
STAATSBLAO 
VAN OE 

REPUBLl£K SURINAME 

DESCIIIKKING VAN OE MINISTERS VAN NATUURLIJKE IIULPBRONNEN F.N FINANCIF.N VAN 2 
NOVEMBER 1998 No. 1971198, INZAKE VASTSTELLING VAN IIF,T TARIEF YAN OE RETRIOUTIE OP 
IIOUT, IIOUnVAREN f:N OVERICE 00$111,JPROOUKTEN VERKREGEN or OOMEINLAND. 

DE MINISTER VAN NAT UURLIJKE HULPBRONNEN 
EN DEM INISTER VAN FINANCIEN. 

Gehoord de Oirectcur Grondbeheer. 

Oclezen ht;l 5thrijvcn v.in de Ondcrdirccteur Dos-- en Na1uurbc:-hcct d .d. I $Cl)lcmbc, 1?98. 

Herlezen de beschikking van de Minister van La11dbouw, Veeteell, Visserij en Bosbouw vnn 1-1 januari 1981 No. 
2501284.0 inhoudcndc vasutclling van het iarief van de retribulie op bout en bosprodukten. 

GELETOP: 

de besli.ssing van de R~d van Minb;ters van 7 oktober 1998 (missive v3n de Vice-presidem van de Republiek 
Suriname van 12 oktober 1998 No. 746 / RvM); 

artikcl 32. van de "Wc.1 Roshchecr IQ92'", g_cldcndc lckst S. R. 1992 Nn. RO. 

OVERWEGEN0E: 

Dal de beschikking van 14 janunri 1981 No. 2501284.0, waarbij het 1nrier van de rclribu1ic op houl en 
bosprodukten werd geregcld, wijziging behocft, zoooi hcl noodzoktlijk is, de bcdoelde beschikkiug in 1e trekken. 

HEEFT DF.SLOTEN: 

I. He.t larief van de retribu1ie op hout. houtwarcn c-n ovcriic bosbijproduk1c-n verkrt{lc-n op dome inland als vol~c vain 
te stellen: 

I. Schilhout, rond· of bckapt mo1enhout en paalhout 5% van de exportwaarde 

2. 

3. 

Ovcrigc:: hout waren: 
Boncns&uken 
Draadpat.n ~ 2.40 m lnng 
Oraadpal~ > 2.40 m lang 
Dwarsliggers 
Rocrstokken. s1uuen.. sparren 
Brandhou1 
I loutskool 
Singds 

Bosbijproduklen 

Sf. S.00 per Stuk 

50,00 p<r stuk 
100,00 per Sluk 
250,00 per stuk 
S0.00 pe,- stuk 

I 00,00 per stapelmeter 
100.00 per lllk(± 2S kg) 

5,00 per s1uk 

J~-it van de expor1w8arde 

JI . Voor zovcr in bij1.ondere gevallen incidcntcle houtkap of winning van andcrc l1out\varen op vrij domcinland wordt 
tocgcstaan. bcdraagt de a.an de Staal vers<:huldigJe retributie in allegevallen hcl dubbele \'an de onder de lcdcn I 
en 2 van paragraat I gcnocmdc rancven, 



111 Te ~palcn: 

a. da1 de me1hocle van houlmc>ting en vol11111ebeoolini van het rondhou1 1er heffine van de: re1rih111ie, 
gcnoemd in paragr;,i:tf I.. als volg.11.al geschieden; 

Voor de meting vao de diameter wordr kruismcting :um beide kopcindt-n \.'nn de blokken gehantcerd 
waaruil de geiuiddcldc diameter word1 be1eke1,d in cm. 's nauwkeurig. 

Voon.s wordl de leng1e van elk blok gemeten in dm. 's nauwkeurig. 

I kt volume: worclt ovcrccnkoms.tig de volg1:(ldc, fuuuuk l,cn~k-:ull • 

.ll...lU!: .. 
4 

d = gcmidd.;ldc diameter 
I : lengte blok 

b. dat de mcthodc van houune1ing en v0Jun1ebepaling van vieric.ant bckapt houl en houl van vergelijkbare 
vormen als volgt gebeurt: 

Vao de brttdte .::n d1kte gcmcten a.an beide kopein<len hel gemiddelde in cm. •s nauwkeutig. 

Hct volume wordt overeenkomstig de volg.ende fom,ule bcrekend: 

Lengle ,c breedte x dikte 

IV. Tc bcpalen dnt de bij deze beschikking vastge.~telde taricven pcriodick en in elk gcval tenminstc 6Cn kcer binncn 
vijf (5) jaar opnieuw vastgesteld 1.ullen wordcn. 

V. Voons tc bepal.en dat deze beschikking in het Staatsblad en Adverteniieblad van de Republiek Suriname wordt 
gcplaatst en in werking ueedt vanaf de dag volgende op die bekendmaking. 

Vt A fschrifl van dczc beschikking te zcnden aan de Oirecteur van financiln, de Directeur van I landel en htdustrie, de 
Oircclcor Grondbeheer, de Oirecteur van Oinnenlaodse Zakeo, de Rekenkamer van Surioarne, de President van de 
Ccntrnlc Bank van Suriname en het lfoofd VM de Dienst 's Lands Bosbeheer. 

Paramaribo. de 2e: novcmber 19<)8. 

LA.E. ALIDUX 

T. COIJARDHAJII 

Uitgegevcn tc Paramaribo, de 9t no\'cmbcr l998. 

De Minister van B[nneolandse. Zaken, 

S.W. KERTOIDJOJO. 


