
 

 

 

BEKENDMAKING 

De Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname maakt bekend, dat importeurs van 

consumentenvuurwerk hun aanvragen tot import van vuurwerk in de periode van 3 april 2023 tot en 

met 30 juni 2023 kunnen indienen op het Parket van de Procureur - Generaal aan de Limesgracht # 

92. 

Het ingevoerd vuurwerk moet voldoen aan de volgende eisen: 
a. Het moet onder alle omstandigheden voorzien zijn van een zichtbare lont met een 

ontstekingsvertraging van tenminste 3 en ten hoogste 6 seconden; 

b. Het mag een geluidsdruk van 60 decibel op 5(vijf) meter afstand vanaf de plaats van 

ontsteking niet te boven gaan. 

In de aanvraag wordt vermeld de locatie waar het geïmporteerd vuurwerk zal worden opgeslagen 

met opgave van de naam van de eigenaar van de opslagplaats. 

Bij deze aanvraag, die in tweevoud wordt ingediend, dienen te worden overgelegd: 

1. Een plakzegel van SRD 5, - 
2. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
3. Indien gebruik zal worden gemaakt van de opslagplaats van derden, eveneens een 

verklaring van toestemming afkomstig van de eigenaar. 

4. Een kwitantie van de storting van l%o van de geïmporteerde waarde van het vuurwerk, 

omgerekend naar Surinaams courant tegen de huidige CBVS-koers bij de Centrale Bank 

van Suriname op de rekening no.: 0313100-003-014-968, PG Deposito zijnde de kosten 

verband houdende met de administratieve afhandeling van de aanvraag en waarvan 

ongeacht het besluit geen restitutie zal plaatsvinden. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat het magazijn waarin het geïmporteerd vuurwerk zal worden 

opgeslagen, moet voldoen aan de door de Brandweer gestelde bouwkundige-, milieu- en 

brandveiligheidsaspecten. 

Importeurs dienen er rekening mee te houden dat in overleg met de Minister van Justitie en Politie 

inmiddels is besloten, dat de data voor de kleinhandel verkoop en de periode van het afschieten zal 

zijn van 27 december 2023 tot en met 1 januari 2024. 

Paramaribo, 13 maart 2023. 

De Procureur - Generaal 
bij het Hof van Justitie 
Namens deze, 

OPENBAAR MINISTERIE 

PARKET VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 

 
 


