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BESCHIKKING van de Minister van Volksgezondheid van 
11 april 2013 no. 1189, ter uitvoering van artikel 3, artikel 10 en 
artikel 11 van de wet van 20 februari 2013, houdende regels ter 
beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten 
(Tabakswet). 

DE MINISTERVAN VOLKSGEZONDHEID 

GEHOORD: 

De Directeur van Volksgezondheid 

GELET OP: 

de artikelen 3 lid 3, artikel 1 0 leden 1 en 3 en artikel 11 van de wet van 
20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van 
tabak en tabaksproducten (Tabakswet, S.B. 2013 no. 39). 

OVERWEGENDE: 

dat ter uitvoering van de wet houdende regels ter beperking van het 
gebruik va.ï tabak en tabaksproducten vast dient te staan welke 
aanduiding geplaatst dient te worden bij een rookverbod; 
dat ter uitvoering van de wet houdende regels ter beperking van het 
gebruik van tabak en tabaksproducten vast dient te staan welke 
aanduiding geplaatst dient te worden om de leeftijdsgrens aan te 
geven ten aanzien van d€ verkoop van tabak en tabaksproducten. 
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HEEFT BESLOTEN: 

Artikel! 

Aanduiding met betrekking tot het rookverbod 

a. Ingevolge het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de Tabakswet een 
aanduiding vast te stellen met daaronder de volgende tekst 
"VERBODEN TE ROKEN" en "Tabakswet (SB. 2013 no.39) ". 

b. De aanduiding is een verbodsbord, dat zich als volgt laat 
omschrijven. Een cirkelvormige aanduiding met een rode rand en 
een rode diagonale streep. In het midden van de aanduiding is een 
brandende sigaret weergegeven die door de rode diagonale streep 
wordt doorkruist. De cirkelvormige aanduiding staat in een kader 
met een witte achtergrond van 25 centimeter bij 25 centimeter. 
De bijbehorende tekst bij het verbodsbord staat in een kader met 
een witte achtergrond van 5 centimeter bij 25 centimeter. 
Het verbodsbord is tenminste 25 centimeter breed en 30 centimeter 
lang. Het lettertype van de tekst "VERBODEN TE ROKEN" is 
"arial black" en vetgedrukt en heeft een lettertypegrootte van 42. 
Het lettertype van de tekst "Tabakswet (SB. 2013 no. 39)" is "arial 
black" en vetgedrukt en heeft een lettertypegrootte van 12. 
Bij deze beschikking is de aanduiding opgenomen als bijlage I. 

Artikel2 

Aanduiding met betrekking tot de verkoop aan en door personen 
beneden 18 jaar 

a. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 0 leden 1 en 3 en artikel 11 van 
de Tabakswet(S.B. 2013 no. 39) een aanduiding vast te stellen met 
de volgende tekst: "VERKOOP VAN TABAK EN 
TABAKSPRODUCTEN AAN EN DOOR PERSONEN BENEDEN 
18 JAAR IS VERBODEN" en "Tabakswet (SB. 2013 no. 39) ". 
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b. De tekst van het verbodsbord als bedoeld in,het vorig lid staat in 
een kader met een witte achtergrond. Het verbodsbord is tenminste 
40 centimeter breed en 25 centimeter lang. Het lettertype van de 
tekst "VERKOOP VAN TABAK EN TABAKSPRODUCTEN 
AAN EN DOOR PERSONEN BENEDEN 18 JAAR IS 
VERBODEN" is "arial black" en vetgedrukt en heeft een 
lettertypegrootte van 42. Het lettertype van de tekst "Tabakswet 
(S.B. 2013 no. 39)" is "arial black" en vetgedrukt en heeft een 
lettertypegrootte van 12. Het begrip "VERBODEN!" van de tekst 
heeft een rode kleur en is onderstreept. Bij deze beschikking is de 
aanduiding opgenomen als bijlage II. 

Artikel3 

. Te bepalen, dat deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek 
Suriname alsmede in het Advertentieblad van de Republiek Suriname 
wordt bekendgemaakt en met ingang van 07 juni 2013 in werking 
treedt. 

Paramaribo, de 11 e april 2013, 

M.BLOKLAND 

Uitgegeven te Paramaribo, de 16e mei 2013 
De Minister van Binnenlandse zaken, 

S. MOESTADJA 
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Bijlage I behorende bij de beschikking van de Minister van 
Volksgezondheid van 11 april 2013 no. 1189, ter uitvoering van 
artikel 3, artikel 1 0 en artikel 11 van de wet van 20 februari 2013, 
houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en 
tabaksproducten (Tabakswet) 
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Afmeting aanduiding : - ... tenminste 25 cm breed en 30 cm lang 
Lettertype : Arial Black en vetgedrukt 
Lettertype grootte : rninimaal42 
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Bijlage II behorende bij de beschikking van de Minist~r van 
Volksgezondheid van 11 april 2013 no. 1189 ter uitvoering van 
artikel 3, artikel 10 en artikel 11 van de wet van 20 februari 2013, 
houdende regels ter . beperking van het gebruik van tabak en 
tabaksproducten (Tabakswet). 
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Afmeting aanduiding : tenminste 40 cm breed en 25 cm lang 
Arial Black en vetgedrukt 
minimaal42 

Lettertype : 
Lettertype grootte : 


