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Re: Request from MP V.H.C. de Weever 

Hon. Minister Lee, 

Herewith I submit to you a request from Member of Parliament, Mr. V.H.C. de Weever 

pursuant to article 62 of the Constitution and article 69 of the Rules of Order of the 

Parliament of Sint Maarten. 

The letter is self-explanatory. 

Yours truly, 
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Par.  

Van Hugh C. de Weever 

Wilhelminastraat al, Philipsburg, St. Maarten 
+1  (721) 549-0123 Or +1(721)  584-3884 

comdius&weeverOsxmparliament.org  or mpdeweeveragmail,com 

4/14/2016 

Dear President of Parliament, 

In my discussion and as requested by Minister Gibson, please find enclosed the draft initiative law 

regarding tobacco use (smoking) restrictions. The objective of sending these documents to the 

two relevant Ministers is to ensure that any fees that can be levied will be part of the "nader 

rapport," which will be prepared by the respective ministries. 

I would like to thank them both in advance for their cooperation and ensuring that St. Maarten 

becomes a safer and healthier place to live and work. 

Kind regards, 

_ 

Van Hugh C. de Weever 



Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

Aan de Raad van Advies 

T.a.v. Vicevoorzitter mw. mr M.C.C. Brooks-Salmon 
p/a E. Camille Richardson Street # 133 
Philipsburg 

US/073/2014-2015 

LtS 

1 0 JUN 2015 

Philipsburg, 9 juni 2015 

Betreft: initiabefontwerplandsverordening 

tot wijziging van de landsverondening 
beperkIng tabaksgebruik 

Geachte Vicevoorzitter, 

Middeis due bied ik u ingevolge artikel 85, derde lid, van de Staatsregeling van Sint 

Maarten aan de Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de 

Landsverordening beperking tabaksgebruik, zoals door het lid Van Hugh C. de 

Weever is ingediend. 

Richardson, M0 
Voorzitter der Staten 

Wilhelminastraat X 1, Philipsburg, Sint Maarten 

+ (1-721) 542-0812 / 542-0635  I  Fax: + (1•721) 542-0306 

Email: info@sxmparliament.org  I  www.sxmparharnentorg 
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STATEN VAN  SENT MAARTEN 

iv- 3 1 AUG 2015 

Par 

Onderwern.  Initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
beperking  tabaksgebruik (uw vo(gnummer US/073/2014-2015). 

Advies: 	Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 9 juni 2015 om het °ordeal van de 
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan 
in  de vergadenng van de Read van Advies d.d 4 augustus en 18 augustus 
2015 en de vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d 18 
augustus 2015. bericht de Read u als volgt 

Het ontwerp strekt er volgens de considerans toe am in het belang van de 
volksgezondheid de rookverboden in de Landsverortiening beperking 
tabaksgebruik uit te breiden. alsmede teneinde de handhaving van deze regets 
een boetebepaling op te nemen 

De Read onderschrijft de strekking van het initiahef, maar maakt een aantal 
opmerkingen welke onder andere betrekking hebben op de economische 
gevolgen van de invoenng van het rookverbod, de complexiteit van de 
begnpsbepalingen in het ontwerp en de bestuurlijke handhaving van het 
rookverbod. De Raad is van oordeel dat in verband hiermee aanpassing van 
het ontwerp wenselijk is. 

Beleidsanalytische toets 

Verdrag 
in de memorie van toelichting bij de initiatieflandsverordening worctt 
rneermaals verwezen naar het WHO-kaderverdrag. 1  De rremone van 
toelichting vercluidelijkt dat Sint Maarten lid is van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (hiema. WHO), meat geen partij is bij het 
zogenoemde WHO-kaderverdrag. Op de website van de WHO staat vermeld 
dat toetreding tot het verdrag rnogelijk is De Raad adviseert toe te lichten 
waarom er gekozen is voor het ovememen van een maatregel uit het vercirag, 

World Health Oroanaation Framework Convention On Tobacco Control (WHO FCTC) Genive, 27 februan 
2905 
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en niet voor toetreding tot het verdrag. Tevens wordt geadviseerd toe te lichten 

of Sint Maarten voornemens partij te warden bij dit verdrag. 

De Raad vr-aagt hiervoor de aandacht 

Maatregelen 
Het WHO-kaderverdrag heeft tot doel bescherming te bieden tegen de 
gevolgen van tabaksgebruik en de b1ootstelling aan tabaksrook Dit wordt 

bewerkstelligd door een raamwerk te beden met maatregelen am 
tabaksgebruik aan te pakken Enerzijds zijn dit maatregelen am de vraag naar 

tabak te verrninderen, anderzijds Din dit maatregefen gerelateercl aan de 
levering van tabak Meer specdiek kunnen de volgende maatregelen 
opgesomd warden: belastingmaatregelen. reclamemaatregelen, regefs over 
de inhoud van tabaksproducten, regels over de verkoop aan jeugdigen en 
regels betreffende de handel in tabaksproducten. Hoewel de memorie van 
toelichting vele van cieze maatregelen benoemt, constateert de Raad dat het 
ontwerp zich alleen richt op het instellen van een rookverbod. Omdat het WHO-
kaderverdrag betoogt dat een adequate aanpak van het probleem het instellen 
van meerdere maatregefen inhoudt, betwijfelt de Raad of alleen het instellen 

van een rookverbod effectief is om het gehele. landelijke rookproaleem aan te 
pakken. Daarnaast vraagt de Raad zich at waarom het ontwerp beperkt wordt 

tot het instellen van rookverboden, en geen andere maatregelen treft. 
Vanwege het bovenstaande heeft het huldge ontwerp naar mening van de 

Raad in het licht van de ra te streven doelen een zeer beperkt bereik. 

De Read vraag hiervoor de aandacht. 

Begripsbepalingen 
De Read constateert meerdere onvolkomenheden in de begripsbepalingen 
welke zijn opgenomen in het voorgestelde artikel 1 van de 
initiatiefiandsverordening De Read geeft de volgende niet lcmitabeve 

voorbeelden: 
De Raad constateert dat niet duidelijk is wat er ander 'het algemeen 

publiek• in onderdeel c wordt verstaan. De omschrijving doet namelijk een 

bepaalde algemeenheid vermoeden Hierdoor kan begrepen worden dat 

een priveclub, waar alleen lecen toegang hebben, en welke dus niet 
toegankelijk is voor het algemeen publiek, uitgezonderd is van het 

rookverbod: 
Door de plaatsing van de zinsnede of delen daarvan in onderdeel c lijla 
het alsof het delen van het publiek betreft, terwijI deze zinsnede volgens 
de Raad betrekking moet hebben op de genoernde ruimte; 
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Tevens in onderdeel c adviseert de Raad het woord 'doorgaans te 
verwijderen, aangezien deze toevoeging kennelijk overbodig is: 
Naar mening van de Read is de definite van ruimte in onderdeel d onnodig 
ingewikkeid en is de Raad van mening dat deze definitie met overeenkomt 
met Aanwijzing 95, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving 
van Sint Maarten (hierna: Ar). De Read is bijvoorbeeld van mening dat een 
gebied met afgesloten kan worden door middel van slechts een muur. 
Tevens is het voor de Raad niet duidelijk of bijvoorbeeld een 
horecagelegenheid welke met muren is afgesloten maar geen dak heeft of 
een festivalterrein ook vett onder de definite van ruimte, waardoor ook hier 
het rookverbod van toepassing zal zijn; 
Met betrekking tot onderdeel e adviseert de Read te onderzoeken of kan 
worden aangesloten bij de reeds bestaande definite van muur in artikel 43 
van Burgerlijk VVetboek Boek 5: 
Naar mening van de Raad is de toevoeging 'door een persoon of personen' 
in onderdeel f overbodig. Daamaast is het voor de Raad met duidelijk wat 
onder 'werkdiensf wordt verstaan. De huidige bewoording doet vermoeden 
dat er buiten de werkdienst in die ruimte wel gerookt kan worden. 

