dat er meer rauwe melk wordt gebruikt bij de verwerking. Dit 

geldt voor alle bedrijven die melk verwerken, waarbij naleving van de “Melkverwerking verordening”, in acht wordt 

genomen.  

 

Surinaamse Amerikaanse Industrie Maatschappij (SAIL N.V.) 

De SAIL N.V. houdt zich voornamelijk bezig met het exporteren van garnalen, verkoop van vis voor de lokale markt, 

ijsverkopen en verwerking van vis en garnalen voor andere bedrijven. Verder zijn de vangstbedrijven gegarandeerd 

van afzet aan dit bedrijf en het levert een bijdrage aan het nationaal inkomen van Suriname. Ook dit bedrijf is in staat 

om zonder subsidie van de overheid te functioneren. SAIL N.V. zal haar bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten voor 

de Surinaamse gemeenschap en de internationale markt. 

 

Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven (SEL) 

De stichting zal zich bezig houden met zaaizaad productie. Te Tibiti zal een areaal van 1000 ha worden ontbost en 

plantklaar gemaakt. 

 

Stichting Machinale Landbouw (SML) 

Het bedrijf is in een fase van rehabilitatie. De planning is om de rijst productie weer ter hand te nemen. 

 

Stichting Nationale Parken (STINAPA) 

Deze stichting heeft als doel het aanleggen, inrichten en onderhouden van nationale parken in Suriname en het 

beheren en exploiteren van bedoelde parken in het belang van het Surinaamse publiek en het toerisme.  

 

Stichting Proeftuinen Suriname (STIPRIS) 

Deze stichting heeft als doel het verrichten van onderzoek ter bevordering en verbetering van een rationele teelt van 

land- en tuinbouwgewassen in Suriname.  

Het nut van dit bedrijf is dat door onderzoek ziekten en plagen die land- en tuinbouwgewassen aantasten, uitgeroeid 

kunnen worden en hierdoor de kwaliteit van deze gewassen verhoogd kan worden. 

 

Stichting voor Visserij Bevordering (STIVI) 

Deze stichting functioneert sedert 1992 niet optimaal. De activiteiten zijn beperkt tot het verkopen van ijs en het 

verhuren van de faciliteiten. 

 

Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne (SLOC) 

Het bedrijf wordt nog door de overheid gesubsidieerd, voornamelijk voor beheer. Dit bedrijf streeft naar 

capaciteitvergroting ter verhoging van de inkomsten om later kostendekkend te kunnen functioneren. 

 

Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut ( SNRI/ ADRON ) 

Deze stichting streeft naar bevordering van de rijstcultuur in de ruimste zin des woord. Met behulp van 

wetenschappelijk onderzoek wordt goed plantmateriaal beschikbaar gemaakt voor de rijstverbouwers. In dit kader is in 

2014 een Zaaizaad Unit opgezet. 
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Deze stichting houdt zich bezig met het uitvoeren van onderzoek betreffende het telen en verwerken van rijst, het 

zuiver houden van de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen, het opzetten en het instandhouden van een 

zaaizaadaanmaak- en het – distributiesysteem voor verzekering van beschikbaarheid van goed zaaizaad en het 

verzamelen, documenteren, bewerken en verspreiden van informatie welke van belang is voor de rijstsector. Verder is 

het doel van de stichting om samenwerking met instellingen in binnen- en buitenland aan te gaan , die op de zelfde 

terrein werkzaam zijn. Verder zorgt de stichting voor het bevorderen van en meewerken aan opleidingen ten dienste 

van de rijstsector. Ook draagt het zorg voor het aanwenden van andere wettelijke middelen welke bevordelijk zijn 

voor het gestelde doel. 

 

N.V. Suriname Zwaar materieel (Surzwam) 

Deze vennootschap heeft ten doel het beheren, onderhouden en exploiteren van zwaarmaterieel voor de 

productiesector en in het bijzonder de agrarische sector. 

Met de exploitatie van zwaar materieel en andere equipement wordt de flexibiliteit, slagvaardigheid en effectiviteit 

voor het onderhoud van de fysieke en natte agrarische infrastructuur beoogd. 

Door de permanente beschikbaarheid van machines kan snel en overal worden ingespeeld in situaties waar machine-

inzet nodig is. Daarnaast kan regulerend worden opgetreden bij de prijsvorming. 

 

Stichting Behoud Bananensector (SBBS) 

Dit bedrijf is reeds geprivatiseerd, waarbij de overheid mede aandeelhouder is. 

 

Landbouwbank N.V. 

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bankbedrijf in de meest ruime zin, dit in het bijzonder ter 

bevordering van de ontwikkeling van de landbouw, bosbouw en visserij in Suriname. De vennootschap streeft dit doel 

na door het financieren van landbouw-, bosbouw- en visserijbedrijven. 

 

Viskeurings Instituut 

De stichting heeft ten doel het bewaken en verzekeren van de voedselveiligheid voor zowel de export als 

voor de locale consumptie. Dit zal geschieden door het uitvoeren van kwaliteitskeuringen en controles in de 

visserijsector en al datgene wat daarmee samenhangt of daaruit voortvloeit, geheel of gedeeltelijk in 

samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, conform de viskeuringswet en haar 

uitvoeringsbesluiten en beschikkingen in de ruimste zin des woord.   
 

Stichting Agrarische Ontwikkeling in Coronie (SAOC) 

Deze stichting is geheractiveerd, waarbij een bestuur is geinstalleerd en de activiteiten gecoordineerd worden vanuit 

het district Coronie. 

 

De hierna volgende bedrijven zijn nagenoeg inactief. 

Gemeenschappelijke Plantaardige Oliën en Vetten bedrijven N.V. (GPOV N.V.), Landbouw Maatschappij 

Brokopondo N.V. (voorheen Phedra), Landbouw Maatschappij Victoria N.V., Stichting Agrarische Kernbedrijven in 

Nickerie (SAKN), Rijstinstituut in Suriname (RIS), Surinaamse Citrus Centrale (SCC), Surinaamse Cultuur 

Maatschappij (Marienburg), Surinaamse Landbouwbedrijven N.V. (Surland N.V.), Suriname Rice Operation N.V. 

(SRO N.V.), Tropica Food Industrie N.V., Stichting Rijst Ontwikkeling Instituut Suriname (ROIS).  

 

 

Paramaribo, 16 juni 2016 
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