2016

STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 140

BESCHIKKING van de Minister van Volksgezondheid va n
10 november 2016 no. 3553, ter uitvoering van artikel 5 sub b van de
beschikking van de Minister van Volksgezondheid van 9 december
2013 no. 4061/13, inzake vaststelling van nadere regels ten aanzien
van de verpakking en etikettering van sigaretten (S.B. 2013 no. 207).
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
GEHOORD:
De Directeur van Vo lksgezo ndheid

GELET OP:
artikel 5 s ub b van de beschikking van de Minister van Vo lksgezondhe id
van 09 december 2013 no. 4061 / 13, inzake vaststelling van nade re regels
ten aanzien van de verpakking en etikettering van s igaretten (S.B. 2013
no. 207).

OVERWEGENDE:
dat conform artikel 5 sub b van voormelde besch ikking van de Minister
van 9RONVJH]RQGKHLG (S.B. 2013 no. 207) de nie uwe reeks
gezondheidsw&arschuwingen op de verpakking van alle s igarette n.
uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het verstrij ken va n de
ge ldigheidstern1ijn, bij beschikking van de Ministe r dient te worden
vastgesteld;
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dat ingevolge artikel 5 sub c van voorme lde beschikking bij het niet
opnieuw vaststellen van de gezondheidswaarschuwingen, de
geldigheidsduur wordt verlengd met een termijn van 18 maanden;
dat de geldigheidstermijn van de huidige gezondhe idswaarschuwingen
per ingaande 7 juni 2017 verstrijkt;
dat het ministerie het nod ig acht de huid ige gezondhe idswaarschuwingen
op de verpakking van alle sigaretten, aan te passen;
dat bij deze nieuwe reeks gezondheidswaarschuwingen, de beschrijving
van de schadel ijke effecten van tabaksgebruik op de verpakking van a lle
sigaretten, naast de Engelse taal ook in de Nederlandse taal is
opgenomen.

HEEFT BESLOTEN:
Artike l I
Vast te stellen:
de gezondheidswaarschuwingen op de verpakking van alle sigaretten,
zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze beschikking.
Artikel 2
Tc bepalen dat deze beschikking in het Staatsblad van de Republ iek
Suriname alsmede in het Advertentieblad van de Republiek Suriname
wordt bekendgemaakt en met ingang van 07 j uni 201 7 in werking treedt.
Paramaribo, de 1Oe november 2017,

P.PENGEL
Uitgegeven te Paramaribo, de I 7c november 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M. M.F. NOERSALIM
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BIJLAGE behorende bij de beschikking van de Minister van
Volksgezondheid van 10 november 2016, no. 3553 ter uitvoering
van artikel 5 sub b van de beschikking van de Minister van
Volksgezondheid van 9 december 2013 no. 4061/13 (S.B. 2013
no. 207).
Gezondheidswaarschuwing 1

WARNING

Smoking Causes

AGEING

aLEaO a

Brand

Voorzijde

Brand

Achterzijde
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Gczondheidswaarsch uwing 2

WARNING
YOUR Smoke May
Kill Your Children

Tabaksrook Kan Dodatljk
Zijn Voor Uw Kind ren

Brand

Brand

Voorzij de

Achterzijde
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Gezondheidswaarschuwing 3

RNING

Tobacco Causes
MOUTH CANCER
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Voorzijde

Brand

Achterzijde
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Gezondheidswaarschuwing 4

Brand

Brand

l____
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Achterzijde
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Gezondheidswaarschuwing 5
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Gezondheidswaarschuwing 6
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