Aangezien de begripsbepalingen volgens de Raad leidend zijn voor richtng 
die aan de landsverordening worth gegeven, adviseert de Read de 
begripsbepalingen nader te bestuderen en te vereenvoudigen waar mogelijk. 
De Raad is namelijk van mening dat het invoeren van complexe 
begripsbepalingen kan leiden tot interpretatieverschillen. Dit kan near menirvg 
van de Raad at doen aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 
landsverordening. 

De Raad vraagt hiervoor de aandacht 

Landelijk naokbeleid 
De Raad constateert dat Sint Maarten geen landelijk rookbeleid heeft 
opgesteld. De Raad is van mening dat in een dergelijk beleid een 
langetermijnvisie omtrent het roken in Sint Maarten kan worden uitgestippeld, 
waarin prioriteiten en maatregelen met betrekking tot roken gebundekt kunnen 
worden. Bij het bepalen van een landelijk rookbeleid kan bijvoorbeeld met 
diverse stakeholders gepraat worcien en kan draagvlak voor het rookbeleid 
gecreeerd warden. Volgens de Raad draagt het opstellen van een dergelijk 
beleid toe aan de effectiviteit van de wetgeving omtrent het roken en geeft het 
nchting bij het opstellen van toekomstige rookwelgeving. Derhatve adviseert 
de Raad zowel de Statenleden als de regering initiatieven te nemen tot het 
opstellen van een landelijk rookbeleid. 

Rvik no. Ski:02-1511N 	 3 
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De Raad vraagt hiervoor de aandacht 

Discrepanhe tussen het doel van de initiabeflandsvercrdening en de lite( van 
de bestaande landsverbrdening 
De memorie van toelichting bij dit voorstel noemt els hoofddoel het 
bescherming bieclen aan niet-rokers, zodat zij niet lijden onder het gedrag van 
de burger die ervoor kiest om te token  .2  De titel van de te wijzigen 
landsverordening geeft daarentegen aan dat deze regeling vet op het 
beperken van het tabaksgebruik. De Raad constateert een discrepantie tussen 
het doel zoals beschreven in de memorie van toelichting en de huidige titel van 
de te wijzigen landsverordening. Tevens constateert de Raad dat de 
voorgestelde wijziging eigenlijk een geheel nieuwe wettelijke regeling inhoudt. 
Vanwege deze twee constateringen adviseert de Read, in pleats van het 
voorstellen van een wgzigingslandsverordening, over te gaan tot het 
voorstellen van een rneuwe landsverordening. welke tevens intekking van de 
bestaande Landsverordening beperking tabaksgebruik inhoudt. 

Economische gevolgen 
Een voorstel tot een algeheel rookverbod brengt de nodige gevolgen met zich 
mee. Daarvan zgn de economische gevolgen een onderdeel De Raad 
constateert dat de memorie van toelichting geen beschrijving geeft van de te 
verwachten econorrnsche gevolgen. De Raad acht dit van belang omdat het 
verbod onder andere een rookverbod in de horeca inhoudt De Raad 
constateert dal de invoenng van een rookverbod invloed kan hebben op de 
omzet van een horecaondernemer. Mogelijk heeft de invoering van een 
rookverbod ook effect op de toeristiscne Industrie, welke van wezenlijk belang 
is voor het land Daamaast is de Raad van men ing dat het rookverbod voor de 
horeca in Saint Martin minder streng van aard is, waardoor de Read mogelijk 
vreest voor een benadeling van de horeca aan de Nederlandse kant van het 
eiland ten opzichte van de horeca aan de Franse kant. Derhalve adviseert de 
Read de Sociaakeconomische Read om advies te vragen. 

Het ontwetp van Landsverordening bestuurlyke handhaving 
Het onderhavige ontwerp introduceert de bestuurlijke boete als middel van 
handhaving. Bij de Raad is tevens de Landsverordening bestuurigke 
handhaving ter advisering binnengekomen. In dit ontwerp van 
landsverorciening wort een uitgebreid systeem van bestuurlijke handhaving 
geintroduceerd. De Raad adviseert in overeenstemming met Ar 130 de 
samenloop tussen beide ontwerpen te bezien, zodat mogelijke 

2  Zia di rnarnorie an toelchting. pagina 8-9 
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samenloopproblemen vooraf worden beoordeeld. 

lnwerkingtn9ding 

De Raad constateert dat het model van inwerkintreding zoals voorgesteld in 
artikel V afwijkt van het model in de Ar. Tevens is deze afwijkende 
inwerkingtreding niet nader toegelicht in de memorie van toelichting. Derhalve 
adviseert de Raad aansluiting te zoeken bij een van de modellen genoemd in 
Ar 135. Gezien de voorziene maatschappelijke betekenis en gevolgen van het 
rookverbod adviseert de Raad tevens voor het moment van inwerkingtreding 

een landelijke informatiecampagne te organiseren, zodat zowel burgers als de 

betrokken partijen. zoals horecaondernemers en werkgevers, op de hoogte 
zullen zijn van de op handen zijnde veranderingen met betrekking tot het roken, 
alsmede hun rechten en plichten in het kader van het rookverbod. 

Juridische toots 

Volksgezondheid 
In de overwegingen van het ontwerp worctt aangegeven dat het wenselijk is 
om in het belang van de volksgezondheid de Landsverordening beperking 
tabaksgebruik te wijzigen. De Raad merkt in dit verband graag op dat ingevolge 

artikel 21, eerste lid, van de Staatsregeling de overheid maatregelen treft ter 
bevordering van de volksgezondheid. In de memorie van toelichting wordt 

echter geen verband gelegd tussen de voorgestelde maatregelen en de 
Staatsregeling. waardoor de Raad adviseert de memorie van toelichting op dit 
punt aan te vullen. Daarenboven merkt de Read op dat op basis van Ar 88. 
tweede lid, een verband tussen een landsverordening en de Staatsregeling in 
de overwegingen van een wettelijke regeling zal warden weergegeven. 

De Read vraagt hiervoor de aandacht. 

Verhouding tussen artikel 1 en artiket 2, tweede lid 

In artikel 2, tweede lid, wordt een opsomming gegeven van enkele faciliteiten 
die onder de definities in artikel 1 vane". De Read is van mening dat als er 
passende definities in artikel 1 worden gehanteerd. de opsomming in artikel 2, 

tweede lid, slechts een uitieg behoeft te zijn die meer op diens plek is in een 
artikelsgewijze toelichting bij het eerste artikel. Daarenboven warden de 
definities van artikel 1 in artikel 2, tweede lid. aanzienlijk uitgebreid, 

bijvoorbeeld met terreinen. De Read acht dit onwenselijk. 

