CARICOM HECHT GROTE WAARDE AAN VOEDSELVEILIGHEID
Het vrije verkeer van veilig en gezond voedsel is een belangrijk aspect van de
internationale markt. Een veel voorkomend verschijnsel waarmee overheden te maken
hebben, is dat landbouwers regelmatig voorschriften over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen overtreden, waardoor er risico’s voor de volksgezondheid en export
ontstaan, met alle nadelige gevolgen van dien. Zowel internationaal als regionaal worden
er verschillende initiatieven genomen om te komen tot aanpassing van bestaande regels
en voorschriften om zoveel mogelijk voedselveiligheid in het uit te voeren beleid op te
nemen. Het doel hiervan is bescherming van de volksgezondheid en het bevorderen van
de handel in voedselproducten, vooral agrarische producten. De voedselveiligheid wordt
bevorderd door op wereldniveau tussen staten normen hiervoor gelijk te stellen.
CAHFSA
In verband met de waarborging van de volksgezondheid in de CARICOM en ter
voldoening aan de kwaliteitseisen die de internationale handel voor de
landbouwproducten nu en in de toekomst stelt, is er gekozen voor de instelling van de
“Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA)” (Caribisch
Agentschap voor Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid) .
Het algemene doel voor het instellen van CAHFSA, is het verlenen van nationale en
regionale diensten aan de Caribische landen bij de productie van hun landbouwproducten
en de laboratoria en instanties om dat te garanderen. Dit zal geschieden door technische
assistentie, informatie uitwisseling, en het controleren van voedselveiligheidssystemen.
Met de vestiging van deze autoriteit, Caribbean Agricultural Health and Food Safety
Agency (CAHFSA), wordt zo extra bescherming geboden aan de consument. Daarnaast
is dit instituut ook in het belang van de producent. De CARICOM-landen kunnen de
export van landbouwproducten nu beter afstemmen op de eisen van afnemers uit de rest
van de wereld, terwijl ook de consument binnen het Caribisch gebied beter beschermd
wordt tegen mogelijke gevaren van ongecontroleerde import van landbouwproducten.
Door het afnemen van keuringsmonsters van landbouwproducten, die geïmporteerd en
geëxporteerd worden binnen het Caribisch gebied, zal de CAHFSA zich volledig
toespitsen op deze doelen.Deze CARCOM-autoriteit zal ook heel belangrijk zijn bij het
op lijn brengen van de lidlanden voor wat betreft het vaststellen van bepaalde
kwaliteitsstandaarden. Het laboratorium en het kantoor van het regionaal
voedselkeuringsautoriteit staan op het complex van het Ministerie van Landbouw
Veeteelt en Visserij aan de Letitia Vriesdelaan in Paramaribo.
Met CAHFSA huisvest Suriname nu drie regionale instituten. Eerder werden het
Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI) en de Mededigingsautoriteit,
de Caribbean Competition Commission (CCC) in Suriname gevestigd.

Officiële startsein
In augustus 2009 nam de Staatshoofdenvergadering van de CARICOM het besluit om de
CAHFSA in Suriname te vestigen. Op 18 maart jongstleden had de inauguratie plaats van
dit instituut.
President Ronald Venetiaan gaf het officiële startsein in aanwezigheid van de minister
van Landbouw Veeteelt en Visserij, Kermechend Raghoebarsing, Edwin Carrington,
Secretaris-Generaal van de CARICOM, en andere topfunctionarissen van dit regionaal
samenwerkingsverband.

President Ronald Venetiaan en Edwin Carrington, Secretaris- Generaal van de
CARICOM, ondertekenen de overeenkomst (Head Quarters Agreement) voor de vestiging
van de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA). Dit had
plaats op 18 maart jongstleden tijdens de officiële inauguratie van CAHFSA in ons land.
Staand achter het staatshoofd, mr. Manorma Soeknandan, ambassadeur van Suriname
bij de CARICOM. Rechts op de foto Neville Bissember, adviseur van Secretaris-Genaraal
Carrington. Foto LVV
Bescherming consument prioriteit
Ter versterking van de waarborging van voedselveiligheid en zo de bescherming van de
volksgezondheid is een modern laboratorium onder de naam Agrarische Gezondheid en
Voedsel Veiligheids Laboratorium opgezet. Hoofd van deze organisatie is de heer
Radjendre Debie, M.Sc. Hij studeerde groenteteelt in Brazilië en Santo Domingo. Debie
stelt dat het laboratorium groenten, fruit, vlees en vis zal testen in de eerste plaats ter
bescherming van de Surinaamse consument en in de tweede plaats om te verzekeren dat
de export van deze voedselproducten aan internationale standaarden voldoet. ”Door

steekproeven, onderzoek en voorlichting zullen de voedselproducenten tegemoet worden
getreden. Eerder moesten productmonsters naar laboratoria in Europa gestuurd worden.
De tests kunnen nu in Suriname gedaan worden. Het resultaat bereikt de producent
sneller. Met producten die officieel goedgekeurd zijn (gecertificeerde producten) en die
dus voldoen aan hoge standaarden, wordt de locale consument beschermd ontvangen de
producenten voor de export een betere prijs.

Verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin- en landbouw voorkomt risico’s
voor de volksgezondheid. Foto LVV
In het laboratorium werken voorlopig ongeveer dertig personen. Er wordt nauw
samengewerkt met CAHFSA, dat nog niet operationeel is. Onder andere aan de

bemensing van deze autoriteit wordt nog gewerkt. Uit verschillende Caricom-lidlanden
zal technisch kader worden aangetrokken”.Aldus Radjendre Debie.

