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Gezondheidswaarschuwing 6

DE
SURINAME

No.

BESCHIKKING van de Minister van Volksgezondheid van
december
no. 4061/13, inzake vaststelling van nadere
regels ten aanzien van de verpakking en etikettering van
sigaretten.
DE MINISTERVAN VOLKSGEZONDHEID

Brand

Brand

GEHOORD:
De Directeur van Volksgezondheid

GELET OP:

Voorzij de

Achterzijde

de artikelen 16 en 18 van de wet van 20 februar i 2013, houdende
regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten
(Tabakswet, S.B. 201 3 no. 39).

OVERWEGENDE:
dat er grote gezondheidsrisico ' s verbonden zijn aan het gebruik
van sigaretten en de blootstelling aan tabaksrook;
dat fabrikanten, importeurs, groothandelaren en kleinhandel
verkooppunten van sigaretten de wettelijke verantwoordelijkheid
dragen ten aanzien van de verpakking en etiketteringmaatregelen
voorgeschreven door of krachtens de Tabakswet alsmede de
kosten die hie1mee gemoe id zijn;
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dat ter uitvoering van de Tabakswet vast dient te staan aan welke
vereisten de verpakking en etikettering van sigaretten behoren te
voldoen.
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Gezondheidswaarschuwing 5

HEEFT BESLOTEN:
Artikell
Vast te stellen, de volgende begripsbepalingen:

a.

distributeur: elke hier te lande gevestigde natuurlij ke- of
rechtspersoon, met inbegrip van kleinhandelaren, die tabak
en!of tabaksproducten in de handel brengt ten behoeve van
een derde;

b.

fabrikant:
een persoon, organisatie of commerciële
entiteit die tabaksproducten, produceert, verwerkt,
vervaardi gd of verkoopt voor de kleinhandel.
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Artike12
Elke verpakking van sigaretten bestemd voor de import,
distributie en verkoop in Surinan1e is voorzien van de volgende
informatie:
a.

de merknaam of handelsmerk;

b.

het netto gewicht van de verpakking aangeduid m
grammen en het aantal sigaretten in de verpakking;

c.

een gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 16
van de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39) en artikel 3 van deze
beschikking;

d.

de naan1 en het adres van de fabrikant of distributeur;

Voorzijde

Achterzijde
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e.

Gezond heidswaarschuwing 4
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de productiedatum en het partijnummer, zoals vastgesteld
in ai1ikel4 van deze beschikking.

Artikel3
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Voorzijde

De gezondheidswaarschuwingen worden gedrukt op de
verpakking van sigaretten en all e in- en bijsluitingen. De
gezondheidswaarschuwingen worden niet gedrukt op
cellofaanverpakkingen.

2.

De gezondheidswaarschuwing wordt geplaatst
kader met een max imale dikte van 0.50 mm.

3.

a.
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Op alle verpakkingen van sigaretten worden
gezondheid swaarschuwingen aangebracht, zoals
aangegeven in de bijlage behorende bij deze
beschikk ing.

b.

De gezondheidswaarschuwing bes laat ten minste
vijftig procent van zowel de buiten voorzijde als de
buiten achterzijde van het betreffend oppervlak van
de verpakking waarop z ij wordt aangebracht en wel
zodanig dat de waarschuwing bij het openen van de
verpakking niet wordt beschadi gd.

c.

Voor
flip
top
verpakk ingen
zal
de
gezondheidswaarschuwing zoals aangegeven in de
bij lage behorende bij deze beschikking geplaatst
worden op de buiten voorz ijde en de buiten
achterzijde van de verpakking.

Achterzijde
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d.

Voor niet flip top verpakkingen zal de
gezondheidswaarschuwi ng bestemd voor de
achterzijde van een verpakk ing zoals aangegeven
in de bijlage geplaatst worden op zowel de buiten
voorzijde als de buiten achterzijde.

e.

Voor
conische
verpakkingen
zal
de
gezondheidswaarschuwing geplaatst worden op
vijftig procent van de oppervlakte, m een
rechthoekig formaat.
De gezondheidswaarschuwing wordt verticaal
gelezen en stijgt van de bodem of op het bredere
uiteinde tot 2/3 van de hoogte van de verpakking en
wel zodani g dat de gezondheidswaarschuwing
de
bestemd
voor
de
voorzijde
en
gezondheidswaarschuwing bestemd voor de
achterzijde van de verpakking gelijkelijk tegenover
elkaar worden geplaatst.

f.

Op verpakkingen van andere vormen dan genoemd
m
dit
artikel
worden
de
gezondheidswaarschuwingen geplaatst op vijftig
procent van de bovenste of onderste helft van
zowel de buiten voorzijde en de buiten achterzijde
van de verpakking, in een rechthoekig formaat.

Artikel4

I.

a.

Elke verpakki ng van sigaretten is voorzien van de
productiedatum en het partijnummer.
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Brand

Voorzijde

Brand

Achterzijde
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2.

Brand

Voorzijde

Brand

Achterzij de
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b.

De productiedatum op elke verpakking van
sigaretten wordt a ls volgt aangegeven:
' mm
(of mmm) yyyy'. ' mm ' is de maand uitgedrukt in
Arabi sche cijfers, 'mmm' is de maand, uitged rukt in
de eerste drie letters van de maand , en 'yyyy' is het
jaar, uitgedrukt in Arabische cij fers.

c.

D p··oducti~..clatum 1..'rl het parlijn um mer worden
<tfgcdrukt in ;;wart o p een witte achtergrond of door
middl J \diJ co ntra~l\.'rcnde kleuren. met een
puntgrootte van niet meer dan 2 mm en zij n
omringd door een dikke zwarte kader van 0,50 mm .

Op de verpakking van sigaretten is het verboden om een
houdbaarheidsdatum, vervaldatum, uiterste verkoopdatum
of soortgelijke datum te plaatsen.

Artikel 5
a.

De gezondheidswaarschuwingen zoals bedoeld in artikel 3
hebben een geldigheidsduur van 18 maanden.

b.

Uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van
de ge ldigheidstermijn als bedoeld in het vorig lid van dit
artikel, stelt de Minister bij beschikking een andere reeks
gezondheidswaarschuwi ngen vast.

c.

Indien het bepaalde in sub b van dit artikel niet heeft
plaatsgevonden, wordt de geldigheidsduur van de
gezondheidswaarschuwingen verlengd met een termijn
van 18 maanden.
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Artikel 6
Te bepalen dat deze beschikking in het Staatsblad van de
Republi ek Suriname alsmede in het Advertentieblad van de
Republi ek Suriname wordt bekendgemaakt en met ingang van
07 j uni 20 14 in werkin g treedt.
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Bijlage behorende bij de beschikking van de Minister van
Volksgezondheid van 09 december 2013 no. 4061/13
(S.B. 2013 no. 207), inzake vaststelling van nadere regels ten
aanzien van de vcr·pakking en etikettering van sigaretten.

Flip top vcrpakking
Paramari bo, de 9c dccem ber 201 3 ,

Gczondheidswaa rschuwing 1
M . BLOKLAND
Uitgegeven te Paramaribo, de 12c december 2013
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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Voorzijde
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Achterzijde