De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

R A no. SM/02-15ILV 
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Escapebepaling in artikel 2. derde lid 
In artikel 2, derde lid, is een zogenaarnde 'escapebepaling' opgenomen. De 
Raad acht deze bepafing redundant, aangezien een bepaalde ruirnte volgens 
de Raad niet expliciet in een wettelijke regeling hoeft te worden opgenomen 
alvorens het rookverbod daarop van toepassing is_ De enige voorwaarde 
daartoe is namelijk dat het valt binnen een omschrijving in de 
definitiebepalingen in artikel 1, aangezien artikel 2. eerste lid, daar indirect near 
verwijst. 

De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Financiele paragraaf 
De Read constateert dat de memorie van toelechting een financiele paragraaf 
ontbeert. Derhalve is de mernorie van toefichting niet in overeenstemming met 
de eisen daarin gesteld ingevolge artikel 10 van de 

Comptabiliteitslandsverordening. 3  De Read adviseert de memorie van 
toelichting op dit punt aan te vullen. 

Rookverbod 
De Raad constateert dat de voorgestelde landsverordening in princjpe een 
algeheel rookverbod inhoudt Daarbij heeft de Read enkele opmericingen. Ten 
eerste constateert de Raad dat de Iandsverordening geen mogelijkhed biedt 
tot het instellen van een rookruimte. Een dergelijke ruimte lijki gewenst voor 
werkgevers of horecaondernemers. zodat zij bun werknemers of gasten de 
mogelijkheid kunnen bieden toch te roken zonder dat zij hiermee anderen 
hinder of overlast bezorgen. Ten tweede lijkt de landsverordening ook uit te 
sluiten dat hotels bepaalde kamers kunnen aanwijzen als rookkamers. 
Daarenboven is de Raad van mening dat het ontwerp voor thuiswerkers of voor 
werknemers die werkzaamheden verrichten bij mensen in een olive omgeving 
een mogelijke strijd inhoudt met het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, zoals verankerd in artikel 5 van de Staatsregeling. 

De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Herstetsancties versus bestraffende sancties 
Het voorgestelde artikel 3c cretert de mogelijkheid voor de minister om bij 
overtreding van de artikel 2. eerste lid, en anikel 3, eerste tot en met derde lid, 

een bestuurhike boete op te leggen. Allereerst adviseert de Read om de 
bestuudijke boete te definieren en het systeem van handhaving uitvoerig te 
beschriiven in de memorie van toelichting. Ook constateert de Read dat de 

Le tevens Ar  155 
RA A  no.  SM. , 02-1511.N.' 	 6 



Council of Advice 
Road van Advies 

Strengthening Our ,Democracy 

huidige bewoording van de bepaling inhoudende de bestuurIgke boete geen 
rekening hOuCtt met de ahikelen 6 en 7 van het Europees Vercirag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
de artikelen 14 en 15 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en 
Polibeke Rechten. 4  

De Raad heeft voor het beoordelen van deze vorm van handhaving gekeken 
naar de Nederlandse bestuurlijke boete. zoals verankerd in de Algemene wet 
bestuursrecht Aangezien de bestuurIgke boete een bestraffende sancbe is, 
met als doel generale preventie, ondersteunt de Raad de mogelijkhesd tot het 
opleggen van een dergelijke boete voor het overtreden van het rookverbod. De 
Raad betwijfelt echter of deze boete het geschikte middel is ter handhaving 
van het voorgestelde artikel 3, eerste tot en met derde lid. Naar mening van de 
Read zou de handhaving van dit artike4 gencht moeten zijn op het betindigen 
van de overtreding of het voorkomen van herhaling van de overtreding. 
waardoor geadviseerd worth dit artikel te handhaven door middel van een 
herstelsanctie 

De Raad vraagt hiervoor de aandacht 

Hoogte van de bestuurkke boete 
In de artikelsgewgze toelichting bg artikel 3c wordt aangegeven dat met 
betrek.king tot de hoogte van de boete is aangesbten bij de geldcategorietn 
zoals opgenomen in artikel 1 . 54, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
Aangezien deze categorieen geindereecd kunnen worden. adviseert de Raad 
een dynamische verwijzing naar die categorieen op te nemen Hiermee blifft 
het uitgangspunt van het vinden van aansluiting bij deze boetecategorieen ook 
bij een toekomstige wijziging van de hoogte van daze bedragen gegarandeerd. 
Tevens adviseert de Raad toe te lichten waarom er gekozen is voor daze 
specifieke boetecategoneen, en niet voor een van de hogere categorieen. 

Handhaving artikel 3c, eerste tot en met derde lid 
Het voorgesteld artikel 3c. eerste lid, bepaalt dat bij overtreding van artikel 3. 
eerste tot en met derde lid, een bestuudgke boete kan worden opgelegd. Door 
middel van die leden worden verschillende betrokken partijen verplicht 
maatregelen te nemen in het kader van het rookvrij houden van bepaalde 
ruimtes. Wit het vierde lid wordt in leder geval duidelijk dat daze maatregelen 
onder andere het verwijderen van asbakken inhouctt, alsrnede de plicht tot het 
aanduiden dal de ruimte rookvrij is. Tevens houdt het in dat en moet worden 

4  Zie tevens Ar 114 en then* toelichbrtg 
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zorggedragen dat het rookverbod wordt nageleefd. In de artikeisgewijze 
toelichting wordt dit slechts herhaald en wordt niet verder toegelicht hoe een 

betrokkene moet zorgdragen dat het rookverbod gehandhaafd wordt. Een 
handhaver belast met de toezicht en het eventueel opleggen van de boete 
heeft derhalve geen handvatten bij het handhaven. De Raad constateert dat 
door de huidige bewoording van met name artikel 3c, vierde lid, onderdeel a, 
en de ontbrekende toelichting op dit artikellid, niet duidelijk is wanneer de 
betrokkene voldoende heeft gedaan am te voldoen aan diens plicht zoals 
opgenomen in dit artikeilid In dit verband wijst de Raad tevens op Ar 118. 
waarin is opgenomen dat door sancties te handhaven tepalingen zo 
nauwkeurig mogelijk worden geformuteerd. De Raad is van mening dat de 
huidige bewoording de mogelijkheid tot het hanteren van een willekeurig 
handhavingsbeleid wordt gecreeerd. De Read adviseert de betreffende 

bepaling derhalve te preciseren. 

Wetstechnische toets 

Opmeriungen van redactroneie en vvetstechnische aard 

In de bijlage zijn de opmerkingen van redactionete en wetstechnische aard 
vermeld. Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het 

onderhavige advies. 

Conclusie 

De Read adviseert het Partement om rekening te houden met de gemaakte 

opmerkingen in het advies. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 18 augustus 2015. 

