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Ondenrerp:
beschikking van de Procureur-Generaal
ter vaststelling van dg geldboetes terzake
overtreding van de Tabakswet
(S.8.  2013 no.  39)

Paramaribo, 09 januari 2OI4

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 2OI3,
houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproOucten
(Tabakswet), (S.8. 2OI3 no.39).

Gelet op de beschikking van de Minister van Justitie en politie van O1juni 2013,
Jno. 13/03103 tot wijziging van de beschikking van 20 april 2oor nzike
vaststelling van het formulier van oproeping als bedoeld in artikel 356 iid I van
het wetboek van stra-fvordering (s.8. zooz no.sO), ter vaststelling van de
formulieren v€rn de oproeping als bedoeld in artikel 354 sub 2 vanhet Wetboek
van Stra-firordering, onderscheiden van het dubbel d"aarvan, volgens het model
aangegeven in bijlagen:
I

Z'. X en B1: overtredingen van d.e Tabakswet.

Gelet op de artikelen 1oo en r"oOa van het wetboek van strafrecht , zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 20L2 no. TO.

Overwegende, dat ter voorkoming 
"T _d. strafirervolgrng terzake overtredingen

van de Tabakswet ats bedoeld in de leden 1 tot en t"it 4 van artike|22, hetnodig
is de geldboetes voor bedoelde overtredingen vast te stellen.

Overwegende, dat het recht tot strafisordering vervalt door vrijwillige voldoening
aan de vastgestelde geldboete, zoals die wordt vermeld op de tijlag"e er
(oproeping), behorende bij de beschikking van de Ministlru"trjr"rtitie en poiitie
d.d. 07 juni 2013, Jno.13/03103, ingevJ.r* geconstateerde overtreding{en) van
de Tabakswet.
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HEEFT BESLOTEN:

Vasttestel lend'egeld'boetesvoordeovertred.ingenalsbedoeldinledenl
tot en met 4 ,r.r, u?ik"L 22 vand.e Tabakswet, ioals vermeld op de lijst van

overrreding"r, rruut**"f (s.B 2_011no.39) behorgl{e bij de beschikking

van de Minister rrut, it'*tiiie en Politi" tl* bz 3uni 2}lg' Jno' 13/03103'

De lijst van de 
""Jg""i"rde 

geld,boei"" i" aart dez'e beschiklcing gehecht en

is voorzien van de iandtekening van de Procureur-Generaal'

Afschrift van dezebeschikking en de daarbij behorende lijst te zenden

aan de Minister van Justiti" 
"r, 

poUtie, d'e ltiinister van Volksgezondheid'

de Directeur van Volksgezondheid., de Korpschef van het Korps Politie

suriname, d.e Directeuivan het Bureau openbare Gezondheidszorg'

\,

R \d



GELDBOETES OVERTREDTNGEN TABAKSWET (5.8.2013 NO.39) BEHORENDE BIJ DE

BESCHTKKING VAN DE PROCIJREUR- GENERAAL D.D 0g JANUARI 2074 NO' SPG 42/14

7^

Omschriiving van de overtreding Vastqestelde boete
Overtreden art ikel

van de Tabakswet
( 9 ,  R  > o r z  n o . u o )

