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Richtlijnen m.b.t. het 
VERVOERBILJET 

Het vervoerbiljet is niet vereist bij: 

• het transport binnen het eigen concessie ter-
rein 

• vervoer naar een opslagplaats buiten het con-
cessiegebied, mits goedkeuring daartoe is ver-
leend door de SBB 

• het vervoer van geringe hoeveelheden bos-
producten (< 0.5m3) 

Voor wie is het vervoerbiljet bestemd? 

• de SBB (wit) 
• de vervoerder (geel voor afgifte op de plaats 

van bestemming) 
• de eerste boswachterpost (groen) 
• de concessionaris/vergunninghouder/eigenaar 

(roze) 

Figuur: Vervoerbiljet 



Missie SBB 

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht 
(SBB) heeft als doel het bevorderen van een 
duurzame en optimale benutting van de bossen 
van Suriname op domeingrond in het algemeen 
en van de voor houtproductie bestemde bossen 
in het bijzonder door toepassing van de richtlij-
nen in de Wet Bosbeheer (1992) en andere rele-
vante wetten en regelgeving. 
 

Artikel 45 lid 2 Wet Bosbeheer 

Ter uitvoering van artikel 45 lid 2 van de Wet 
Bosbeheer en de beschikking van het Ministerie 
van Natuurlijke Hulpbronnen d.d. 17 februari 
2000 no. 207/0061, is het vervoerbiljet van toe-
passing bij het transport van bosproducten uit de 
bosexploitatie. 

Doel van het vervoerbiljet 

• vastleggen van de herkomst van producten 
• beschermen van de eigendommen van de 

staat 
• beschermen en waarborgen van eigendom-

men van de bosexploitanten 
• vastleggen van de afgevoerde producten 

Wat is een vervoerbiljet? 

Het vervoerbiljet is een document dat dient als 
een aangifte voor de exploitant voor het vervoer 
van gewonnen bosproducten (4-voud). 

Wie maakt het vervoerbiljet op? 

Het vervoerbiljet wordt opgemaakt door de hout-
vervoerder of exploitant.  

Soorten vervoerbiljetten 

• vervoerbiljet voor het transport van rond- en 
paalhout (vierkant en ruw bekapte palen) 

• vervoerbiljet voor het transport van gezaagd 
hout (hout dat bvb. met een kettingzaag op 
het concessieterrein is verzaagd tot planken) 

• vervoerbiljet voor het transport van overige 
bosproducten (houtskool, draadpalen, singels, 
palmbladeren, enz.) 

Hoe wordt het vervoerbiljet opgemaakt? 

Dit document wordt in 4-voud opgemaakt en 
dient duidelijk en volledig te zijn ingevuld. Het 
moet door de vervoerder en de concessionaris 
worden ondertekend. Bij de invulling van het ver-
voerbiljet dienen de volgende algemene gege-
vens geregistreerd te zijn: 
• herkomst van de vervoerde bosproducten 

(Hier wordt het terreinnummer vermeld.) 
• datum van de getransporteerde bosproducten 
• plaats van bestemming van de getranspor-

teerde bosproducten (bvb. houtzagerij, hout-
markt, haven, etc.) 

• naam en adres van de opkoper (Deze kan o.a. 
een houtverwerkingsbedrijf, exporteur of 
éénmanszaak zijn.) 

• kentekennummer van het transportmiddel dat 
door de verkeerspolitie is afgegeven (Bij het 
vervoer per boot of ponton wordt het nummer 
doorgegeven dat geregistreerd is bij de Mari-
tieme Autoriteit van Suriname.) 

• het SBB registratienummer (Dit wordt afgege-
ven door de SBB tijdens de registratie van het 
vervoermiddel op grond van artikel 46 van de 
Wet Bosbeheer.) 

• naam van de vervoerder 
 

Gegevens van rond- en paalhout 

Bij rond- en paalhout dient tevens het volgende 
te worden opgenomen: 
• de code of afkorting van de houtsoort (Een 

overzicht hiervan is verkrijgbaar op het SBB 
hoofdkantoor en de verschillende boswachter-
posten.) 

• het labelnummer (Dit dient zichtbaar geplaatst 
te worden op één der kopeinden van de hout-
blokken.) 

• de diameter van de voet en top van het hout 
in cm (De diameters worden kruiselings geme-
ten.) 

• de lengte van elke houtblok in dm 
• opmerkingen boswachter en vervoerder 

Gegevens bij het vervoer van gezaagd hout 

De volgende zaken moeten zijn opgenomen in 
het vervoerbiljet: 
• houtsoortcode 
• afmetingen van het te vervoeren hout:  

breedte (cm) X dikte (cm) 
• totale lengte in dm 

Gegevens overige bosproducten 

• het assortiment waaronder de producten val-
len 

• de soortennaam 
• de te hanteren eenheid 
• het aantal dat vervoerd wordt 

Het vervoerbiljet (in 4-voud) kost SRD 37.50 en is 
verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SBB en 
de verschillende boswachterposten. 

Kosten vervoerbiljet 


