WET van 8 juli 2003, houdende nieuwe regelen betreffende het internationale
goederenverkeer (Wet Goederenverkeer) (S.B. 2003 no. 58), zoals zij luidt na de
daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2004 no. 121.

DEFINITIES
Artikel 1 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. beperking: invoer- en uitvoervergunningen, quota's, zoals vervat in wettelijke
regelingen en bestuursbesluiten als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 van deze
wet;
b. certificaat: een schriftelijke bewijs dat een goed of produktieproces in
overeenstemming is met een technisch voorschrift of standaard, uitgegeven door een
erkende overheids- of particuliere instelling volgens een certificeringssysteem;
c. Direkteur:de Direkteur van Handel en Industrie;
d. dumping: het op de Surinaamse markt brengen van goederen voor een prijs beneden
hun normale waarde, wanneer de prijs van het geëxporteerd goed lager is dan de
vergelijkbare prijs die in gewone handelstransacties voor gelijksoortige goederen
wordt toegepast met het oog op gebruik of verbruik in het land van uitvoer;
e. exporteur:de natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de uitvoer geschiedt of die
daarvoor verantwoordelijk is;
f. goederen: roerende lichamelijke zaken in de zin van artikel 565 van het Surinaams
Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van goud, edele metalen, betaalmiddelen,
geldswaardige papieren, effecten en documenten, waarin vorderingen zijn
belichaamd;
g. Importeur: de natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de invoer geschiedt
of die daarvoor verantwoordelijk is;
h. Invoer: het rechtstreeks uit het buitenland in het vrije verkeer brengen in Suriname
van goederen, al dan niet na opslag in entrepôt, doorvoer naar andere landen
daaronder begrepen, met uitzondering van rechtstreekse doorvoer per schip of
luchtvaartuig, waarbij de goederen niet buiten het vervoermiddel worden gebracht en
genoemde vervoermiddelen niet langer dan twaalf uren binnen Surinaams
grondgebied verblijven;
i. maatregelen:verboden of beperkingen op grond van deze wet;
j. Minister: de Minister belast met de zorg voor de handel;
k. Negatieve Lijst: de lijst van goederen als bedoeld in artikel 3 lid 3 van deze wet;
l. Orgaan: de instantie die op grond van deze wet of haar uitvoeringsregelingen belast is
met bepaalde bevoegdheden;
m. Regels van oorsprong: wettelijke regelingen en bestuursbesluiten, houdende
algemene voorschriften ter vaststelling van het land van oorsprong van een goed;
n. sanitaire en fytosanitaire maatregelen: alle maatregelen met betrekking tot:
a het beschermen van de gezondheid van mens, dier en plant in Suriname tegen de
risico's verbonden aan de intrede of verspreiding van ziekten of ziekte veroorzakende
organismen;
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b. het beschermen van de gezondheid van mens, dier en plant in Suriname tegen de
risico's verbonden aan het gebruik van pesticiden, gifstoffen of ziekte veroorzakende
organismen welke in voedselprodukten en drank kunnen voorkomen;
c. het beschermen van de volksgezondheid in Suriname tegen risico's verbonden aan
ziekten welke voortgebracht worden door planten dieren of produkten daarvan
alsmede tegen de risico's verbonden aan de intrede dan wel verspreiding van
schadelijke organismen;
d. het voorkomen of beperken van andere schade in Suriname die veroorzaakt
(kunnen) worden door de intrede of verspreiding van schadelijke organismen.
standaarden: documenten, goedgekeurd door een erkende overheids - of particuliere
instelling, die met het oog op een doorlopende toepassing, regels, richtlijnen of
kenmerken vaststelt voor produkten, produktiemethodes of werkwijzen;
technische voorschriften: dwingende regels inzake kenmerken van een produkt, een
produktiemethode of een werkwijze op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit,
resultaten, veiligheid en afmetingen;
uitvoer: het brengen uit het vrije verkeer in Suriname, uitslag uit entrpôt ten uitvoer
hieronder begrepen;
vergunning: een besluit van een orgaan waarbij wordt toegestaan een bepaalde
handeling te verrichten onder het in achtnemen van bepaalde voorwaarden;
President: De President van de Republiek Suriname.
