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Afnemers van voedingsproducten komen 
met steeds stringentere voorwaarden in het 
belang van de consument. Vragen die bij-
voorbeeld gesteld worden zijn: welke che-
micaliën worden gebruikt, hoe ziet het pro-
ductieproces eruit, en de inrichting van de 
fabriek. Welke hygiënische maatregelen zijn 
er getroffen. En natuurlijk over welke certi-
ficaten beschikt het bedrijf. Rabin Soechit: 
“tijdens mijn studie aan de Technische Hoge-
school te Rijswijk, Nederland, en mijn werk bij 
ons rijstbedrijf in Duinkerque, Frankrijk, had ik 
al kennis gemaakt met HACCP - Hazard Ana-
lysis Critical Control Point. HACCP was toen 
sterk in opkomst. De basis was dus gelegd. 
Na mijn terugkeer naar Suriname werd in ons 
rijstbedrijf te Nickerie officieel het startsein 
gegeven voor certificering”. Het gaat daarbij 
om de ISO en BRC standaarden voor voedsel-
veiligheid, Good Agricultural Practices, en de 
veiligheid van de eigen laadhaven.

ISO 22000 
In 2008 werd Rijstpak door SGS - Société 
Générale de Surveillance – gecertificeerd 
voor ISO 22000, de ISO norm voor voedsel-
veiligheid. Deze norm stelt eisen aan het 
managementsysteem en de condities voor 
voedselveiligheid. “Bij de directie bestond al 
draagvlak doordat al besloten was te gaan 
voor certificering. De grootste uitdaging 
was de omschakeling van de instelling van 
het personeel; om het team zo ver te krijgen 
om conform de ISO regels en richtlijnen te 
werken”, is de ervaring van Soechit. Dage-
lijks moest er uitleg gegeven worden over 
het ‘hoe en waarom’. Het gaat daarbij onder 
meer om menselijke hygiëne, hygiënisch pro-
duceren (inclusief opslag, verpakken, trans-
port), het onderhoud (schoonmaken) van de 
inrichting en de bouwkundige eisen. Er moest 
bijvoorbeeld extra nadruk gelegd worden op 
hygiënische maatregelen die het personeel 
zelf moest treffen, extra sanitaire faciliteiten 
om het bedrijf schoner en netter te maken, 

Voedselveiligheid in de rijstsector
Rijstpak N.V. is een sterk familiebedrijf dat met de tijd meegroeide door vernieuwingen toe te 
passen en steeds op zoek te gaan naar nieuwe markten. “De uitdaging is om je van je collega 
bedrijven te onderscheiden en innovatief in te spelen op de eisen van je afnemers door een 
voedselveilig product te leveren”, is de ervaring van Rabin Soechit, onderdirecteur van het 
bedrijf. “Standaardisering en certificering zijn daarbij goede instrumenten. Het heeft ook een 
spin-off effect naar elke schakel in de keten”.

schuttingen moesten worden gebouwd, 
muskietengaas geplaatst, sloten aangelegd. 
Ook opslagruimtes die niet regelmatig wer-
den gebruikt werden in het schoonmaakpro-
ces betrokken. Brandblusapparaten, bedrijfs-
kleding en –schoeisel werden aangeschaft. 
Kleine dingen maar met een grote impact op 
de bedrijfsvoering. 
Jaarlijks wordt Rijstpak door SGS geauditeerd. 
“De lat wordt steeds hoog gelegd maar daar 
hebben we geen moeite mee. Het is steeds 
weer aanscherpen wat we al weten en in de 
praktijk toepassen”.

BRC Food Global Standard
BRC - Britisch Retail Consortium- bestaat uit 
een vertegenwoordiging van de grote Britse 
supermarkten die schematisch de eisen heb-
ben opgesteld die zij stellen aan leveranciers 
van levensmiddelen, de zogenaamde BRC 
Global Food Standard. Het is nu een we-
reldnorm. Het familiebedrijf van Rijstpak in 
Frankrijk is BRC gecertificeerd. Ook Rijstpak 
Nickerie koos voor BRC en werd eind 2012 
gecertificeerd. “Door dit certificaat is Rijstpak 
een stap voor op collega bedrijven in Suri-
name en de regio. We kunnen ons nu ster-
ker richten op de CARICOM markt met onze 
PALOMA rijstproducten. Buiten de CARICOM 
landen exporteren we al verpakte witte rijst 
naar Martinique, Guadeloupe, Frans Guyana 
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en Aruba en cargo rijst naar Europa”, stelt 
Soechit.“De BRC norm is sterk gericht op het 
eindproduct. Vandaar dat er strikte regels 
gesteld worden aan het productieproces. 
Als voorbeeld geeft hij aan dat het water, dat 
nodig is om rijst te polijsten, nu vóór het ge-
bruik gekeurd moet worden door het Bureau 
Openbare Gezondheidszorg.

Global G.A.P. en Port Safety
Er zijn al plannen om het landbouwbedrijf 
SAVEPRO - Surinaamse Agrarische en Vee-
teelt Productie Maatschappij – dat in 1983 
als dochter van Rijstpak N.V. werd opgericht 
te certificeren voor Global G.A.P. wat staat 
voor Good Agricultural Practices. Het bedrijf 
Rijstpak beschikt ook over een eigen laadha-
ven waar schepen tot plm. 4.000 ton kunnen 
aanmeren. Vanuit de haven wordt bulkrijst 
geëxporteerd. De haven beschikt vanaf 2007 
over een International Port Safety Certificate. 
Jaarlijks wordt door de Maritieme Autoriteit 
Suriname de audit en certificering gedaan.

“Concurrentie is gezond, het houdt je scherp 
en dwingt je om op een hoger niveau te pro-
duceren”, besluit Rabin Soechit. “De uitdaging 
is om je klanten te binden en aan andere as-
pecten van handel te denken. De afnemer 
vraagt om een voedselveilig product. Door 
mee te gaan met de eisen van standaardise-

ring en certificering heeft Rijstpak haar marktaandeel kun-
nen behouden en vergroten. En we merken ook duidelijk 
het spin-off effect naar elke schakel in de keten:  toeleve-
ring aan landbouwbedrijven, voedingsindustrie, distribu-
tie, handel. Elke schakel in de keten wil afnemen van ook 
gecertificeerde bedrijven. En last but not least: het draagt 
ook bij aan de bewustwording van de consument”. 

Het bedrijf Rijstpak is opgebouwd door de landbouwer Ramawat Soechit, 
geboren op 5 juni 1928. Ramawat Soechit is nu president-commissaris van 
het bedrijf. Zijn zonen hebben de operationele taken overgenomen.
Nagindernath Soechit voert de directie. Het bedrijf omvat een productie-
areaal van 3.000 hectare, een rijstverwerkingsbedrijf (drogen, opslag, 
verpakking en vervoer) en het bedrijf in Frankrijk. De boeiende geschiedenis 
van dit bedrijf kunt u lezen op www.rijstpak.com. 


