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RvA 130-14
Onde-erp:
On|eo-hndsverorde|g houdende
vers|e ' en de verkoop van
tabaksproducten)
regels ter beperldng van het gebnlik, de
tabaksproducten Gandsverordening beperking
Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden on|em-landsverordenl'ng
houdende regels ter bepetldng van het gebruik de vers|ekkl'ng en de verkoop van
tabaksproducten landsverorde|g beper|g tabaksproducten), moge de Raad U het volgende
berichten.
1.
Algemeen
1.1
X
K
tabaksproducten, teneinde
ebmliken
door een
op te leggen.
ontwem beoogt regels te stellen ter beperking van het gebmzik van
de schadeljke gevolgen ervan voor degenen |e deze producten niet
tegen te gaan. Daamaast beoogt het ontwem het roken onder jongeren te voorkomen
verkoop- en vers|e|ngsverbod van ubaksproducten aan jongeêen jonger dan 18 jaar
Het onderhaùge
1.2
Ontwem.
De Raad heeft kennis genomen van het advies van de SER ùazake het onderhavig
1
De Raad maakt ondermeer opmer|ngen over de onderbou|g van de probleem-
stelling, de effecéùteit van de voorgestelde regekeving alsmede het toezicht en de handhaeg.
1.3
*
K
1.|
akemeen
twetenschappe|jke be|dingen' zonder deze nader aan te duiden. De gevaren van het roken c.q.
meeroken worden verondersteld. De Raad adviseert in de toelichéng te verwjzen naar toon-
aangevende pub|caées/onderzoeken waatazit de probleemstelling duidelijk blijkt.
op dat in de toelichéng ter onderbou|g van de probleemstelll'ng in het
wordt naar <wetenschappe|jke onderzoe|ngen en pubEcaées' en
Ver|ezen
De Raad merkt
ë
>
X
vraagt de Raad zich af zich af in hoeverre bij het opstellen van het voorstel
aansltééng is gezocht bij lternaéonale noêmstelll'ngen en adviseert in de toelîchéng een
beschou|ng op te nemen van de relevante verdragen en dchtlijnen van de World Health
Oqanization, in het bijzonder de Framework Convention on Tobacco Control (200|.2 Ten aanzien van
het laatsvenoemd verdêag vraagt de Raad zich af of de regering de itbreiding van het verdrag
tot Amba wenselijk acht.
1.5
Voorts
1 Advies inzake de on|ee-hndsverordenl'ng beperldng |baksproducten (Sociaal Econo|sche Raad) d.d. 13
november 2014.
2 Het Mamwerkverœag werd op 27 janvlad 2005 voor het Koninkrijk gerad|ceerd en is voor Nederland in werlcitag
getreden.
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1.6
toelichéng meer inzicht te geven in de
Ter onderbou|g van de doelste|g van het voorstel adviseert de Raad in de
Omvang
en de aard van de
geschetste problemaéek op
Anzba. Staûsûsche analyses van medische aandoenl'ngen die (mede) het gevolg zijn van
(meelroken of verergerd worden door (meelroken ontbreken in de onderbou|g van de
pêobleemomsc|j|g. De Raad adviseert de toelichéng met deze ùAforl|aée uit te breiden.
gesteld dat er weinig actuele gegevens
dat het tabaksgebnll'k in Amzba in de periode van 2001-2006 daalde voor zowel mannen (nùnus
0.3%) als voor vrouwen (minus 0.8%) en dat het roken in Aruba, met een percentage van 16,2%
bedtédend lager is dqn in de VS (22%) en Nederland (29,50/4. Deze gegevens doen bij de Raad
de vraag rjzen in hoeverre in de publieke en private sector uit eigeneê beweging maaaegelen zijn
en worden getroffen om het roken aan banden te leggen. De toelich|g stelt dat sprake zou zijn
van gewenning aan de omstanigheid dat roken in een bepaalde omgeving niet is toegestaan.S
Genoemd worden de luchthavens, vliegtuèen en het openbaar vervoer. Deze rookbeper|ngen
zijn het resultaat van het beleid van de betreff|de sectoren. De Raad vraagt zich af of er
op Aruba wordt in de toelichéng
voorhanden zijn. Uit de Health Monitor 2013 zou blijken
|en aanzien van het gebnûk van tabaksproducten
wellicht ook in andere privé sectoren sprake is van roo|erboden en spontane nalevùag da|an.