ALGEMENE DELEGATIEBEPALING
Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin een staatsbesluit is voorgeschreven,
kunnen omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen nadere regels bij of krachtens
staatsbesluit worden vastgesteld.
VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN
Artikel 3
1. Het goederenverkeer met het buitenland is vrij, behoudens het bepaalde in de leden 2
en 3.
2. Bij staatsbesluit kunnen de volgende maatregelen worden genomen;
a. algemene maatregelen, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming
van de openbare orde, de openbare zedelijkheid, de staatsveiligheid, de openbare
veiligheid, de internationale rechtsorde, de gezondheid en het leven van personen,
dieren of planten, het milieu, het nationaal artistiek (historisch en archeologisch)
bezit en industriële en commerciële eigendom;
b. bijzondere maatregelen, welke voortvloeien uit sanitaire of fytosanitaire
regelingen, technische voorschriften voor goederen en internationale standaarden,
antidumpingsregelingen en vrijwaringsregelingen.
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3. Bij staatsbesluit wordt, ter uitvoering van het in lid 1 onder l van dit artikel bepaalde,
een negatieve lijst vastgesteld waarbij voor de invoer en de uitvoer van goederen het
volgende geldt:
a. goederen waarvan de invoer en uitvoer verboden is;
b. goederen waarvan de invoer en uitvoer verbonden is aan een vergunning;
c. goederen ten aanzien waarvan bij de in- en uitvoer een bijzondere behandeling
geldt.
SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN
Artikel 4
1. Ter bescherming van de gezondheid en het leven van de mens, dier of plant kunnen
bij of krachtens staatsbesluit op basis van wetenschappelijke principes, internationale
standaarden, richtlijnen of aanbevelingen terzake, sanitaire of fytosanitaire
maatregelen worden genomen onder meer voor de behandeling van dieren, planten of
voedselprodukten.
2. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de in de
internationale goederenhandel te bezigen sanitaire en fytosanitaire certificaten.
3. Bij of krachtens staatsbesluit zal een orgaan worden aangewezen dat met het
verstrekken van sanitaire en fytosanitaire certificaten zal zijn belast; tevens zullen
daarbij regels worden gesteld over de procedures van informatievoorziening, de
tarieven voor inspectie en andere zaken die verband houden met het verlenen van
sanitaire en fytosanitaire diensten op grond van dit artikel.
MAATREGELEN OP GROND VAN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
VOOR GOEDEREN EN INTERNATIONALE STANDAARDEN
Artikel 5
1. Ter bescherming van de nationale veiligheid, de kwaliteit van goederen, de
gezondheid en het leven van mens, dier of plant en het milieu kunnen op grond van
technische voorschriften en internationale standaarden voor goederen als bedoeld in
artikel 3 lid 2 onder b, maatregelen worden getroffen met betrekking tot de invoer en
uitvoer van goederen.
2. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de
certificaten voor goederen in het internationaal handelsverkeer.
3. Bij of krachtens staatsbesluit kan het orgaan worden aangewezen dat met het
verstrekken van certificaten zal zijn belast. Tevens kunnen daarbij regels worden
gesteld over de procedures van informatievoorziening, de tarieven voor inspectie en
andere zaken die verband houden met het verlenen van diensten op grond van dit
artikel.
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ANTI-DUMPINGSMAATREGELEN
Artikel 6
1. Ter bescherming van sectoren van de economie kunnen anti-dumpings-maatregelen
als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder b worden genomen tegen de invoer van een
bepaald goed of bepaalde groepen van goederen, indien door de invoer ernstig nadeel
wordt berokkend aan een bestaande bedrijfstak of het opstarten van een nieuwe
bedrijfstak aanzienlijk wordt vertraagd.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen worden voor bepaalde tijd ingevoerd
en worden op zodanig wijze toegepast dat geleidelijke opheffing, naar rato van
verbetering van de omstandigheden, plaats vindt.