De Secretaris 
	

De Vice-voorzitter 
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BIJLAGE bii het advies d.d. 18 apoustus 2015. RvA no. 51/1102-15ILV 

Opmerkinden van redactionele en wetstechnische ;tent 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting bevat een aantal 

redactioneie en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de 
volgende niet-limitatieve voorbeelden: 
a. De Raad adviseert ingevolge Ar 88 het opschrift enige materiele duiding te 

geven en in het opschrift tevens ruimte te bieden aan de datum van 

bekrachtiging van de landsverordening: 
b. De Raad adviseert tngevolge AT 88 derde lid, in de aanhef van het 

voorstel weer te geven dat het een initiatieflandsverordening bereft en 
tevens een komma na 'Hee' in te voegen; 

c. In Artikel I, onderdeel A, eerste lid, wordt genoemd 'onderdelen c en de' 
terwijI dit kennelijk de 'onderdelen c en d' moet zijn; 

d. In het voorgestelde artikel 2, eerste lid, adviseert de Read 'een ieder' te 

wijzigen in 'eenieder', en 'gebruikten in Vebruiken'. 
e. De Raad adviseert de termen 'degenen die de feitelijke leiding of 

beleidsbepalende verantwoordelijkheden heeft', 'werkgever' en 

'werknemer' uit het voorgestelde artikel 3 te definieren; 
f. De Raad constateert een kennelijke verkeerde nummering in de 

wigigingsartikelen. Derhalve adviseert de Read de wijzigingsartikelen 
'Artikel IV en 'Artikel V te vemummeren tot 'Artikel IF en 'Artikel III' en 

deze aanhef tevens te centreren; 
g. Met betrekking tot het citeren van een wettelijke regeling in Artikel IV, 

adviseert de Raad de handvatten daaromtrent opgenomen in Ar 69 en 
70 aan te houden: 

h. De Read athnseen met betrekking tot de inwerkintreding in Artikei v het 

model zoals opgenomen in Ar 135, eerste of tweede lid, aan te houden: 

i. De Read adviseert met betrekking tot de ondertekening het model zoals 
opgenomen in Ar 88, eerste lid, en Ar 149 ear te houden. 

j. Met betrekking tot de memorie van toelichting adviseert de Raad om 
daar wear mogelijk en vereist de bronnen te verrneIden 

k. In §2 van de memorie van toelichting adviseert de Read 'die onderzoek' 

te wilzigen in 'dat onderzoek': 
I. In §4 van de memorie van toelichting adviseert de Raad 'de eerste 

component' te wijzigen in 'het eerste component'; 
m. In §5, tweede alinea, van de memorie van toelichting adviseert de Read 

'een raker' te wijzigen in 'een roker 
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Council of Advice 	Strengthening Our Democracy 

Road van Advies 

n In de artikelsgewijze toelichting bij Artikel I, onderdeel B. tweede alinea, 
wordt vermeld dat de minister andere ruimten onder het rookverbod wil 

plaatsen Dit doet het vaststellen van een ministeriele regeling 

vermoeden, terwijI het ontwerp spreekt over het vaststellen van een 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. De Raad adviseert dit 
op elkaar at te stemmen; 

o In de artikelsgewijze toelichting bij Artikel I. onderdeel C, vierde alinea. 
adviseert de Raad 'het rokverbod' te wijzigen in 'het rookverbod; 

p. In de artikelsgewijze toelichting bij Artikel I, onderdeel D. adviseert de 
Raad niet te verwijzen naar het Wettioek van Strafvordering, maar naar 
het Wetboek van Strafrecht, 

q De Raad adviseert de correcte schrijfwijze van de Nederland-Antilliaanse 

gulden aan te houden, zoals opgenomen in Ar 59, tweede lid. 
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landsverordening van de 

tot wijriging van de Landsverordening 

beperking tabaitsgebruik 

Ontwerp 

IN NAAM VAN DE KONING! 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

overweging genomen hebbende. 

dat het ,n het belang van ce volksgezonclheid wenselijk is de Landsverordening 
beperking tabaksgebrulic urt te breiden met het verbod am in publiek toegank.elijke 
ruimten, werkruimten en in het openbaar vervoer tabaksproducten te gebruiken; 

dat tenemde de hanclhaving van ce regels oogenomen in de aindsverordening 
beperking tabaksgebrulk te garanderen. wenselijk is een boetebepaling in deze 
lancsverordening op te nernen; 

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 

vastgesteld onderstaande landsverordemng - 

Artikel I 

De Landsverordening beperking tabaksgebruik wordt gewigigd als volgt: 

A. Artikel 1 wordt gewigigd als volgt: 

1. 	Onderdelen c en de komen te Widen: 
c. publiek toegankelijke ruimte: elke ruirnte waar het algemeen publiek, of 
delen daarvan. doorgaans toegang tot heett, at dan niet tegen betaling, 
ongeacht of het bereft een ruunte van publieke of private eigendom; 
d. ruimte elk gebled, kamer of pand bedekt met een dak of soortgehike 
structuur of welkeis afgesloten door middel van een of meet' muren of 

zijwanden ongeacht het type matenaal dat gebruikt is voor de dak 

struCtuur, muren of zijwanden en Ongeacht of de structuur permanent is 
of tijdelijk; 

2 	Na onderdtel d warden een aantal onderdelen toegevoegd, luidende: 

e. muur: elke structuur of onderdeeI, hetzij vast of mobiel, dat een 
luchtstroming tegerthoubt of aanzienItik belemmert; 
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werkruimte: eke ruirnte genruikt door een persoon of personen 

tijdens werkclienst hetzij zelfwerkzaam of anderzijds, ongeacht of daar 

betaling, financieei of anderzijds, voor wordt ontvangen, 

I. opentmar vervoer voer- en vaartuigen voor het verzorgen van 

Publieke diensten of elk ander voer- of vaartuig voor het 

transporteren van personen tegen betaling of anderszins; 

de minister: Minister van Volksgezondheid, Societe Ontwikkeling en 
Arbeid. 

B.  Artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 

Het is een ieder verboden tabaksproducten te gebruikten in publiek 

toegankelijke ruim ten. werkruimten en in het openbaar vervoer, Dit 

verbod is eveneens van toepassing op terreinen behorende bij 

faciliteiten ais bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en It 

2. Het rookverbod, be0oeld in net eerste lid, is M leder geval van 

toepassing op de voigencle publiek toegankeiiike ruanten, 
werkruimten en net openbaar vervoer: 

a. openbare en particuliere werkruimten, kantoren en 

kantoorgebouwen, 
b. overheidsterrernen, waaronder one overheidsgebouwen en 

kantoren die gebruikt warden voor het uitvoeren van 
werkzaamheden of activiteiten, direct of indirect, in verband 
met net functioneren van de overheid; 

c. cafes, discotheken, cafeteria, clubs, kroegen, bars, lounges en 

restaurant en aile avenge ruimten the deel ultmaken of 

functioneren in samenhang of verband met de faciiiteit; 
d. gebouwen en ruimten van onderwijsinstelling van alle niveaus 

en kincieropvanginstellingen; 

e. bejaardentehuizen en ciagverblijven en gezinsvervangende 
tohuizen voor gehandicapton en *lie avenge ruirnten die deel 
uitmaken van of functioneren in samenhang ot verband met de 

hiervoor bedoelde faciliteiten; 
f. bedrilfsterreinen, waaronder alle openbare en particuliere 

faciliteiten the gebruikt warden voor enig type industriele- of 
commerciele activiteit of dienstverlening; 

g. fabrieken, opslagruimten en magazijnen; 

n. Gezondheidsinstellingen, gezondheidszorg faciliteiten, klinieken, 

verpleeghuizen en ziekenhuizen; 

I. hotels,motels, 	pensions, 	en 	alle 	overige 
accommodatiefaciliteiten; 

1. openbare transportterminals, waaronder luchthavens; 

vliegtuigen, helikopters, bussen, taxi's, boten en alle overige 
middelen voor opentiaar vervoer; 

I. kleinnandelsvestigingen waaronder winkets, markten, en 

shopping malls. 

m. openbaar beheerde rulmten verhuurd voor evenerrienten; 

n bioscopen, theaters. casino's en alle ovenge plaatsen die 
gebruikt warden voor overdoing openbare verrnakellikheden; 

o. musea bibilotneken, buurtcentra en recreatieruimten en zaken; 
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p. sport-, educatieve- en recreatierulmten. 