Voor wat de publieke sector betteft stelt de toelich|g dat de overheid reeds in het verleden
kenbaar heeft gemaakt dat het beleid erop gericht is dat in overheidsgebouwen niet wordt
gerookt. Dit gebeurde aanvanke|jk met een verzoek en later werd door middel van een circulaire
een tookverbod itgeva|igd. Het laatste heeft niet tot enige ophef geleid aldus de toeûchéng.
In het licht van het bovenstaande vraagt de Raad zich af in hoeverre de reilçwjdte van het
ontwem in een rede|jke verhouding staat tot het probleem in Aruba en hoe groot de
toegevoegde waarde van een akemeen rookverbod zou zijn. De Raad adviseert hier een
1.7
beschou|ng aan te wjden in de toe|chéng.
1.8
Verzekerzgsbank
Volgens
een aangeduid onderzoek van de Sociale
(SVB) j'aartal onbekend) zou gebleken zijn dat ongeveer 5% van de beroeps-
in de toelichéng
niet
nader
bevolking op Aruba 40 tot 44 uur per week wordt blootgesteld aan omge|gsêook éjdens het
werk. De hoogste concenîaées worden aange|offen in de horeca en in de casino's. De Raad
vraagt zich af waarom het ontwerp gelet op deze informaée, niet is toegespitst op het verbieden
van het roken op de werkplek in plaats van het vooêgestelde Zgemene roo|erbod, nu met name
op de werkplek werknemers onvrjwillè bloot ltunnen staan aan de gezon|eidsdsico's van het
(meelroken.
1.9
|nisterie van Voksgezon|eid overleg heeft plaatsgevonden ten aanzien van de probleem-
stelling en de boogde doelstelll'ngen van het ontwerp. In hoeverre sluit het voorstel aan op een
algemeen overheidsbeleid ter ontmoeiglg van ubaksgeb|ik en wordt het door de nétlister
van Voksgezon|eid ondersteund? Tevens ontbreekt een iteenzet|g over hoe de regering
invtzlling dient te geven aan de uitvoeêing van het ontwerp. Daarbij spelen vragen als:
De Raad
vraagt zich tevens af in hoeverre met het betrolçken |nisterie i.c. het
Zal er i.c. verschemt toezicht zijn?
Gaat de
Zijn
ùwoering van het ontwerp gepaard met
of xeorden de belanghebbenden
be|s|or|ngscampa|es?
éjdig ge|fo|eerd omtrent de
voorgestelde
roo|erboden?
Welke kosten
In het kader van de
genoemde punten wordt verschaft.
zijh hieraan verbonden voor het Land?
effecdùteit van het ontverp acht de Raad het noodzakehjk dat inzicht in de
3 Mv'r p. 2
>
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1.10
Zgemeen reclame/sponsorl|erbod voor tabaksproducten in te voeren, danwel zijn andere
remml'ddelen op consumpée van sigaretten overwogen, zoals het verhogen van accijnzen? De
Raad acht het wenselijk dat in de toelichdng deze mogehj|eden in ieder geval in beschou|ng
worden genomen.
In hoeverre is voorts in het kader van
een effecéef prevenéebdeid
Over|ogen een
Het onderhaùge voorstel heeft mede ten doel een verkoop- en vers|ekkl'ngsverbod aan
jongeren op te leggen. Echter, in de toelich|g ontbreekt een analyse van het rookgedrag onder
jongeren op Aruba en een beschouw|g van de speci|eke gevaren van het roken op jonge
leeftjd. Tevens |st de Raad een beschouwùg over de effecéviteit van leeféjdsverhogng op
tabaksgebnzl'k. De Raad adviseert ter onderbou|ng van de probleemstelng de toelichùng met
nadere informaée hierom|ent tét te breiden.
1.11
1.12
voorbeeld heeft
Het is de
Raad opgevallen dat de Héaéefnemer de Nederlandse Tabakswe/ tot
Ambaanse wetgeving
sprake vata is. Zo is in de handhavîng van de voorgestelde regels voorzien door |ddel van de
van een bes|urljke boete en een last onder
Nederlandse wetgevîng beide vormen van bes|urljke sancées
ltlvoeêmg
5
bes|ursdwang.
