
 

 
Aan:   De Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) 

Z.E. de heer Ing. Parmanand Sewdien 
 

Paramaribo, 24 September 2021 

 
Betreft:  Besluit LVV inzake exportstop van 4 exportgewassen 

 
Geachte Minister Sewdien, 
 
Begin Juni 2021 heeft U het besluit genomen voor een tijdelijke exportstop van 4 exportgewassen per 15 Juni 
2021, namelijk Boulanger, Antroewa, Peper en Bitawiri. Deze exportstop zou gelden voor 3 maanden. In de 
bespreking van Maandag 23 Augustus 2021 tussen U, Uw functionarissen en de VEAPS leden had U aangegeven 
dat U nog 2 weken nodig heeft om Uw besluit kenbaar te maken inzake een eventuele opheffing van het 
exportverbod. 
 
Over 1 week is de maand September voorbij. Voor het treffen van de nodige voorbereidingen verzoekt de 
VEAPS U beleefd, doch zeer dringend de leden van de VEAPS begin volgende week Uw besluit inzake de 
tijdelijke exportstop van de 4 exportgewassen kenbaar te maken.  
 
Geachte Minister, de afgelopen maanden heeft U een aantal besluiten genomen inzake het functioneren van 
o.a. de NPPO. Hierbij is er een Interim-Management Team (IMT) NPPO ingesteld. De Onder-Directeur Landbouw 
de heer Jason Bakker is aangesteld als de contactpersoon tussen de NPPO en de Exporteurs. Vanwege de 
binnengekomen klachten van de Exporteurs kan worden gesteld dat de communicatie tussen de Exporteurs en 
de Onder-Directeur zeer stroef en moeizaam verlopen. De Exporteurs moeten vaak langer dan 1 uur wachten 
op de stoep bij LVV op hun Fytosanitaire certificaat, omdat de tekeningsbevoegden moeilijk bereikbaar zijn. Dit 
is het geval door de week. In het weekend ervaren de Exporteurs deze problemen niet, omdat de Certificaten 
dan wel getekend worden door de inspecteurs. Het komt zelfs voor dat Exporteurs het wachten bij LVV beu zijn 
en richting Zanderij vertrekken zonder een Fytosanitaire certificaat. Uiteindelijk worden de Certificaten gebracht 
door de Exporteur die als laatste uit de stad vertrekt richting Zanderij. Dit zorgt voor enorme irritaties bij de 
Exporteurs die dan 2-3 uren moeten wachten op Zanderij. 
 
Bijgaand verzoekt de VEAPS U het volgende: 

1. De Onder-Directeur Landbouw te ontlasten van zijn rol als contactpersoon tussen de NPPO en de 
Exporteurs. 

2. Aangezien de afgelopen maanden er geen verbetering zichtbaar is in de personele invullingen van de 
diverse (cruciale) posities binnen de NPPO, verzoekt de VEAPS U om mevr. Sadhana Janki, BSc te 
rehabiliteren binnen de NPPO. Misschien kan zij door deskundigen verder getraind worden om haar 
competenties te verbeteren voor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen de NPPO en 
ook namens de NPPO naar buiten toe. 

 
Hoogachtend, 

 

De heer Ram Soeknandan 
(Voorzitter VEAPS) 

Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname 

 

 veaps.suriname@gmail.com 
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