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STAATSBLAD 
VAN DE 

REPUBLlEK SURINAME 

No. 74 

STAATSBESLUIT van 18 september 2003 ter uitvoering van 
de artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer 
(S.B. 2003 no. 58). (Besloit Negatieve Lijst 2003). i 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLlEK SURINAME, 

Overwegende, dat - ter uitvoeringvan de artikelen 3 lid 3 en 8 van 
de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) - het nodig is het 
volgende vast te stellen; 

Heefi, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de 
Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit: , 

Artikell 

In dit Staatsbesluit wordt verstaan onder: 

a. de Wet: 

b. de Dienst: 

de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 No. 58); 

de Dienst lnvoer-, Uitvoer- en Deviez.en
contrOle van het Ministerie van Handel en 
lndustrie; 

I , 



c. 

1. 

2. 

1. 

2. 

2003 , 
- 2 -"" No. 74 

het Aangifteformulier: het Enig Document zoals vaStgesteld 
bij de beschikking d.d. 16 januari 1995 
La.B. no.110 van de Minister van 

, Firumcien.' ' 

Artikel2 

De goederen waarvan de invoer of uitvoer is v~boden, 
aaneen vergunning gebonden danwelanderszms beperkt 
is, zijn vermeld op de Negatieve Lijst die is opgenomen als 
bijlage bij dit Staatsbesluit. 

De invoer ofuitvoer van goederen die niet zijn vermeld op de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde Negatieve Lijst is vrij. 

Artikel3 

Ter verkrijging van de in artikel3 van de Wet bedoelde 
vergunningen, zal de belanghebbende een door he~ . 

, ondertekende aanvraag in drievoud, volgens het bl] ?It, 
Staatsbesluit bepaalcle model H03 indienen bij de Dlenst. 

Importeurs en exporteurs van goederen waarvan de invoer 
en uitvoer niet aan een vergunning zijn gebonden zullen 
alvorens daadwerkelijke invoer ofuitvoer van deze 
niet-verguruimgplichtige goederen plaatsvindt het 

, aangifteformulier, de betreffende factuur.~n het. 
cognossement ter registratie aanbieden bl] de Dlenst. 

1. 

2. 

3. 

4. 

.', 
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Artikel4 

, . , 
( . 

Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als Besluit 
Negatieve Lijst 2003. I ' 

I, 

Het wordt in het Staatsblad van de RepubJiek Spriname 
afgekondigd. I 

I 
Het treedt in werking met ingang van de dag, waarop de 
Wet Goederenverkeer in werking treedt. I 

De MiniSter van Handel en Industrie draagt zorg voor de 
uitvoering van dit staatsbesluit. 

Gegeven te Paramaribo, de 18e september 2003 

R. R. VENETIAAN. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste september 2003 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

U. JOELLA - SEWNUNDUN 

\ 

i , 
1 
! 
i 
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ST AATSBESLUIT van 18 september 2003ter uitvoeri~g van de 
artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer 
( 8,B.2003 no. 58 ). ( Besluit Negatieve Lijst 2003). 

; -. 
.. NOTA VAN TOELICHTING 

Ter uitvoering van artikel 3 lid 3 van de Wet Goederenverkeer wordt 
middels dit Staatsbesluit een negatieve lijst vastgesteld waarin is 
aangegeven voor welke goederen de in- ofuitvoer aan beperkingen 
( verbod, vergunningen ofbijzondere behandeling ) is onderworpen. 

In de negatieve lijst worden conform artikel & lid 1 van de Wet 
Goederenverkeer aangegeven: 

identificatienummer volgens internationaal gehanteerde 
goederennomenclatuur; 
een gedetailleerde omschrijving van het goed; 
de grondslag van.de·maatregel; . 
de wetlelijke grondslag van het verbod of de beperking, 
waarbij tevens melding wordt gernaakt van overeen
kornstenmet andere mogendheden en met volken
rechteiijke organisaties waar Suriname bij is aangesloten 
en die betrekking hebben op de handel in het betreffende 
goed; I 

in voqrkomende gevaIlen, het orgaan of de instantie, 
belast met het verstrekken van het certificaat, 

