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PARKET VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL 
SPG 42/14 

Onderwerp: 
beschikking van de Procureur-Generaal 
ter vaststelling van de geldboetes terzake 
overtreding van de Tabakswet 
(S.B. 2013 no. 39) 

Paramaribo, 09 Januari 2014 

DE PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN JUSTITIE, 

Gelet op de leden 1 tot en met 4 van artikel22 van de Wet van 20 februari 2013, 
houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten 
(Tabakswet), (S.B. 2013 no. 39). 

Gelet op de beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 07 juni 2013, 
Jno. 13/03103 toi. wijziging van de beschikking van 20 april 2007 inzake 
\'élststelling van het formulier van oproeping als bedoeld m artikel 356 lid 1 van 
het Wetboek van Strafvordering {S.B. 2007 no.50), ter vaststelling van de 
formulieren van de oproeping als bedoeld in artikel 354 sub 2 van het Wetboek 
van Strafvordering, onderscheiden van het dubbel daarvan, volgens het model 
aangegeven in bijlagen: 
1. 
2. Al en 81: overtredingen van de Tabakswet. 

Gelet op de artikelen 100 en lOOa van het Wetboek van Strafrecht, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70. 

Overwegende, dat ter voorkoming van de strafvervolging terzake overtrecüngen 
van de Tabakswet als bedoeld in de leden 1 toi. en met 4 van artikel 22, het nodlg 
is de geldboetes voor bedoelde overtredingen vast te stellen. 

Overwegende, dat het recht tot strafvordering vervalt door vrijwillige voldoening 
aan de vastgestelde geldboete, zoals die wordt vermeld op de bijlage Al 
(Oproeping), behorende bij de beschikking van de Minister van Justitie en Politie 
d.d. 07 juni 2013, Jno. l3/03103, ingeval van geconstateerde overtreding(en) van 
de Tabakswet . 
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HEEFT BESLOTEN: 

1. Vast 1.e stellen de geldboetes voor de overtredingen ais bedoeld in leden 1 
tot en met 4 van artikel 22 van de Tabakswet, zoals \·errneld op de liJSt van 
overtredingen Tabakswet (S.B. 2013 no.39) behorende bij de beschikking 
van de Mmister van Justitie en Politie \'an 07 juni 2013, Jno. 13/03103. 
De lijst van de vastgestelde geldboetes is aan deze beschikking gehecht en 
is voorzien van de handtekerung van de Procureur-Generaal. 

2. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende lijst te zenden 
aan de Mmister van Justitie en Politie, de Minister van Volksgezondheid, 
de Directeur van Volksgezondheid, de Korpschef van het Korps Politic 
Suriname, de Directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. 



GELDBOETES OVERTREDINGEN TABAKSWET (S.B. 2013 N0.39) BEHORENDE BIJ DE 

BESCHIKKING VAN DE PROCUREUR- GENERAAL 0.0 09 JANUARI 2014 NO. SPG 42/14 

r 
OverLreden artikel I Omschrijving \·an de overtreding 
van de Tabakswet 

~----'-(._S._B.201 3 n0.39) __________ .... ·------

J \lasrgestelde boete 

I 

4rc 3 lid .2 sub a Roken in een openbare werlauimte, 

-------------~1 _ka_n_coorenkontoo~r~g~eb~o_u_w ________ __ 
2 ."\rt. 3/id 2 sub a Roken ;neen particuliere werkruimte, Srd IOO, -

Srd. 100,-

kanloor en kantoor_geb.o.;...u_\_.., __ ----,....---
r-:;:; 3 ltd 2 sub b I Roleen op een overheidsterrein geheel I Srd. 100, · l 

ofgedeeltelijl< overdekt -------·----~ 

1 3 l1d 2 su~ j Roken _in_ee_n_c_a.,.~..{E_é ______ ·-----=S_rd_. ~oo..:_ ___ --·--· 
5 Art. 3/id 2 sub c Roken in een discotheek . Sr_d_. 1_oo~,_-___ ___, 
~ ~~rt 3lid 2 sub c Rokentneen ca[etena Srd. wo,-