Terwjl
m
de
de
nader
geregeld worden in
Algemene Wet Bes|ursrecht (AWB), kent de Anlbaanse wetgeving een soorveljke Zgemene
wet niet. De nadere tûtwerldng van de bes|urljke boete en de last onder bes|ursdwang dient
derhalve in het onderhaùge ontwerp zelf plaats te ùnden. De Raad adviseert het ontverp hierop
a| te passen en beveelt aan om de standaard boetebepa|g op te nemen zoals bijvootbeeld
neergelegd in de Landsverorde|g bestr||jke handhaùng arbeidsweve|g (AB 2013 no. 20).
genomen. |ertegen bestaat in plitzdpe geen bezwaar, |ts de aanslté|g op de
steeds wordt gewaarborgd. De Raad consuteert dat hier onvoldoende
1.13
In dit verband is het van belang dat het ontwem met een paragraaf over rechts-
bescherml'ng wordt itgebreid, nu in het ontwerp geen |zicht wordt verschaft in de procedurele
wa|borgen. Zo dient het bijvoorbeeld voor de eigenaar van een winkel duidelijk te zijn waar en
hoe hij in bezwaat kan gaan tegen een ontzegging in de zin van artikel 8, eerste lid van het
ontwem.
en
han|avlgsyste| is
naede
bepalend voor
de
van een ontwem. geen werkeljke en effecéeve controle op de naleving van
de verboden alsook de sancéone|g van de over|edl'ngen plaatsedt, zal het beoogde doel van
het ontwem niet worden behaald. Het wetsvoorstel geeft onvoldoende Zzicht in de intichéng
van het toezicht en handhaùng en of de benodède capaciteit en |ddelen Mervoor voorhanden
zijn. Zo vraagt de Raad zich af hoe en door wie in de praktjk bijvoorbeeld het verkoopverbod van
a|kel 6 gehan|aafd wordt en hoe dit op een effecéeve wijze kan plaatsùnden vanwege het feit
dat Aruba een zeer groot aantal aanbieders van tabaksproducten kent.
effecéùteit
lndien er
De
intichthlg van
het toezicht-
1.14
Ten aanzien van de |anciële paragraaf in de toelichéng adviseert de Raad deze uit te
breiden met informaée over de te verwachten kosten voor eventuele aanpassingen van over-
heidsgebouwen en de kosten van het toezicht- en han|aegapparaat.
1.15
ontwem een heldere stnzcûmr en
systemaéek ontbeert. Deze tekorioml'ngen zijn votendeels te herleiden naar het ùwoegen van
Nederlandse wetsteksten en passages uit de Nederlandse memorie van toelich|g zonder
voldoende rekening te houden met de innerlijke consistenée van het ontwem en de aansluiéng
op de Ambaanse regelgeving. Reden waarom de Raad adviseert om het voorstel integraal te
In het algemeen is de Raad van mening dat het
1.16
4 Wet van 10
m|at-t 1988 houdende mnaaegelen teê beperking van het gebaksgeb|' in het bijzonder ter bescher-
ming van de let-roker, Stb. 1988 342.
>
5 zie artikelen 8 en 9 van het onhverln.
3
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herzien met het
heldere ùzterlAe s|c|redng.
oog op een J'uiste inpassing in de Arubaanse
wetge|gssystemaéek en een
2.
On|em-landsverotdening
|.1
de toelichéng kent het voorstel twee belangdjke doelste|ngen, te weten de besche|ing van de
niet-roker tegen tabaksrook en het tegengaan van roken op jonge leeftjd. Echter, de tveede
doelstelll'ng vindt geen weerslag in de considerans. De Raad adùseeêt het ontwerp en de
toelichéng in dit opzicht op ellçaalr aan te laten sltéten.
Geconstateerd is dat de doelstelling en de consider|s niet
OP
elkaar aansliten.
Volgens
|.|
In het voorgestelde a.rtîkel 1 van het ontwerp ontbreekt een de|niée van personenvervoer
wa|door het nîet duidelijk is tot wie het gebod van artikel 4 zich richt. De vanzelfspreken|eid
waarmee de toelichéng stelt 'op deze wijze staat vast dat ook taxi's, busjes, auto's en bussen een
rookverbod zu.tlc-n kennen' is niet terecht.