3. Bij landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, kunnen 

andere ruimten worden aangewezen als publiek toegankelijke 

ruimte, werkruente en openbaar vervoer. 

C Art kel 3 icomt te luiden• 

Artikel 3 

	

1 	Degene die 	de 	feltelijke 	!tiding of 	beleidsbepalende 

verantwoordelijkheden heeft, op welk niveau den ook. over het 
beheer van een publiek toegankelijke ruimten treft zodanige 

maatregeien dat deze ruimten rookvrij zijn. 

2. Werkgevers pin verplicht zodanige maatregelen te treffen dat 
werknemers hun werkzaamheden kunnen verrichten ir een 

rookvrlje werkruimte. 

3. Eigenaren en exploitanten van middelen voor openbaar vervoer zijn 

verplicht zodanige maatregelen te treffen dat middelen voor 
openbaar vervoer rookvrii zijn. 

4. Tot de maatregelen bedoeld in de eerste tot en met derde lid, 

behoren in leder geval 

a. het zorg dragen dat het rookverbod, bedoeld in artikel 2. eerste 
lid, van deze landsverordening wordt nageleefd; 

b. het plaatsen van aanduldingen met betrekicing tot het 

rookverbod ifl ruimten waar het rookverbod van toePassing is. 
op een zodantge Oasts waar de aanduiding zichtbaar is voor het 

publiek; 

c. het zorg dragen dat er geen asbakken aanwezig zijn. 

D. Na artikel 3 worden de voigende artikelen ingevoegd, luidende. 

Artikel 3a 

Met net toezicht op de naleving an het bij of krachtens deze 

landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit 

aangewezen arribtenaren Een zodanige aanwsjzing wordt 

bekendgemaakt in de Landscourant. 

	

2. 	De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend 

voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwilze 

noodzakelijk is bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. alle plaatsen, met uitzondering van woningen, zonder de 
urtdrukketijk.e toesternming van bewoner, te betreden, 

vergezeld van de door hen aangewezen personen, 

	

3 	Zo nodsg, wordt de toegang tot een pleats als bedoeld in het tweede 
lid, onderdeel b, verschaft met behulo van de sterke arm. 

	

4. 	Bij landsbesluit. houctenCe algemene maatregelen, kunnen resets 
worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van 

de krachtens het eerste lid aangewezen personen. 
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5 	Len seder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen 
personen &Ile medewerk:ng ti verienen die op grand van het 
tweede lid wordt gevorderd. 

Artikei 3b 

Bij de uitvoering van hun taak dragen de krachtens artikel 3a, eerste 
aangewezen personen em n legitimatiebewijs bij zich, die door de 

minister wordt verstrekt Zij tonen Pun legitimatiebewijs 

desgevraagd aanstorids. Het legitimatiebew:js bevat een foto van de 

krachtens artikel 3a. eerste lid, aangewezen personen en vermeidt 
in ieder geval dims naam en hoedanigheid. 

Artikei 3c 

	

1. 	De minister kin !NI overtreding van de artikelen 2. eerste lid, en 3, 
eerste lid tot en met derde lid. ern bestuurlijke boete opieggen van 
maximaal NAF 5.000,-. 

	

2. 	De hoogte van de bestuurlijke boete wordt als volgt vastgesteld: 

a. Het bedrag van de bestuuriijke boete beclraagt NAF 500,-; 

b. Het bedrag van de bestuurlijke bOete wordt verhoogd tot NAF 

.000,- indien clegene aan wie de overtreding kin warden 
toegerekend voor em n soortgelijke overtreding eercier is bebott 
en nog gem n twee jaar zijn verlopen sindS die eerder bestuuriijke 

boete onherroepelijk is geworden; 

c. Het bedrag van de bestuifirike boete wordt verhoogd tot NAF 
5.000,- wanneer binnen drte iiar na het onherroepeiijk zip van 
de bestuurlijke baste op de eerste overtreding dezelfde 

overtreding voor de derde keer wordt begaan; 

	

3. 	De boete wordt bij een voor bezwaar vatbare beschikkmg opgelegd. 

4. De boete wordt niet opgelegd indien de overtreder inmiddels is 

overleden. Len opgelegcle Wet, vervalt inclien de overtrecier 
overiijdt, voor zover het nog niet was voldaan. 

Artikel IV 

Het Landsbesluit, houdende aigemene maatregelen van de 23st mu  i  1996 ter 

ultvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de landsverordening beberking 

tabaksgebruik (P B 1996, no 55) wort ingetrokken 

Artikel V 

Dire landsverordening treedt in werkmg met ingang van de eerste dig van de zesde 

kalendermaand na de datum van bekendmaking 

Gegeven te Philipsburg, 
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De M;nister van Voiksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

Jitgegeven de 

De Minister van Aigemene Zaken 
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landsverordening van de 

tot wijziging van de landsverordening 

beperking tabaksgebruik 

Memorie van toelichting 

§1. Algemeen 

Suit Maarten zijnde eer ,  and binnen het Koninkrijk, is partij bij de 

Wereldgezondheidsorganisatle In het jaar 2003 heeft de 

Vvereidgezondheidsorganisatie de Framework Convention on T000cco Control 
(hierna• WHO- Kaderverdrag) gemitigeerd. Dit verdrag is inmiddels door meet din 

170 lancIen geratificeerd Het verdrag is een reactie van de Internationale 

gemeenschap op de verwoestende wereldwijde gezondheidseffecten en sociale, 

economische en miliougevoigen van tabaksconsumptie en blootstelling aan 

tabaksrook. De toename van wereldwijde consumptie en productie van sigaretten 

en andere tabaksproducten, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, alsmede de last 

die dit legt op gezinnen, armen en nationale stelsels van gezondheidszorg Wart 

grote zorgen. 

Wetenschappelijk bewijs heeft immers onomstotelijk aangetoond dat 

tabaksconsumptie en blOotstelling aan tabalcsrook, de dood, ziekte en 

arbeidsongeschiktheid veroorzaken, en dat it geruime tijd ligt tussen de 

biootstelling aan token en andere getirulkswijzen van tabak en tabaksproducten en 

het begin van tabak gerelateerde ziekten. 

Van aIle risicofactoren voor de gezondheid is het token van tabak zonder meet de 

belangnjkste vermildbare oorzaak van ziekte en mortaliteit in de wereld. Talloze 

studies hebben aangetoond dat roken de kans op longkanker verhoogt en, als alle 

soorten kanker in beschouwing worden genomen, aan de basis ligt van ongeveer 

een op de &se gevalien van kanker. Het token van tabak speett oak em n belangrijke 

rol bij het ontstaan van onder andere hart- en vaatziekten, chronische 

ademhalingsproblemen en longemfyseem. Roken tijdens de zwartgerschap draagt 

daarnaast bij tot een laag geboortegewicht en em n grotere kans op wiegendood. 