1' 
7 

1 Art. 3 lid 2 sub_!:__ Roken in een club . Srd. 100, -
8 Arl. 3 lid 2 sub c Roken in een kroeq Srd. 100,-

9 Art. 3 lid 2 sub c Roken in een bar Srd. zoo,--- -- ·····-·-··-· 

JO Art. 3 lid 2 sub c . Roken in een lounge Srd. 100,-

11 _ _ 

1 

Art. ]lid 2 sub c I Roken in een restaurant Srd. 100, 

12 Art 3 lid 2 sub c Roken in een ruimte die deel uitmaakt Srd JOO,-

van offuncl/Oneerc in samLnhang of 

I 
I 

verband met een café, discotheek, 
• ca[etena, club, kroeg, bar lounge en 

I_ ------+j-re_s_ta_u_ran __ t;,__ _________ -l- -------~ 
13 I Are. 3/id 2 sub d Roken in een gebouw of ruimte van Srd 1)0. -

l een onderwl;sin::;cel/ing_ 
l14 Art. 3 lid 1 Roken op een terrein behorende aan f Srd 150, 
I een onderv.'IJS_rn_s_re_l_li_n..t...g _______________ _. 
_15 I Art. 3 lid 2 sub d Roken in een kinderopvanginsteUing I Srd. 150, -__ .. __ 
16 Art. 3 lid 1 Roken op een terrein behorende aan Srd. 150, 

1 een /(lnderopvangsinscellin9.__ __ 
___ A_r_t.~i l_id_2_s_u_b_e ___ ·_R_o_l_(e_n_l~· n_e:...:..en beja9 rdenreh u~ _ -~.....:s~·r __ d. J)O,-

'

Art. 3 lid 2 sub e Ro/,en 1n een ruimee die deel uitmaakt )rd 150, 

I van of functioneert in samenhang of 
verband met een be;aardentehuis 

1

19 I Art. 3 lid 2 sub f Rol~en ~n e~n open~are of partic u~ Srd. 150,-
foclllte/t d1e gebrwkt wordt voor e~i~ I 

I typ~ ~ndustri~le- of comr:-ercieie I I 
actlVItelt of d1enstverlèmnq 

20 
1 

Arr. 3 lid 2 sub g Roken in een cabnek ~--- ---~5-d-,-".------l 
~- -r---''-:-:-:----:-><----+-::---:-...:......:.....:......:.....:..:.....:..lt.:.:..::. IJ~~.:.... _ ____ --· r . 1 ;o,-

21 Art. 3 lid 2 sub g Roken in een opslaqruimtc Srd. 150, 

22 1 Art. 3/id 2 sub g Roken in een magazijn ..;_S_rd_.~15'-0..:...,-___ _ 
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23 

1 

Art. 3 lid2 sub h Roken in een ruimte van een Srd. 150,-

------\ qezondheidsinstellinq__ 

I 24 1 Art. 3 lid 1 Roken op een terrein behorende aan Sr. 150,- f f 

I 
een gezondheidsinstelling_ \ 

~- ---· ' r;--; Art. 3/id 2 sub h 
Roken in een gezondheidszorg Srd. 150,-

1 faciliteit -
j Art. 3 lid 1 I Roken op een terrein behorende aan Srd. 150,-

I een 9.ezondheidszorg_[aciliteit 
I 27- Art. lid 2 sub i I Roken in een hotel Srd. 100,-
1---'--

I 28 ~!_t 3 lid 2 sub i I Roken in een morel Srd. 100,-

29 -~'-·t. 3 lid 2 sub i 1 Ro~_'.! __ !!l een Eension ' Srd. 100, - ---~ 
lJ~- . Art. J. lid 2 s~b i Roken in een accommodatie aciliteit Srd. 100,-

I ~-- Art. 3 lid 2 sub j Roken in een openbare Srd 100,-

transportterminal waaronder een 
rivierhaven,· luchthaven, busstations 
en wachtrwmten 

-··-·- "_ 

2 I Art. 3 lid_~ sub k Roker0,12__een vliegtuig ___ ..... _. Srd. 150.-

33 Art. 3 lid 2 sub k Roken in een helico2ter ; Srd.-;5~~-

~ Art. 3 lid 2 sub k Roken in een bus Srd. 1~------·-·-·-· 

! 3.5 Art. 3. lid 2 sub k Roken in een tax1 Srd. 12()_, --·-·--· 

1 Art. 3 lid 2 sub k 
····-·· I Roken op een boot ..... _ .. ____ 

~ 

~ 
Srd. 150,-

I Art. 3 lid 2 sub k Roken in alle overige middelen voor Srd. 150, -

I --- _j _ _9penbaar vervoer _ -! Art. 3 lid 2 sub l Roi<en in een kleinhandelvestiging Srd. 150, -8 
I waaronder een winkel, marl<t, I ! 