Uit de grondslag blijkt de' beweegreden om voor het betreffende 
goed voor wat in- of uitvoer betreft tnaatregelen te treffen. 
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Bij dit Staatsbeslu,it wordt het modeI-fonnulier vastgesteld 
waannee vergunnmgen door belanghebbe d . 
aangevraagd (artik I 3 lid I n en moete~ worden 

e . van het Staatsbesluit). : 

;~g~~aatsbesluitis,een be~aling opgenomen betreff~nde 
niet e van voorg~omen m· ofuitvoer van goederen welke 

, aan een vergunnmg verbonden is. I 
Hlennede wordt bedoeld dat het Minist" H l' • 

k' . ht h . erle van ande en Industrie 
00 ll1ZJC eeft op de mvoer ofuitvoer van wije goederen 
waarvoor een en ander geldt i 

• I 

! 

Paramaribo, 18 september 2003 , 

R. R. VENETIAAN 
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Ex-Kanloor IUD 2003 
Model H-6J 

-6- No. 74 BijJage behorende bij het StaatsbesJuit van 
, 18 september 2003 (S.B. 2003 no. 74). 

Republiek Suriname 
Aanvraagformulier fer verkrijging van een vergunning als 

bedoeld in artikel3lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) 
Dienst der Invoer Uitvoer en Deviezencontrole -. -

Aard van de yergunning Import 0 Export 0 

Naam importeur I exporteur Naam levcrancicr I afucmer 
Nwruner. Naam: 
Adres: .. _- Adres: 
Tel.: Fax: rei.: 
<-mail adres i 

, .,.mai1 adfes 
Luchlvrochl I Zeevraeht . ~, .... ..c.~ 1· . '- -, .. 1 

~\l:oper .. . .. 
Betalingsvormen: documcntaire kredieten 0 

Additiooele aanteI:eningcn Diens! !VD 
, 

documentaireincasSi 0 

I na ODtVangst der goedercn 0 

) vooruitbetaling 0 . 
Levetln8soondities CIF I C&F I C&! in vrecmde v,luU! 

Volledige omscbriJving der goedctcD GoedereDcode FOB Assurantle Vracbt Totaal 

. 

. ," 
. 

....... i' 
, 

. : i " 

, ;:r.: 
, .... ····r· . ... 1 

Land van oorsprong; Land van bcstcmming: 

Land van verscheping: 

( '}[Xviacnbank van Swinamc panunaribo • 
. ; 

De importeur I expomur , , 
! 

I 

I 
De importeurl exporteur verzoekt vergunning tot bestelling en invocr I 
uitvocr van bovenvermelde goedefen. 

. i , .. " 

IMPORT I EXPORTVERGUNNING { ..... + .. ;,~': Datum "'!'lindiening : 
, 

, .. '\ 
; I' , 

Vagunnipgnr. ".,,,. , Datum \'!!U efgiftc : , 

I Dc dire.,eur van Handel en Industrie besHst tot inwilliging van· 
Bovcnstaand verzoek, ODder de uitdruJcl:clijkc voorwaarde dat ink1aring en , , panunaribo. 

1 8etaling op eigen naam dienen le gesehicden. Namens de direkteur voomoernd. 
I . . HelHoofd van de Diens! der Invocr-, Uitvoer- en : Dc verguruung IS voor DRlE MAANDEN GELDIG. 
1 NadCTt- voorwaarden: Dcviczenconlrole. 
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. ,' 

Aantekeningen van de Dienst IUD 

~ 

, 
. 

.. 

Aantekeningen van de Douane 

-. 
"" 

~ 

.... - .. --------.~ ............ 



Bijlage behorende bij Staatsbesluit van 18 september 2003 (S.B. 2003 no. 74). , 
NEGATIEVE LIJST 2003 -8- No. 74 

'" 
."" 

INVOER , 

HS- Beschrijving van het Grondslag Bijzondere Intemationale Orgaan dat het certificaat 
code goed maatregel (artikel nationale verdragen of uitgeeft ofwaar registratie 

2 lid 2 Wet regeling of overeenkomsten dient plaats te vinden 
Goederenverkeer) besluit 

Verboden goederen 

bestrijdingsmiddelen (FAO negatieve Bescherming milieu Bestrijdings- Food and Agriculture 
lijst) middelenwet Organisation (United 
38.08 1972 (G.B. Nations) 

1972, no. 151) 

Chemicalien (FAO negatieve Iijst) Bescherming milieu Food and Agriculture 
38.08 Organisation (United 