3. De maatregelen vervallen na verloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde tijd van
rechtswege, met dien verstande dat zij op een eerdere datum zullen worden
opgeheven indien, gelet op de omstandigheden, toepassing van de maatregel niet
langer gerechtvaardigd is.
4. Bij staatsbesluit kunnen voorschriften worden gegeven over de voorwaarden en de
procedure voor het invoeren en anti-dumpingsmaatregelen.
VRIJWARINGSMAATREGELEN
Artikel 7
1. Ter bescherming van sectoren van de economie en daaraan gerelateerde industrieën
kunnen vrijwaringsmaatregelen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder b worden
genomen, indien wordt vastgesteld dat een bepaald goed in toenemende hoeveelheden
wordt ingevoerd en op zodanig wijze dat daardoor ernstig nadeel wordt berokkend of
dreigt te worden berokkend aan een binnenlandse industrie, die gelijksoortige of
concurreerbare goederen produceert.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen worden voor bepaalde tijd ingevoerd en worden op
zodanige wijze toegepast dat geleidelijke opheffing, naar rato van verbetering van de
omstandigheden, plaats vindt.
3. De maatregelen vervallen na verloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde tijd van
rechtswege, met dien verstande dat zij op een eerdere datum zullen worden
opgeheven indien, gelet op de omstandigheden, toepassing van de maatregel niet
langer gerechtvaardigd is.
4. Bij of krachtens staatsbesluit worden voorschriften gegeven over de voorwaarden en
de procedure voor het invoeren van vrijwaringsmaatregelen.
NEGATIEVE LIJST
Artikel 8
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1. In de Negatieve lijst genoemd in artikel 3 lid 3 zal met betrekking tot de in de
categorieën a tot en met c genoemde goederen het volgende worden opgenomen:
a. het indentificatienummer volgens de internationaal gehanteerde goederennomenclatuur;
b. een gedetailleerde omschrijving van het goed;
c. de grondslag van de maatregel;
d. de wettelijke grondslag van het verbod of de beperking, waarbij tevens melding
wordt gemaakt van overeenkomsten met andere mogendheden en met
volkenrechtelijke organisaties waar Suriname bij is aangesloten en die betrekking
hebben op de handel in het betreffende goed.
e. in voorkomend geval, het orgaan of de instantie, belast met het verstrekken van
het certificaat.
2. De voordracht tot het invoeren, wijzigen of opheffen van een maatregel geschiedt
door de Minister en de Minister(s) die het mede aangaat(n).
3. De Minister kan, in het geval overwogen wordt tot het invoeren, wijzigen of opheffen
van een maatregel, en een onmiddellijke voorziening vereist wordt, in overleg met de
President bij beschikking overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel,
wijzigingen aanbrengen in de Negatieve lijst; bedoelde beschikking blijft van kracht,
totdat een staatsbesluit, dat hetzelfde onderwerp betreft, in werking treedt; indien dit
staatsbesluit niet binnen een termijn van vier maanden na de inwerkingtreding van de
beschikking in werking treedt, vervalt de beschikking van rechtswege met ingang van
de dag volgende op die waarop deze termijn afloopt.
VERGUNNINGSAANVRAAG
Artikel 9
1. Indien voor de invoer of uitvoer van een goed een vergunning vereist is, dient de
vergunning voorafgaand aan de invoer respectievelijk uitvoer te zijn verkregen.
2. Aanvragen voor vergunningen op grond van deze wet worden ingediend bij de Dienst
der Invoer Uitvoer en Deviezencontrole van het Ministerie van Handel en Industrie.
