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Figuur: Export van hout 



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. 

Aanvraag voor de keuring van exporthout 

Bij de uitvoer van rondhout, ruw bewerkt en ge-
zaagd hout is een geldige exportvergunning ver-
eist. De exporteur dient een aanvraag tot keuring 
en controle van hout in te dienen bij de afdeling 
Productiecontrole van de SBB, tenminste één 
week voor de dag van verscheping. De exporteur 
moet daarbij overleggen: 
• een bewijs van betaling van retributie van het 

te exporteren hout of 
• een bewijs van aankoop van het hout, indien 

het niet zelf door de exporteur is geprodu-
ceerd (bvb. gezaagd hout) 

Kosten 

De kosten voor keuring binnen Paramaribo be-
dragen SRD 0.23 per m3 en buiten Paramaribo  
SRD 0.33 per m3. Het keuringsloon wordt betaald 
wanneer het proces-verbaal van het inladen 
wordt opgehaald. 

Houtkeuring 

De keuring van exporthout heeft tot doel het be-
waken van de kwaliteit van het Surinaamse hout, 
het beoordelen van de kwaliteit ter vaststelling 
van de minimale FOB-waarde en het bepalen van 
de juiste houtsoort, het assortiment, de kwaliteit 
en het volume. 

De houtkeurder 

De SBB wijst een houtkeurder aan om de keuring 
volgens de vastgestelde regels uit te voeren. Hij 
maakt een keuringslijst op van het aangeboden 
hout dat door hem is waargenomen, controleert 
of dit overeenkomt met de lijst van de exporteur 
en beoordeelt de kwaliteit van het hout. 

Keuringslijst en -resultaat 

Na de keuring verstrekt de SBB aan de exporteur 
een exemplaar van de keuringslijst en het             
resultaat voor de verdere afhandeling van de ex-
portvergunning. 

Het keuringsresultaat 

Dit is een rapport (in 2-voud) waarin is vervat: 
• het volume van het hout 
• de kwaliteit van het hout 

Goedkeuring exportvergunning 

Met een exemplaar van het keuringsresultaat kan 
de exporteur dan het IT-formulier, H-03 en het 
“enig document” opmaken en ter goedkeuring 
indienen bij de SBB.  
Na goedkeuring betaalt de exporteur zijn heffin-
gen bij de Dienst I.U.D. (Min. HI). Vervolgens 
moet de exporteur bij de douane de kosten voor 
statistiek en consentrecht betalen om fiat te ver-
krijgen voor inscheping. 
Een kopie van het fiat is bestemd voor de douane 
(afgeven bij de poort) en een andere kopie is 
bestemd voor de verscheper. De exporteur moet 
voor de afdracht van deviezen met het IT-
formulier zich wenden tot de Centrale Bank van 
Suriname of een handelsbank.  

Checklist  

De exporteur/verscheper moet de SBB op de 
hoogte stellen van de datum van het inladen. Bij 
het inladen is dan de houtkeurder aanwezig, die 
dan een checklist maakt van de houtproducten 
die worden ingeladen.  
Bij containerlading stelt de houtkeurder een 
checklist op waarin de inhoud van de lading, het 
container- en zegelnummer zijn opgenomen. 
Transport van hout in gesloten of open contai-
ners naar de haven moet begeleid worden door 
een douanier. 

Proces-verbaal van keuring en verscheping 
De verscheper geeft aan de SBB een “bewijs van 
lading” af, waarna de houtkeurder het proces-
verbaal van keuring en verscheping (in 4-voud) 
opmaakt. Hiervan zijn 2 exemplaren bestemd 
voor de exporteur (waarvan 1 exemplaar voor de 
douane) en 2 exemplaren voor de SBB. 

Export van rondhout 

Het vervoer van rondhout naar de haven moet 
ook gedekt zijn door een fiat van de Douane be-
stemd voor de chauffeur t.b.v. de douaneambte-
naar en de SBB-medewerker op de haven. 

Geschenkzendingen  

Voor geschenkzendingen van hout en houtpro-
ducten (souvenirs) met een waarde van minder 
dan US$ 500,- moet de passagier/verzender het 
geschenk voorleggen bij de afdeling Keuring en 
Export op het hoofdkantoor van de SBB, te Para-
maribo. Na controle wordt een formulier van 
goedkeuring verstrekt. 
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