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DECREET van 9 september 1986, houdende regeling tot het tegengaan van het hamsteren 
van goederen in buitengewone economische omstandigheden (S.B. 1986 no. 57). 
 

Artikel 1 
 

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit decreet bepaalde wordt verstaan onder: 
a.  de minister: de minister belast met de zorg voor het beleid inzake de beheersing van de 

kosten van levensonderhoud en het toezicht op handelsactiviteiten; 
b.  hamsteren: heimelijk voorraden verzamelen of bewaren, dan wel het anderszins onttrekken 

of onttrokken houden van goederen direct of indirect aan de distributie. 
 

Artikel 2 
 

1.  De minister zal, indien buitengewone economische omstandigheden dit noodzakelijk maken 
en onmiddellijke voorzieningen vereisen, na verkregen machtiging van de Raad van 
Ministers, regelen stellen tot het tegengaan van hamsteren van goederen. 

 
2.  De krachtens het vorige lid gestelde regelen kunnen onder meer inhouden een verbod tot het 

vervoeren, leveren, in ontvangst nemen, in voorraad houden of doen houden of anderszins 
direct of indirect aan de distributie onttrekken dan wel een gebod tot het vervoeren, leveren, 
in ontvangst nemen en in voorraad houden of doen houden van door de minister aan te 
wijzen goederen. 

 
3.  De minister is bevoegd regelen te stellen ten aanzien van de tijdsruimte waarvoor dit verbod 

dan wel gebod geldt en ten aanzien van de hoeveelheden. Deze regelen behoeven de 
goedkeuring van de Raad van Ministers. 

 
Artikel 3 

 
Een krachtens artikel 2 vastgestelde beschikking, een beschikking tot wijziging of intrekking 
daarvan, wordt in een of meer plaatselijke dagbladen bekend gemaakt. 
 

Artikel 4 
 

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens dit decreet zijn de artikelen 7 tot en met 13, 15, 
16 en 18 van het Decreet Prijszetting en Prijsbewaking (S.B. 1984 no. 66) van overeenkomstige 
toepassing. 
 

Artikel 5 
 

Voor de richtige uitvoering van dit decreet kunnen bij of krachtens staatsbesluit aanvullende 
voorschriften worden gegeven. 
 

Artikel 6 
 

1.  Dit decreet dat kan worden aangehaald als "Decreet tegengaan hamsteren", wordt in het 
Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 

 
2.  Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking. 