3. Vergunningen worden verleend door de Direkteur.
4. Op vergunningsaanvragen wordt beslist binnen een termijn van:
- maximaal 15 dagen na indiening van de vergunningsaanvraag, in geval de
behandeling van de aanvraag volgens de Fifo (fcfs)-methode verloopt,
- maximaal 30 dagen na indiening van de vergunningsaanvraag, in geval van een
simultane behandeling.
5. Op de vergunningsaanvraag wordt deugdelijk gemotiveerd een besluit genomen en ter
kennis van de aanvrager gebracht.
6. Aan een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.
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7. De Direkteur kan een vergunning intrekken, indien de verkregen gegevens zodanig
onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere besluit zou zijn genomen,
als tijdens de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren;
de intrekking wordt aan de aanvrager schriftelijk onder opgave van redenen
medegedeeld.
8. De Direkteur kan de vergunningen behorende tot een door hem aangewezen groep,
gezamenlijk intrekken, indien een gewichtige reden dit naar zijn oordeel noodzakelijk
maakt; een krachtens dit lid vastgestelde beschikking wordt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname bekendgemaakt.
BEZWAAR
Artikel 10
1. Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een krachtens deze wet
genomen besluit dat geen algemeen verbindende regel bevat, kan daartegen
schriftelijk bezwaar maken bij de Direkteur.
2. Dit bezwaar wordt ingediend binnen één maand nadat het gewraakte besluit te zijner
kennis is gebracht.
3. Op het bezwaar als bedoeld in lid 1 wordt beslist binnen één maand na de datum van
indiening.
4. Indien de termijn, genoemd in lid 3 van dit artikel is verstreken, zonder dat hierop een
besluit is genomen, staat voor belanghebbende beroep open bij de Minister.
BEROEP
Artikel 11
1. Degene die zich niet kan verenigen met een te zijnen aanzien gegeven beslissing van
de Direkteur op een door hem ingediend bezwaarschrift of het niet nemen van een
besluit, kan daartegen schriftelijk beroep instellen bij de Minister.
2. Het beroep wordt ingediend binnen één maand nadat het gewraakte besluit te zijner
kennis is gebracht dan wel binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 9 lid
4 en artikel 10 lid 3 bedoelde termijnen.
3. Op het beroep als bedoeld in lid 1 wordt beslist binnen één maand na de datum van
indiening.
4. Het in lid 3 bedoelde besluit is met redenen omkleed en wordt onmiddellijk bij
aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de importeur of exporteur en de
Direkteur.
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5. Indien de uitspraak strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit
waartegen in beroep was gekomen, voorziet de Direkteur, voor zover nodig, opnieuw
in de zaak met inachtneming van de beslissing van de Minister.
6. Van een beslissing van de Minister als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel staat
voor belanghebbende beroep open bij de President.
De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn voor wat betreft de procedure en termijnen
van overeenkomstige toepassing.
7. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen nadere regels worden gesteld over de
vergunning procedure.
ECONOMISCHE DELICTEN
Artikel 12
Overtreding van bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt beschouwd als
een economisch delict ingevolge de Wet Economische Delicten (S.B. 1986 no. 2, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no. 42).
OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 13
1. Vergunningen, ontheffingen of certificaten met de daaraan verbonden voorwaarden
en verplichtingen verleend krachtens de In- en uitvoerregeling 1954 (G.B. 1954 no.
17, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1975 no. 64, geldende tekst S.B. 1981 no. 43)
worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren, geacht te zijn verleend
op grond van deze wet.
2. Alle krachtens de In- en uitvoerregeling 1954 (G.B. 1954 no. 17, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1975 no. 64, geldende tekst S.B. 1981 no. 43) uitgegeven
formulieren blijven geldig totdat zij vervallen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 14
Bij de inwerkingtreding van deze wet wordt de In- en Uitvoerregeling 1954 (G.B. 1954
no. 17, geldende tekst S.B. 1981 no. 43) ingetrokken.
Artikel 15 2
1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Goederenverkeer
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
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3. Zij treedt op een door de President te bepalen tijdstip in werking.
4. Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister belast met de zorg voor de
handel.
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