Nations) 
~, . 

chemische en radioactieve Bescherming milieu .. 

afvalstoffen en nationale 
28.44 veiligheid 

chemise he, biologische en nucIeaire Bescherming Verdrag Chemisehe • 
wapens, alsmede de stoffen welke nationale veiligheid Wapens, Parijs 1993 
worden aangewend voor de aanmaak 
van voornoemde produkten 
93.01 
Goederen die in het land van Beseherming 
herkomst onwettig zijn verkregen, openbare zedelijkheid 
verzameld, vervaardigd, vervoerd of 
uitgevoerd. 
Tweedehandse bussen ouder dan tien Bescherming milieu 
jaar ' 
Hoofdstuk 87 
Tweedehands personenauto's ouder B.escherming milieu 
dan acht iaar. 
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, INVOER 

HS-code Beschrijving van bet Grondslag Bijzondere Internationale Orgaan waar bet 
goed maatregel (artikel2 Rationale regeling verdragen of certificaat dient te 

lid 2 Wet ofbesluit overeenkomsten worden aangevraagd of 
Goederenverkeer) waar registratie dient 

nlaats te vinden 
Vec:;unning(!licbtige goederen 

• 

Vuurwapens, waaronder Bescherming Vuurwapen-wet DienstIUD . 

explosieven, en rnunitie in de zin van nationale veiligheid (G.B. 1930 no. 73, Ministerie van 

artikell van de Vuurwapenwet (G.B. zoaJs laatstelijk Handel en 
1930 no 7), zoaIs laatstelijk gewijzigd bij S.B. Industrie 

gewijzigd'bij S.B. 1990 no 1) 1990 no. 1) , 

Hoofdstuk 93.02 tlrn 93.07 

Vuurwerk Bescherrning DienstlUD 
36.04 nationaIe veiligheid Ministerie van 

Handel en Industrie 

• 

'. 
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verdovende middelen en Bescherming Wet Verdovende - Enkelvoudig DienstIUD psychotropen stoffen bedoeld in openbare orde en Middelen (S.B. Verdrag inzake Ministerie van artikel 3 lid 1 van de Wet Verdovende volksgezondheid 1998 no. 14) verdovende Handel en Middelen (S.B. 1998 no. 14) . 
middelen, 30 Industrie Medicamenten (geneesmiddelen voor 
maart 1961, mensen), sera. 

Hoofdstuk 30 New York ( 
12.11: 13.02 Protocol tot 
Hoofdstuk 28,29,38,53.02 wijziging van 
( Hennep Can. L.) 25 maart 1972) 

- Verdrag van 
de Verenigde 
Naties inzake 
psychotrope 

"-"". '0 
stoffen, 21 
februari 1971, "'. 

- .-. . 
' . 

Wenen. 
- Verdrag van 
de Verenigde 
Naties tegen de 
sluikhandel in , 
verdovende 0' 

middelenen 
psychotrope 
stoffen, 20 
december 1988. 

Medicamenten( genees- en Bescherming DienstIUD 
bestrijdingsmiddelen t.b.v. dieren en volksgezondheid en Ministerie van planten) sanitaire en Handel en Industrie 38.08 phytosanitaire 
I;Ioofdstuk 30 gronden 

. 
~', ' 

" 
0 

" 
" Kwik Bescherming DienstIUD 28.05 volksgezondheid en - Ministerie van 

milieu Handel en Industrie 
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bestrijdingsmiddelen (met Bescherming Bestrijdings- Food and Dienst IUD 
uitzondering van de volksgezondheid en middelenwet 1972 Agriculture Ministerie van 
bestrijdingsmiddelen die voorkomen Milieu (G.B. 1972, no. Organisation Handel en Industrie 
op de F AO-negatjeve lijst) 151) " (United Natiohs) ." 
38.08 

radioactieve mineralen Bescherming DienstIUD 
28.44 en 28.45 volksgezondheid Ministerie van 

Handel en Industrie 
Bescherming leven Jachtwet 1954 CITES DienstIUD 

Beschermde diersoorten (CITES app. dieren (S.B. 1994 no. 54), Ministerie van 
I) Hoofdstuk 1 artt 1 en 2 Handel en Industrie 
In het wild levende diersoorten 
alsmede delen of produkten daarvan 
incl. eiren 