Wereldwijd wordt het aantal mensen dat jaarlijics overlijCt aan oe gevolgen van 

token geschat op 6 miljoen, van we 600.000 niet-rokers die worden blootgesteld 

aan de tabaksrook van andven, oak wel (passief) meeroken genoemd. 

Onderzoek neeft uttgewezen dat Sint Maarten seen partij is bij het WHO-

Kaderverdrag, waardoor Sint Maarten oak met verpiicht is or,' uitvoering te geven 

aan drt verdrag. Hoewel de piicht nut bestaat DM uitvoering te seven aan het WHO-

Kaderverdrag op Sint Maarten, zijn bepaalde aspecten van het WHO-Kaderverdrag, 
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zoals bepaald in Guidelines on protection from exposure to tooacco smoke 

overgenomen 

Het WHO-Kaderverdrag schrijft onder meer voor dat linden niet-rokers volledig 

moeten beschermen tegen het inademen van tabaksrook. 

De plicht van overheden orn niet-rokers te beschermen tegen tabaksrook is 

gebaseerd op fundamentele mensenrechten en vrifheclen, aangezten het snademen 

van tweedehands tabaksrook een inbreuk maakt op he reel op !even, 

respectievelijk het recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid, zoals 

erkend in intemationale verdragen, waarander de grondwet van de 

Wereidgezondheidsorganisatte en het Verdrag inzake de rechten van het kind_ 

Aan de overheid worth gezien het vorenstaanoe een beiangrijke rol toegekencl. In de 

Guidelines on protection from exposure to tobacco smoke zijn de volgende plichten 

voor de overheid opgenomen. 

The duty, to protect individuals from tobacco smoke corresponds to on obligation by 
governments to enact legislation to protect individuals against threats to their 

fundamental rights and freedoms. This obligation extends to all persons, and not 
merely to certain populations." 

Strong political commitment is necessary to take measures to protect all persons 

from exposure to tobacco smoke. 

Een aclieve rol van de overheid en van de Staten (political commitment) is gewenst 

am een nationate ontmoecligingsbeleid van net rcacen te realiseren. 

Het Rapport Nationale Gezondheldsenquete Curacao 2013 van de Volkseezondheki 

instrtuut Curacao, pagina 101, te vonden op de website van het volksgezondheid 

instituut Curacao (www.vtc.cw)  bevat? richtlijnen om landen te faciliteren bij de 

uttvoering van artikel 8 van het WHO-Kaderverdrag. In dit artikel worth aan partign 

een wettelijke verplichtmg opgelegd tot het vaststellen en uttvoeren van doelmattge 

wetgevende uttvoerende, bestuurlijke en of overige rnaatregelen, in het openbaar 

vervoer, in afgesioten openbare gelegenheden en wait van toepassing in andere 

openbare rutrnten ter beschsrrning tegen tabaksrook. 

Benadrukt worth +Sat naast een actieve rol van de overhetd, de burger ook een eigen 

verantwoordelijkheid heeft, namelijk de verantwoordelijkheid orn ten gezonde 

levensstijI crop heeft na te houden. Het is zeker noel Ge bedoeling am maddels 

onderstaande ontwerptandsverordentng regels vast te stellen die ten inbreuk 

maken op het zelfbeschikkingsrecht van cie burger. irr mers kits je ervoor om toch te 

roken, wetende wat cie gevaren van het token voor je gezonciheid zijn, din doe je 

dat order een eigen verantwoordelijkheid. Dat is ten vrije keuze, die jou niet 

ontnomer. worth. Echter om te voorkomen dat de met rakers !Oen onder het 

gedrag van de burger die ervoor kiest art te token, ts het irtittatief genomen om het 

reeds bestaande rooitverbod uit te breiden. 

voorop staat dat de vrije keuze om te token, ntet wordt ontnomen omdat rokers 

altijd in de open 'Licht of  in  de eigen woonomgeving kunnen token, zonder dat 

diegenen die wei een gezonde levertsstijI crop na wilier houden, het slachtoffer 

worden van dit rookgedrag. 

8 



In dit ontwerp worth clan ook vooral bescherm,ng geboden aan de net-rokers, de 
personen die ongewitd blootgesteid warden aan de gevaren van meeroken. Net  is 

dan ook ter beschermeng van de niet-rokers dat het WHO-Kaderverdrag voorschrijtt 

clot iedereen het recht heeft amin een rookyrile omgeying te werken. 

De richtsnoeren bej het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoedsging maken 

voorts expliciet duidelijk dat em geen veilig niveau van blootstelling aan tabaksrook 

bestaat. Veronderstelling roals een drempelwaarde voor roxiciteit voor secundaire 

tabaksrook moet worden verworpen, omdat cleze door wetenschappelijke bewijs 

wordt tegengesproken 

42. Roken op Sint Maarten 

Bij de Sint Maarten Adolescent health and Sexuality Final Report 2013 en de Sint 
Moorten healthy Study Popudar Report 2002, is eon onderzoek gedaan naar het 

rookgedrag van de Sint Maartense bevolking. 

De resultaten Litt die onderzoek, zoals neergelegd in Tabel 16 en 17. Cigarette. 

Alcohol, Marijuana and other drug use by sample and Prevalence of smoking over 

the past 30 days en tab& 4_1 pg 25 (popular report) worden als bijiagen bij dere 

memorie van toelichting gevoegd. 

Uit dat tabel blijkt dat uit een totaal van 334 personen, 46 rnannen/vaders en 10 

vrouwen/moeders dagelijks roken. Daarnaast heb je ook een groep marmen en 

vrouwen die soms token en een groep die minstens een keer in de week rookt. 

Mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 en 64 jaar rijn de grootste groep 

rakers. Uit het onderzoek blijkt voorts dat jongeren tussen 16 en 24 jaar de kiesnste 

groep is: 15% of oil participants soy they ore current smokers. 13% are post smokers 
and 71% never smoked. 

in het tabel van de Census 2011 blijkt dat uit een totaal van 33,609 mensen 1,163 

manner en 475 vrouwen dagelijks token. Er zijn 1,200 mensen die soms token, 159 

die een keer per week roken en 1,304 die met meet token. In vergelijicing met de 

(eOlanden in het Caribisch gebied en de VS worth op Sint Maarten gerniddield 

gerookt. 

43. De boacherming tete n tabaksrook op Sint Maarten 

Met . ngang van 31 mei 1996 is de Landsverordening beperking tabalt.sgebruisc in 

werking getreden. Dere landsverordening heeft tot doe de bescherming van de 

niet-roker tegen hinder van het gebruik van tabaksproclucten in openbare 

gebouwen en inrichtingen voor de gezondheldszorg, maatschappellike 

dienstvertening, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs. 

44. De toekornst 

Het WHO-kaderverdrag schnift filet alleen een rookverbod voor, maar bevat 

meerdere componenten orn het roken weretdwijd te ontmoedsgen. 

