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BESCHIKKlNC VAN OE MINISTER VAN NATUURl,IJKE HULl'BRONN£N EN DE MINISTER VAN 
FINANCIF.N DD. 17 DECEMBER 1996 No. l27Ml5J8, INZAKE VASTST!cl,UNC METHOD& EN WIJZE VAN 
METING EN WEGINC f.N DE KEURINGSEISBN, Al.SOOK HET KEURINGSTARIEF' VAN VOOR UITVOER 
RF.STEM!) HOUT. 

OE MINISTER VAN NATUURl.,IJKE IIULPORONNEN 
F.N DE MINISTER VAN f.'INANCI EN, 

Gchoord de Directeur van Natuurlijke I lulpbronnen. 

Gelezen bet sch.rijven van bet Hoofd van de Dienst 's Lands Bosbeheer d.d. 12 december 1996 
No. IS69. 

Gelet op artikcl 2, ecrstc lid van de "Ho11tuilv()c:rwc1 1950" (G.B. 1950 No. I, zoals gewijzigd bij Decree, C-40, 
S.11. 1980No. 145). 

HEDBEN OESi.,OTEN: 

I. De methode en wijze van meting en wcging en de kcunngsciscn~ alsook hct laricl voor keunng van voor uitvocr 
be..c.ternd hout als volgt vast te stellen: 

a. Melina. c,q. wetinc, van voor keuring a:mgeboden hoot geschiedt volgcns nonncn zoals vasuz.estcld door 
hel Hoofd van de Dienst 's Lands Oosbeheer. 

b. De te stellen keuringscisc-n worden bepaald door de eisen van de afnemers. welke door Jaatstgcnoemdcn 
sch.riftelijk moet.en worden kenbaar gemaakt aan he1 Uoofd van •s Lands Bosbchcer. 

lndicn de kcuringseiStn niet $Chrifielijk door de afnemers worden kcnboar gernaakt geschiedl de keuring 
van het hout volgens de doorhel Hoofd van's Lands Bosbchecr vastges1eldc normen. 

c. Jlet tarief voor de keuring van voor uitvocr bestemd bout, wordt als vol gt vastgesteld; 

Kcuringsloon per nl in SF 
Torief 

Haven Paramaribo Oui1en Paramaribo 

Alie as$ortimenlen 200 300 

lndien de kcuring moet plaatsvinden op zondagen or daarmede gelijkgesteldc dagen wordl een toeslag 
gehcven van l~/4 boven het vermelde taricf. 

d. Ke.uring wordl nangcvraat:td bij het I loofd van de Dienst •s Lands Bosbehccr, tcnmin!te ee,, week van te 
voren. 

o. ~ bc1.-H113 v3n het versir:huldigde kruri113-.:rarip( 2,e.-.chiedl ten kan1ore van de Dienst 's I .anti'> Oosbeheer 
onder uilreiking van cen kwitanlic. 



II Tc bcpaltn dat de bij dezc beschikking vastgeslelde tal'ieve11 periodiek en in ell,. gtv~1l temniusk een k«r hinncn 
vijf(5)jaaropnicuw vastgesteld zullcn \\Ord"11. 

Ill. Voons te bepalen dat deze beschikking in het Staatsblad en het Advertencleblad vnn de Republiek Surinnme wordt 
geplaa1st en in werking treedt vanaf de d;1g volgendc op die dcr bckcndmaking, 

IV. Af.schrin van dc:t.e bcschikking te z.endcn aa11 de Oire-c1cur van l"inancten, de Oircc1cur- van I lomdcl en lndustrie, de 
0 1recteur van Natuurlijke llutpbronncn. de Directeur van 13innenlandSt: Zokcn, de Rekcnkamel' V81\ Sotiname, de 
President van de Centralc Bank van Suriname en hel Hoofd van de Dienst •s Lands Bosbehccr. 

Paramaribo. de 174it dcccmbcr 1996. 

L.J\.E. J\LIDIJX 

M. M UNC RJ\ 

De Minister van Binncnlandse b ken, 

S .W. KERTOIDJOJO. 