Art.  3 l id z sub a Roken in een openbare werkrulmte,

kantoor en kantoorqebouw

Srd. rco,-

2 Ar t .  3 l id  z  sub a Roken in een part icul iere werkruimte,

kantoor en kantoorq ebouw

Srd. too,-

3 Art. j l id z sub b Roken op een overheidstenein geheel

of qedeeltelijk overdekt -

Srd. rco,-

4 Art.  3 l id z sub c Ro/<enn een cafd Srd. rco,'

5 Art.  3 l id z sub c Rokenn een discotheek Srd. rco,

6 Art. T l id z sub c Roken n een cafeteria Srd. too,-

7 Art. l lid z sub c Roken n een club Srd. rco,-

8 Art. l  l id z sub c Roken in een kroeq Srd. rco,

o Art. z lid z sub c Ro/<en in een bar Srd. rco,

1 0 Art. c,l id z sub c Roken in een lounqe Srd. rco,-

11 Art. z lid z sub c Roken in een restaurant Srd. roo,-

12 Ar t .  3 l id  z  sub c Roken in een ruimte die deel uitmoakt

van of functioneert in samenhang of

verband met een cafd, discotheek,

cafeteria, club, kroeg, bar, Iounge en

restaurant

Srd.  too, -

13 Art. j l id z sub d Ro/<en in een gebouw of ruimte van

ee n onderwiisinsf e//in q
Srd. t5o,-

14 Art. j lid r Roken op een tercein behorende aan

e en ond erw ii sins t el I i n q
Srd t5o,

I 5 Art. a,l id z sub d Roken in een kinder opv anq instelling Srd. t5o,'

6 Art .  3 l id t Roken op een tercein behorende aan
e e n ki nde r o pv anq s i  ns t el l  inq

Srd. ryo,-

1 7 Art. z l id z sub e Ro/<en in een beiaardentehuis Srd. ryo,'
r8 Art. j lid z sub e Roken in een ruimte die deel uitmaokt

van of functioneert in samenhang of
verband rnet een beiaardentehuis

Srd. ryo,-

19 Art. j lid z sub f Roken in een openbare of particuliere

facil i teit die gebruikt wordt voor enig
type industr[ele- of commerciele
ac tiv i teit of die nsn e rle ni n q

Srd. t5o,

2 0 Art. 7, l id z sub q Ro/<en in een fabriek Srd.  r5o, -

2l Art. z lid z sub q Roken in een opslaqruimte Srd. t5o,-

22 Art. z lid z sub q Roken in een maqaziin Srd, $o,-
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54 Ar t . 9 Het distribueren van tabal< en/of
tabaksp roduc te n d. m.v.
verkoopmachines of enig ander
mac hin aal b e die nd gpp q raat

Srd. rcoo,-

55 Art .9 Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten d. m.v.
verkoopmachines of enig ander
machinaal bediend apparaat

Srd. rcoo,

56 Art rc lid t Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten aan een persoon
beneden achttien jaar

Srd. tooo,-

57 Art. n Verkoop ofhet doen verkopen van
tabak en / of tabaksproducten door een
persogn beryeden achttien jaar

Srd. rcoo,-

5B Art. u Distribueren van tabak enlof
tabaksproducten door een persoon
beneden achttien iaar

Srd rcoo,

59 | Art. n lid a Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten in een
gezondheidinstelling

Srd. ryoo,-

6o Art. D lid b Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten in een
onde'rwijsinstelling

Srd. t5oo,-

6t Art. n lid b Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten in een faciliteit
verbonden ean een onderwiisinstellinq

Srd. t5oo,-

6z Art. n lid c Verkoop van tabak en/of
tabaksproducten in een faciliteit
bestemd voor personen beneden
achttien iaar

Srd. t5oo,

6j Art. ry lid t Het nabootsen van producten die
gelijken op of bedoeid zijn om tabal<
en I of tabaksproducten te
verteqenwoordiq en

Srd. rcoo,-

64 Art. ry lid t f let tmiteren ven producten die
gelijken op of bedoeld zijn om tabak
en / of tabaksproducten te
verteqenwoordiqen

Srd. rcoo,-

65 Art. ry lid t tTet rmporterenvan producten die
gelijken op of bedoeld zijn om tabak
en tabakp roduct en v e r te g enw o or d ig err

Geen oproeping;
dossier wordt
opgemaakt en
doorgeleid naar het

ppenbaar Ministerie66 Art. ryt idt  
I
I
I

verkoop oJ doen verkopen van
oroducten die gelijken op of bedoeld
zijn om tabak enlof tabaksproducten

Srd. rcoo,-