Alvorens de overige componenten te bespreken, wordt opgernerkt dat het 

rookverbod - dat is de eerste component van het verdrag - er nset alleen is om de 

net roker te oeschermen tegen het ongewenst meeroken. Daarnaast richt het 
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vermindering van het until plekken wear gerookt mag worden, tat roken moeten 

ontmoedigen. Mensen zullen eerder geneigd zijn te stoppen of minder geneigd zijn 
te beginner met roken wanneer de plaatsen am te roken beperkt zijn 

Het tweede component betreft de beperkingen met betrekking tot reclame, 

promote en sponsoring. De internataonale gemeenschap is bezorgd over de invloed 

van alle vorrnen van reclame, promote en sponsoring gerKht op het aanmoedigen 

van gebruik van tabak en tabaksproducten. Reclame, promote en sponsonng 

hebben namelijk tot doel am de populanteit van een bepaald merk te vergroten. 
Voorai pngeren zir bier erg gevoefig voor. Ook tabaksfabrikanten willen bun 

naamsbekendheid vergroten en mensen aanzetten tot het consumeren van tabak 

en/of taoaksproducten 

De derde component betreft de beperkingen op verkopen. Aanbevoien worth am de 

verkoop van tabak en tabaksproducten aan en door minderjarigen te verbieden. Het 

merendeel van de rokers begint immers met roken tijdens de tienerjaren. Het is dan 

ook de taak van de overheid om jongeren to veel mogelijk te weerhouden om te 

(beginnen met) token 

Uit het vorenstaande blijkt dus dat het overheidsbeleid am het token te 

ontmoedigen, veei meet omvat Cat alleen een verbod am op bepaalde plaatsen te 

roken. 

Ondergetekenden hopen dan ook dat Ce regering to snel mogelijk een anti-

rookbeleid ontwikkelt en zullen ally maatregven, at Can niet in de vOrm van 

wetgeving, op dot gebied ondersteunen 

Een land Cat de bepalingen uit het WHO-Kaderverdrag heel geimplementeerd is 

Suriname, Sint Maarten zou te zijner tijd de Sunnaamse en Cura{aose Tabakswet its 

voorbeeld kunnen nemen 

§S. Waterpijp 

De gedachte dat een waterpijp token met of minder schadelijk zou zijn din 

sigaretten roken, is onjuist. Vaak worth gemeend Cat dit het geval is onder de 

(onjurste) veronderstelling Cat het water de schadelijke stoffon uit de rook oplost, of 

omdat inademen van de rook minder prikkelend is voor de longen. 

In een studie vergeleken wetenschappers het bloed van waterpajprokers en 

sigarettenrokers is vast komen te stun fiat de concentrate koolstotmonoxide bij 

waterpijproken vier keer hoger lag Can bij de sig,arettenrokers. s  Elovendien bevat de 

waterpijptabak vaak meet nicotine Can de tabak mengsels voor sigaretten. In 

vvaterpijptabak zit soms oak wit aicohol. hasj of marihuana. Een raker inhaleert per 

"trek -  veel rneer rook van een waterpijp Can van etn sigaret en rookt ook linger aan 

een pijp Can am n eer sigaret. Zo levert de waterpijp veel grotere hoeveelheden 

schadelijke staffer its teer en koolstofmonoxide, din een sigaret zonder filters. 
waterpijprokers krijgen veei meer kankerverwekkende stoffen binnen als arseen, 

chroom en nikkel. Ook mood komt vele malen meer uit ene waterpijp Can uit een 
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sigaret. Jareniang waterpijp roken kan de iOngfunctie aantasten en het risk° op 

kanker aan de longen. de blaas en de lippen verhogen. Waterpijprokers hebben 
bed uidend meer koolstofmonoxide en nicotine in hurt blood 

Over net aigemeen inhaleren waterpiwrokers dieper, doordat water ten deel van de 
n:cotine tegenhouCtt. De doorgang door water verwijdert echter met de toxische 

oestanadelen Ott stett hen boot air grotere hoeveelheden kankerverwekkencle 

stotfen en koolstamonoxide. (en uur waterpo roken karat overeen met het 
innaieren van 100 a 200 sigaretten. Deskundigen schatten op due manic* dot het 

niet gaat om een aitematief voor de sigaret, maar on' een gevaarlijkere 

toegangsdeur tot tabaksverslaving v0Or jongeren die verleid worden door deze 
nieuwe verbruikersmanier. 

Daarnaast zou het gemeenschappelijk gebruik van de pijp ook de verspreoding van 

infectieziekten als tuberculose en hepatitis in de hand werken uit onderzoek is 

gebieken Cat het heMaaide gebruik van dezelfde waterpijp door verschillende 

opeenvolgende rokers, zonder rekening te houden met het veranderen van pijpje na 

elk gebruik, verSCheidene longinfecties veroorzaken. 

Op Sint Maarten bestaan enkeie horecageiegenheden waar waterpilp wordt 

gerookt. Bij waterpijp, bestaat, roils hierboven omschreven de veronderstelling, dat 

het roken ervan n.et scrtadelijk is. Jongeren worden op deze marter its het ware 

cinder ruse voorwendseten aangespoord on' te roken Ondergetekende waken 

mermee een duidelijk signaal afgeven. vvaterpijp roken is schadelijk voor de 

gezondherd en ook niet-rokers ondervinden hinder van de rook van waterpijp en valt 

ook onder het toepassingsbereik van dere ontwerplandsverordening 

§6. Pubfiek toesankelijka ruimten 

Het itgangspunt van het VvrIO-Kaderverdrag is dat het roken in publiek 

toegankelijke ruimten verboden client te worden. Onder publiek toegankelijke 

ruimte client te worden verstaan elke rulmte waar het aigemetn publiek, of delen 

daarvan, doorgaans toegang heeft. al  don met tegen (misting, ongeacht of het 

betreft een ruimte van publieke of private eigendorn 

Sint Maarten kent een groot &antsl publiek toegankelijice ruirnten, waarvoor een 

vergunning vereist is 

Krachtens ae Vergunningstandverordening worden voor Ce volgende (categoneen) 

vestiginger of bedrijven, die tevens publiek toegankelijk zijn, een vergunning 

gegeven. 

1 Hotel (artikel 10) 6. Bierhuis (artikel 15) 

2 Kothenuis (artikel 11) 7 Logernent (artikel 16) 

3. Societeit (artikel 12) 8 Restaurant (artikel 17) 

4 Grossber (artikel 13) 9 us rtuis (artikel 18) 
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S 	SIllterij  (artikel 14) 

in dit ontwerp weir& voorgesteld am het tabaksgebruik te verbieden in 

horecagelegenheden waarvoor de koffiehuisvergunning, restaurantvergunning A of 

restaurantvergunning 8 vereist is. Cafes, discotheicen, kroegen, bars, zijn locaties die 

vailen onder de eerdergenoimde vergunningen. Fiedriiven zoals hotels, logernenten, 

casino's vallen net °rider het bereik van dat oncleniverp. 

Vanwege het recht, zoais opgenomen in het WHO-Kaderverdrag van een leder am in 

een rookvrije omgeving te werken, wensen ondergetekenden het tabaksverbod niet 

te  beperken tot slechts die norecageiegenneclen waarvoor een 

koffiehuisvergunning, restaurantvergunning A of restaurantvergunntng B vereist is. 

Een uttbreiding met allot pubilek toegankelijke ruimten is wenselijk. 