Hoofdstuk 1,2,3,4,5 en 96.01 

Eieren, huiden,delen van huiden, Bescherming leven Jachtwet 1954 . "'- . .~" DienstIUD 
veren en andere Iichaamsdelen van dieren (S.B. 1994 no. 54), Ministerie vap 
beschermde diersoorten, al of niet artt 3 en 4 Handel &Industrie 
geprepareerd, zomede de daaruit 
vervaardigde goederen 
Hoofdstukken 2,3,4,5,41,42,43 
Dieren, dierlijke produkten en Bescherming levende Dienst IUD Ministerie 
produkten van dierlijke herkomst. dieren en van Handel & Industrie 

volksgezondheid 
Tweedehandse banden Bescherming milieu Dienst IUD 
40.12 Ministerie van 

Handel en 
Industrie 

polychloorbifenylen (PCB) en Bescherming milieu Dienst IUD 
polychloorterfenylen (PCT) Ministerie van 
bevattenden apparatuur; . Handel en 
29.03 lndustrie 

, , ,--~,,\ . , - - " ..... ~. -
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Zaad, voortplantings-materialen, Bescherming Plantenbeschermin DienstIUD 
teelaarde en andere onbewerkte gezondheid van gswet 1956, artt. 3, Ministerie van 
grond. personen en planten 4lid3en5 Handel en 
05.11; 06.02 Industrie 
Hoofdstukken 5,6,7,8,10,12 en 25 
Motorfietsen en bromfietsen ouder Bescherming milieu DienstIUD 
dan drie jaar Ministerie van 
Hoofdstuk 87 .. , .. - Handel en·, 

Industrie 
. 

• 
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. INVOER 

HS-code Beschrijving van het Grondslag Bijzondere Internationale Orgaan waar het 
goed maatregel (artikel2 nationale verdragen of certificaat dient te 

lid 2 Wet regeling of overeenkomsten worden aangevraagd 
(ri)ederenverkeer) besluit of waar registratie 

dient olaats te vinden 
Gerg:uleerde 20ederen {certificerim:; of rg:istratie} , ~ . '-". -'. ~, 

~ 

micro-organismen (bacteriiin, gist en Bescherming [ certificeringll 
schimmels) volksgezondheid [registratie 1 bij 
21.02 ; 30.02 Ministerie van 

Volksgezond-heid 
afvalstoffen (met uitzondering van Bescherming milieu 
chemische of radioactieve 
afvalstoffen) 
Hoofdstuk 23 

alle chlorofluorcarbons (CFC' s) Bescherming milieu 1987 Montreal [ certificeringjl 

bevattende apparaten Protocol on [registratie 1 bij 

29.03 substances that Ministerie van Arbeid 
deplete the ozone ,Technologische 
layer Ontwikkelihg en Milieu 

Planten, plantedelen en het Bescherming Plantenbescher Internationale Certificering door land 

pakmateriaal daarvan gezondheid van mingswet Plantenbeschermings van herkomst (m. u. v. 
~ 6,7,8,10,12 en 25 personen en planten 1956,.artt. 3, conventie,1951 ~ diepvriesfruit- en 
Plastiek 39 4b,6 groenten) en keuring 

Papier 48 door Directeur L VV 
Jute 53 

. Zakken 63.05 

Reeds gebruikte ledige zakken voor Bescherming Plantenbescher Certificaat land van 
baaltransport gezondheid van mingswet herkomst dat goederen 
63.05 personen en planten 1956, art 3, 4 voor verzending 

lid 2 afdoende zijn ontsmet 
- of gefumigeerd. 
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, UITVOER 
.. 

HS- Beschrijving van het Grondslag Bijzondere Internationale Orgaan wruir 
code goed maatregel (artikel wettelijke verdragen of het certificaat 

2 lid 2 Wet regeling of overeenkomsten dient te 

Goederenverkeer) bestuurs-be worden 

sluit aangevraagd 
ofwaar 
registratie 
dient plaats te 
vinden 

Verboden goederen 

Antiquiteiten Bescherming 
Hoofdstuk 17 nationaal artistiek 

historisch en 
archeo 10 gisch bezit. 

Chemische wapens Bescherming Verdrag chemische 
Hoofdstuk 28 en 29 openbarec veiligheid . wapens, Parijs 1993 .. 

