
WET VAJ'l 5 JANUARI 19S0 DETREFFENOE H ET TOEZICHT OP OR Ul1'V0ER VAN IIOUT. 

(HOUTU ITVO ERWET) 

Ar tik,1 1 

Alie hout, dal tOl uitvoer bcstemd is. moet vooraf gemetcn dan wel gcwogen worden wmcde gekeurd wo!'den. 

Artlkel 2 

De methode en wijze van meting en wcging en de kcurin~isco, zomede het carief voor de keuring van voor 
uitvoer bcstemd hout. wol'den vastgesteld. bij besd1ikking van de Minister van LVV en A 

1
• 

Oe le stellen keuringseisen worden bcpaald door de eiscn van de afnemers. Deze moeten door afnemcrs 
schriftelijk aan het Hoofd van 's Umds Bosbchccr worden kenbaar gemaakt.. lndicn de cisen door afncmers nict al\o 
bcdoeld l-loofd schrifielijk wordcn kc:nbaar gemaakt geschiedt de keuring van het houl \'Olgens door de Oirecteur van 
E.conomisthe Zake11 vas1gestelde nonnen. 

ArlikelJ 

De meting, weging en keuring van voor uitvoer bestemd houl geschicd1 door het 1 loofd ,.,an 's Lands Bosl.N!hecr of 
de door dez.e aan le wij ze:n ambte,,2.ren. 

leder, die hou1 wenst uit te voercn. is vcrplicht t..ijdig een verzoek tcr keuring re~pectievclijk controle op de 
inlading in te dicnc:n bij hel Hoofd van 1s Lands Oosbeheer. 

Artikel 4 

De keuring van voor uitvocr beste1t1d hout geschicdl in de onmiddeUijke nabijheid van de plaats van verscheping. 

lndien de kcuring. weging of meting or de controle bij inlading i.•an het voor uitvoer bestemdc bout buiten lie 
onmiddf'llij lcP. nme,eving van Paramaribo geschicdt. is de houtexporte.ur ~ehouden personen mel deze werkzaamheden 
bclast voor zljn l'ekening tc verv()C'rt11 naar de keuringspl-aat.sen. te voorzicn van behoorlijkc spijs eo draoki en van ccn 
behoorlijk nachlverblijf. 

Artikel 5 

De houtexporteur is verplic::ht om alle aanwijzingen op le voltcn, welke door het Hoofd van 's Lands Bosbeheer of 
door ambtcnarcn door deze aan te wijzen worden gcgcvc:n iu vi:,bau\l mi:1 k1.:uring. wcging en Ulcting von het hout. 

Gewijl.i&J bij SR. 1930 No, 145 
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gcbntchl 



Artik,:16 

Van de ktudng wordl door de ambtenaa.r hiermee bcl~t een proces•verbaal van keuring in drievoud opgcmaakt. 
aangevende 1cn minste soor1 en gewicht ofhoevcclhcid van hc1·1cr kt1.1ring aangeboden hoot alsmede het result.aat van de 
keuriog1 

Een exemplaar ..-an hec procc:s-vcrbaal van keuring is bc:stemd vuor de hourexporte.ur. 

Arlikol 7 

Geen hout voor cxr,on bestcmd mag wo,·den in&claden dan onder controle van het I Joofd van ·s Lands Bosbehccr 
or een door dez.e aan te wij2en ambtc:naar. 

ue u,tvoer van goedgekeurd hout. dat bij de inlading niet 111ccr ean de k.rach1cn, ar1. 2 vastgestcldc lccuringseiscn 
votdoec is verboden. 0c ambtenaar, die de inlading contro1eert ts in hct bijzonder belast rnel de uilvoering van deze 
bcpaling en maakt daarvao in voorkomende gevallen melding in hct procesvert>aal van in lading. 

Van de inlading won.ii door de amb.tenaar met de controle daarvan belast een prooes vefbaal van inlading in 
dricvoud opgcmaakt, hetwell ten minste de soorl en hoeveelheid of hct gewichl van her in hel schip ingeladcn hout 
vermeldt., ecn cxemplaar van het proces vcrbaa1 van inlading tS bestemd voor de houtexporteur. 

Artiktl 8 

Deu wee is niel van krncht voor bout, afkomstig uil he1 stroomgebied Yan de "Cornntijn en de Marowijnc. dat 
bcstemd lS om rechtstrccks over dczc rivicren te wordcn uitgevocrd nuar respectjevelijk Btits• or Frans Guyana. 

Arlikel9 

Hij, die handell in strijd met de be11alingen van de artlkclcn I, 3 en 7 van deze wet. wordt gescrafi mtt cen 
geldbocte van ten hoogste f. 5000.-. 

Artikd 10 

Mel het opsporen van de bij <k:zc vcrordc.ning strafbaar gcs1elde (eilen z.ijn. behalve de bij u1ikcl 8 van hel 
Su.rinaams Wetboek van Strafwel genoemde ambtcnarcn en bcamblcn, bcl.ast bet l toord en de ambtenattn van •s Lands 
Bosbeheer en andere door de Presidem aan te wijzen i:ur1btenaren die hun prt>Ccsscn-vcrbaal opmriken op de eed. afgelegd 
bij de aanvunJing hunncr bcdiening. 

Artlktl 11 

Deze wet kan worden a.angeh.aald als I lou1uitvoerwel en treedt in we.rking op de dag. volgende op die van haar 
afkondiging. 

De i,ng var1 lJll.en ,s In ((he- kCU arms: de- hotlll:cu,der 1naat1 lct pl11311sc nn kcuriug «'-" kcurmpnirp(lft Op. "~",c;:~denlk ~l, aarJ. 
afmctingen en mcrkcn dcr gd:curdc blotkcn. Ten kantOfc wordt ann de hood""' de k.cun1tp-11rPor1c-n tt1\ Fnc1um Kcurmgskioo • 3 \'OOd 
opgcmaakL 