47. Elektronische luctitgelcoelde ruimten 

Net ontwerp bevat een verbod om tabaksproducten te gebruiken in elektronische 

luchtgekoeide ruimten (horecageiegenheden), 

Het WHO-Kaderverdrag geeft ten ornschrijving van het begrip ruimte. 

Onder ruimte dient te worden verstaan elk gebied, Omer of pand bedekt met eel 

dak of soortgelijke structuur of welke is afgesioten door midciel van ten of meer 

muren of zijwanden ongeacht het type matehaat dat gebruikt is voor de dak 

structuur, muren of zuwanden en ongeacht of de structuur permanent is of tii•defijk. 

Voor het WHO dient het rookverbod in alle publiek toegankelijke ruimten te gelden, 

ongeacht of deze al dan net etektronisch luchtgekoeld is 

De richtsnoeren van het WHO-Kaderverdrag geven aan dat benaderingen waartm 

niet naar een 100% rookvnje omgeving wordt gestreefd, bijvoorbeeld met ventilatie, 

luchtfiftering  en  het gebruik van rookzones (al dan net met gescheiclen 

ventilatiesystemen) hertiaaldelljk ondoeltreffenc zijn gebleken. 

Voorts zijn er sluitende bewilzen dat technische opiossingen tegen tabaksrook geen 

Oescherming bieden. 

Siechts rultnten geiegen in de open lucht Zijn vhjgesteldl van het rookverbod_ 

Dat aid zeggen dat net roken in ten horecagelegenheid, die niet elektronisch 

luchtgekoeid is, maw wear biivoorbeeld met open ramen al clan net met ten 

ventilator, wordt gerookt, net conform de ncntlijnen van het WHO-Kaderverdrag is 

en net de nodige bescherrntng aan de net-roker biedt. 

Ondergetekende heeft, in zijn voormalige capaciteit van Minister van 

Volksgezondheid, Sodale Ontwikkeling en Arbeid, diverse rnalen okale 

onciernemingen publiekelijk verzocht orn gebieden in nun etablissementen aan te 

wijzen waar roken is toegestaan. 

§11. Artikelsgewljze toelichting 

Onderdeel A 

Punt 
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Hieronder volgt een aanvuiling op Je begripsbepalingen opgenomen fl dit 

onderdeel. 

Muur is elite structuur of onderdeel, hetzij vast of tijclelijk, dat ten luchtstrormng 

tegenhoudt of aanzienlijk belemmert, waaronder ten ream Of ten deur: 

Werkruentert, ten behoeve van net doei van aeze wet zuffen "werkrulmten• met 

slechts inhouden die piekken wear werk wOrdt uitgevoercl miar eveneens alle 

daaraan vastliggende, bajhorende of verboden plekken die normaal door 

werknemers gebruikt worden tijdens de penoden van hun werkdrenst of in verband 

me: de uitvoering van hun werk, nclusief mar nitt beperkt tot dienstvoertuigen, 

gangen, liften, rottrappen, toiletten, lobby's en eetn.iimte, waeronder cafetaria's, 

met uitzondering van 'Drive ge/Inswoningen, 

Openopar vervoer: order de vormen van openbaar VVVOOf vallen dus in ieder geval 

taxi's, bussen, lucht- en watertransport. 

Het openbaar vervoer is duS met alleen de door de mogellike toekomstige 

overbeidsvennootSchap Autobusbednjf verleende vervOerdiensten am n het pubiiek, 

maar ook de kleine bussen in particulier bezit. 

Onderdeel B 

Het noeuwe tweede lid van artikel 2 behelst em n met limitatieve lot wear het 

rookverbod, bedoeld in het eerste lid van toepassing is. Dit wil zeggen dat, indicn 

ten publieke toegankeliike wont& werknamte of middel van openbaar vervoer met 

valt in de order het tweede lid genoemde lot, het rookverbod onverminderd van 

toepassing is 

Het deride lid is ten zogenoemde "escapebepaling". Het kin voorkomen :1st de 

minister in de toekomst ander, ruirnten order het rooirverbod wil plaatsen. 

Hiervoor is zoals te doen gebrulkeiljk ten deiegatiebepaling opgenomen 

Onderdeel C 

Amite 3 

In het eerste lid won't bepaald dat oe eigenaar, huurder of degene die de feitelijka 

lending heeft over het beheer van ten publiek toegankelijk ruimte verplicht is om 

deze ruimte rookyrij te houden Met doom die de foitellike leiding heeft wordt in 

leder geval gedoeld ten manager, beheerder of uitbater van win publiek 

toegankelijite ruirnte 

Het tweede lid behelst de verplichting van werkgevers cm zoclanige maatregelen te 

tretfen dat werknemers hurt werkzaamheden kunnen verrichten in rookyrfie 

werkruimten. 

Het derde lid bevat de verplicnting van eigenaren van middelen voor openbaar 

vervoer om dusdansge maatregeten te treffen dat moddelen voor openbaar vervoer 

rookvrij zlin In de praktijk kin het voorkomen dat een rnaidel voor openbaar 

vervoer worctt itexOlOittord door ten andere oartij dan di eigenaar. In aft plat 
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dienen beide bdrtijen ervoor te zorgen dat het middel VOOf opentiaar vervoer 

rookvrij is, waarbij de egenaar uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke is. 

Tot de maatregelen, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met derde lid, behoren in 

leder gevai het zorgdragen dat het rokverbod wordt nageleefd, het plaatsen van 

rookverbod aanduidingen in ruimten waar een rookverbod van toepassing is, op emn 

rodanige plaats zithtbaar voor het publiek. Daarnaast dienen en er gun asbakken 

aanwezig riff in ruirnten waar em n rookverbod van toepassing is. 

Onderdeel D 

De bestuurlijke boete wordt gemtroduteerd voor de overtreders van de regels mats 

opgenomen in dire iandsverordening. 

lierbij zijn conform het advies van de Raad van Advies de gelticategoneen, mats 

bepaaid in het nieuwe Wettioek van Stratvordering, als richtlijnen genomen. 

Artikel 1.54 van het Wetboek van Strafvordering uiCt als volgt: 

1 Hu die tot men gektboete is veroordeeid betaalt het bij de rechterlijke uitspraak 

vastgestelde bedrag aan het Land binnen de termiin te stellen door het 

openbaar ministerie dat met de tenuitvoeriegging van het vorinis of arrest is 

belast. 

2 Het bedrag van de geldboete is ten minste NAF 5,-. 

3. De geldboete die voor em n strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is 

gelijk aan het bedrag van de aitegone at voor dat feit is bepaald. 

Er rein res categorieen. 

be eerste categone. 	NAF. 500,-; 

de tweede categoric 	NAF. 5.000,-, 

de derde categoric. 	NAF. 10.000,-; 

de vierde categoric, 	NAF 25.000,-; 

de vijfide categone. 	NAF 100,000,-; 

de resde categoric. 	NM. 1.000.000,-. 

Artikei 

Vanwege het gegeven dat het rookverbod van toepassirtg is op alit dubbek 

toegankelijke ruirnten. Is het Landsbesiult, houclenoe aigernene maatregeien van de 

rnei 1996 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de 

iandsverordening tabaksgebruik I P B. 1996, no 55) :c overbodig geworden en kan 

worden ingetrokken 

Philipsburg, 8 Juni 2015 

V.H.C.de Weever 
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