I 
i 

marktplein en shopping mali 

139 Art. 3 lid 2 sub m Roken in een openbaar beheerde Srd. 150,-

ruimte verhuurd voor een evenement 
~- .. 
140 Art. 3 lid ~sub n Roken in een bioscoop Srd. 150, -

·····-··---

41 I Art. 3 iid .2 sub n Roken in een theater Srd. 150,- .... ___ , 
42 Art. 3 lid 2 sub n Roken in een concerlzaal Srd. 150,-

-··· 

4~ Art. 3 lid 2 sub n Roken in een casino Srd. 150,- I 

44 Art. 3 lid .2 sub n Roken op plaatsen die gebrui/a Srd. 150,-

I worden voor openbare overdekte 
i vermakelijkheid I ------· __ _ j 

,--
I 45 A~t. 3 lid 2 sub o Roken in een museum _.?rd. 150,- ' 

--' 
46 Art. 3 lid 2 sub o Roleen in een bibliotheek Srd. 150,--- ·--·--· I Roken 1n buurtcentra Srd. ro, · 

Roleen in recreatiecentra Srd. 150,-

Roleen in en recreatiezaal ·-----+--- ·----~' Srd. 15o,- 1 s7d. 150, ~--·-·-.. -, Roken in een sportruimte 
Roken in een educatieruimte 
Rol<en in een recreatieruimte 
Tabaken/of tabaksproducten 
verstrekken voor gebruik aan een 

[_ __ _L_ ___________ _L_E.~rsoon beneden achttien jaar 

I Srd._!j_~--- I 
Srd. 1 o,- I 
Srd. 500,- ---~ 

L ~ . ______ _j 



,5. I Art. 9 !fee disrribueren van tabak en!of 
cabaksproducten d.m. v 
verkoopmachine~ of en tg ander 

Srd 1000,-
-- I 

I 
I 

Art. 9 
machinaal bedtend ..!!EJ!Uraat_ ____ -j 

----.,-: Verkoop van cabale en lof I Srd 1000,---- l 
155 

I I 

....----. ____,__! - -
)6 Are 10 lid 1 

tabal<sproducten d.m.v. I 
verkoopmachines of enig ander 

I machinaal bediend aeearaat 
Verkoop van tabaken/of 
cabaksproducten aan een persoon 

Srd 1000. 

_.;.__ _______ _... beneden achttie!:J.aar ------...---
1 Verkoop of het doen verkopen van I Srd. woo,-5ï Art. 11 

tabak ent of tabaksproducten door een 
_____ _ _____ ,l,.p_e_r_Sf!On ben.eden achttien ja_a_r __ --+----------i 

J Distribueren van tabaken/of I Srd woo,-
tabaksproduccen door een persoon I 

I 

beneden achtc_ie_nJ.J_a_a_r ____ __ ·_I _ _ ___ _ 

Verkoop van tabaken/of Srd l)OO.-

I Art 11 

59 I Art. 12 lid a --
I tabaksproducten m een 

IF 
___ ......!._Eezondheidinste/Jing 

1

6o Art. 12 lid b 

1 

Verkoop van tabak en lof 
tabaksproducten 111 een 

onderwijstnstellif1g_ ·---f-1--------
~6~ . I Art. 12 lid b 1

1 

Verkoop van tabak eniof Srd. 1500,-

l tabaksp:oducten in een fac!.ii~eit ~ I 
__ _,..verbonden aan een onder..vtj~lnstellln ______ J 

112 J Art 12 ltd c Verkoop van tabaken/of Srd. 1500,- I 
I tabaksproducten in een faci/iceit I 

I _ L 1 bestemd voor personen beneden 
--------;·-a_c_h_t_ti_en~;aar_ ___ _ 

I6J Art. 13 lid 1 I I Iet nabootsen van producten die Srd woo,-

------· -~----
Srd. 1)00,-

1 I gelijken op of bedoeld zijn om tabak 
1 I en lof cabaksproducten te 
I verte emi'Oordigen 

l
l64lArt. 13 lid 1 Het imiteren van producten die --~ Srd 1000,-

lge/ijken op of bedoeld zijn om tabak 
I enloftabaksproducten ce 

_____ vertegenwoordigen _ ___ _ _ ___ î 

65 Art. 1~ lid 1 . Het 1mporteren van producten die Geen oproeping; t 

I gelijken op of bedoeld zt;n om wbal< 1 dossier wordt ! 

r 

en tabakproducten vertegenwoordigen opgemaakt en I 
doorgeleid naar het 

------t------------ ----t--O..._e_n_baar Ministerie I 
1 66 ' J\rt. 13 lid 1 I Verkoop of doen verkopen van I Srd. woo.-
[ 

1 
I producten die gelijken op of bedoeld 

~ ·---- ~ll.!2.!?.._m ca bal< en! of tabal<sproducte_n_~--- ____ _ 


