
 

BEKENDMAKING NO. 01 /2023. 

De wnd.Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname brengt het navolgende ter 

algemene kennis aan houders van Algemene- en Bijzondere Schriftelijke 

vuurwapenmachtigingen: 

1. Houders van een vuurwapenmachtiging hebben de gelegenheid om hun 

machtiging voor het jaar 2023 voor verlenging aan te bieden op de daarvoor 

aangewezen politiebureau’s c.q. politie posten en wel van 

02 januari t/m 28 april 2023, op werkdagen telkens van 07.30uur v.m. tot 12.00 uur n.m. 

(wijzigingen voorbehouden) 
A. Bij de aanbieding dient de houder over te leggen : 

1. De relevante vuurwapenmachtiging. 

2. Een uittreksel uit het register van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, 

waarin vermeld staat het juiste adres van de machtiginghouder. 

3. Een kwitantie wegens betaalde leges- en zegelrecht onderscheidenlijk 
Srd. 4,50 (Vier Surinaamse Dollars en vijftig centen ) te voldoen tezamen met de kosten vermeld 

hieronder punt B. 

B. 1. De vastgestelde bedragen voor de verlenging zijn: 

a) voor vuistvuurwapens 
b) voor jachtgeweer met een maximale kaliber van 12 

c) voor jachtgeweer met maximale kaliber van 12 

voor zover het doel van jacht-en schietsport 

d) voor een algemene schriftelijke machtiging 

e) een ander vuurwapen betreft dat door de minister 
bij beschikking is vastgesteld 

f) voor een jachtakte 

Srd.500,-(vijfhonderd Srd.) Srd.l00,-

(honderd Srd.) 

Srd.l50,-(honderdvijftig Srd.) 

Srd.2400,-(vierentwintig honderd Srd.) 

Srd.200,-(tweehonderd Srd.) 
Srd.25,- (vijfentwintig Srd.) 

2. De voornoemde bedragen moeten betaald worden bij de plaatselijke 

Vuurwapenafdelingen van de politie. 

C. Wederom wordt onder de aandacht gebracht dat: 

1. Bij verandering van adres van de machtiginghouder, zulks onverwijld dient te 

worden opgegeven bij de afdeling Vuurwapen van het Parket van de 

Procureur Generaal, gevestigd aan de Henck Arronstraat no.61, te Paramaribo 

(tegen over het Ministerie van Volksgezondheid). 
Niet naleving hiervan leidt tot intrekking van de vergunning (beschikking). 

2. Indien een periode van 02 (twee ) jaar overschreden is, de houder opnieuw een 

verzoek moet indienen voor het verlengen van de vuurwapenvergunning. 

3. De houders van vuurwapenvergunningen die geen gevolg geven aan het op tijd 

betalen van hun jaarlijkse verplichtingen met ingang van 02 mei 2023 een boete van 

Srd.50,-- ( Vijftig Surinaamse Dollars ) zullen moeten betalen. 

4. Vanwege het strikt persoonlijk karakter van het vuurwapenbezit, de 

verlenging persoonlijk dient te geschieden. 

Paramaribo 
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