' .. 
Goederen die in Suriname onwettig Bescherming 
zijn verkregen, verzameld, openbare 
vervaardigd, vervoerd of zouden zedelijkheid 
worden uitgevoerd 
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UITVOER 

HS- Beschrijving van het Grondslag Bijzondere Internationale Orgaan waar het 
code goed maatregel (artikel wettelijke verdragen of certificaat dient te 

2 lid 2 Wet regeling of overeenkomsten worden 

Goederenverkeer) bestuurs- aangevraagd of 

belsuit waar registratie 
dient plaats te 
vinden 

Vergunningl!lichtige goederen 

Vuurwapens, waaronder Bescherming Vuurwapen-wet Dienst !UD 
eXplosieven, en munitie in de zin openbare veiligheid (G.B. 1930 no. Ministerie van 
van artikell van de Vuurwapenwet 73, zoals Handel en Industrie 
(G.B. 1930 no 73, zoals laatstelijk laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 1990 no 1) gewijzigd bij 

Hoofdstuk 93 S.B. 1990 no. I) 

Geneeskrachtige kruiden en Dienst!UD 
planten Ministeri~ van 

Hoofdstuk 12 Handel'en Industrie 



2003 -16 - i-,6.74 
'De verdovende middelen en Bescherming Wet - Enkelvoudig DienstIUD psychotropen stofIen bedoeld in openbare orde en Verdovende Verdrag inzake Ministerie van artike13 lid 1 van de Wet internationale Middelen (S.B. verdovende Handel en Industrie Verdovende Middelen (S.B. 1998 rechtsorde 1998no.14) ~ddelen, 30 maart . no. 14) 

1961, New York ( Medicamenten (geneesmiddelen voor 
Protocol tot wijziging mensen), sera. 
van 25 maart 1972) Hoofdstuk 30 
- Verdrag van de 12.11: 13.02 

Hoofdstuk 28,29,38,53.02 Verenigde Naties , 
( Hennep Can. L.) inzake psychotrope 

stofIen, 21 februari 
1971, Wenen. 
- Verdrag van de 
Verenigde Naties 
tegen de sluikhandel 
in verdovende 
middelenen 
psychotrope stofIen, 
20 december 1988. 

Bescherming leven Jachtwet 1954 CITES - DienstIUD Beschermde diersoorten (CITES app. dieren (S.B. 1994 no. Ministerie van 1) Hoofdstuk 1 
54), artt 1 en 2 Handel en Industrie In het wild levende diersoorten, 

'.,,,. alsmede delen of produkten daarvan 
• incl. Eieren. 

Hoofdstuk 1,2,3,4,5 en 96.01 

Eieren, huiden, delen van huiden, Bescherming leven Jachtwet 1954 DienstIUD veren en andere lichaamsdelen van dieren (S.B. 1994 no. Ministerie van beschermde diersoorten, al of niet 54), artt 3 en 4 Handel en Industrie geprepareerd, zomede de daaruit 
vervaardigde goederen 
Hoofdstukken 4,5,41,42,43, 96.01 
Onbewerkt hout, rondhout, Bescherming milieu Artikelen 46 en DienstIUD 
paaihout rond ofbekapt, 49 lid 1 Wet Ministerie van 
bewerkt hout" houtprodukten en Bosbeheer Handel en Industrie 

bosbfuJrodukten - . 
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Planten en dieren, onderdelen DienstIUD 
daarvan voor comrnercitlel gebruik Ministerie van j;. 

als geneesmiddelen, reukstoffen, Handel en Industrie 

kleurstoffen, smaakstoffen, 
bedrijfsmiddelen e.d. (in verband 
met bioprospecting) 
Hoofdstuk 5,12,32 en33 

, 
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UITVOER 

HS- Beschrijving van het Grondslag Bijzondere Intemationale Orgaanwaar 
code goed maatregel (artikel wettelijke verdragen of . het certificaat 

2lid2 Wet regeling of overeenkomsten dient te 
Goederenverkeer) bestuurs- worden 

beIsuit aangevraagd 
ofwaar 
registratie 
dient plaats te 
vinden 

Gereguleerde goederen 

[alle andere goederen waarvan de Bescherming 
wet- ofregelgeving van het land internationale 
van invoer registratie ofkeuring in rechtsorde 
het land van uitvoer vereist.l 

• 