2.3
de|niée
De Raad vraagt zich af in hoeverre de zogenaamde elek|o|sche sigaret onder de
van tabaksproduct in arékel 1 valt en adviseert in de toelichéng hier nader op in te gaan.
Volgens de toelich|g zou de be-
heerder van het gebouw maa|egelen moeten treffen om te bewerkste|gen dat er sprake zal zijn
van 'voorziening| die vrij zijn van lûnder van het gebnûk van ubaksproducten'. Moet laielalit
de conclusie getrolçken worden dat het arfikel zich tot de beheerder richt?
2.4
In artikel 2 ontbreekt een duideljke no|a|essaat.
Een vergehjkl'ng met de Nederlandse Tabakswet leert dat artikel 10 van de wet stelt dat voor
instelll'ngen, diensten en bedfven die door #: Staat en #e openbare lichamen worden beheerd door het bevoegde
oqaan zodanke maatregden getmfèn worden dat van #e daardoor geboden vooqienl'ngen gebruik kan worden
gemaakt en #e werkzaamhehn daarin kunnen worden verricht zonder |arb| hinder of overlas; van roken te
onde|nden. Volgens de memorie van toelîchéng richt deze norm zich in de eerste plaats tot de
gemeentehjke overheden, is zijnde de ver||oorde|jke lstanées waaronder het merendeel
van de voor het publiek toegankeEjke mlimten ressorteert.6
De Raad adviseert om ook in het onderhaùge ontwerp een dtédelijke no|a|essaat
nemen.
OP te
|.5
toegankehjk' voldoende afgebakend en bepaald is.
Voorts
vraagt de Raad zich met betrekking tot a.rtilcel 2 af of het begrip fvoor eenieder
passage over overdekte en onoverdekte terrassen in de toelich|g? niet
helder. Is een overdekt terras te beschouwen als een gebouw dat voor eenieder toeganke|jk is?
Zo ja, dan moet dit duideljk blijken uit het ontwem of de toelich|g. Tevens is het dan
wenseljk een nadere de|niëting voor <overdekt' en <iet-overdekt' op te nemen. Vermeden moet
worden dat verschillen in de ltelwetaée van de be|effende begrippen aanleiding geven tot
problemen in de uitvoedng.
In dit licht is ook de
De Raad
vraagt zich in deze context af of het rookverbod ook ctient te gelden voor publieke
parken en stranden waar de gebruikers ook last kunnen hebben van rook. In andere landen
bestaan dergeljke roo|erboden.
2.6
op dat een verge|jkl'ng van de arékelen 2 en 3
tot venvart'|g kan leiden, wanneer het niet op voorhand dtédelijk is onder welk arékel een
In het verlengde lùervan merkt de Raad
6 Mv'r Tabakswet, p.13
7 Mv'r p.5
4
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bepaalde rtzitaate valt. Is een |nkel bijvoorbeeld een voor eenieder toegankelil'ke rzzimte? lndien
deze
vraag beveségend wordt bean|oord, is het rookverbod van |tîkel 2 van toepassing, maar
niet de werkgeversp|cht van artikel 3. A|kel 3 heeft immers betrelrong op gebouwen die niet
voor het publiek toeganke|jk zijn. De Raad adviseert deze onduidehj|eden te elimineren
|.7
Ten aanzien van de vjfde zin van de toelichéng op arékel 2 is geconstateerd dat |e niet
aansluit bij de tekst van het tweede lid van arékel 2. Voorts vraagt de Raad zich af waarom in het
tveede lid van artiltel 2 niet de mogelj|eid is opgenomen om voo|aarden of beperkl'ngen aan
de onthefûng zelve te verbinden.
|.8
De Raad adviseert in aêtikel 4 achter de woorden Thet gebtazik van tabaksproducten door
anderen' de woorden % het |ddel van personenvewoer' toe te voegen.
2.9
Ten aanzien van de nrtikelen 5 en 6, derde lîd van het ontwem merkt de Raad op dat het
dwingende voorschdft| betreft waaraan geen sancées verbonden worden bij |et-naleùng. De
Raad adviseert het ontwerp zodanig a| te passen dat in de handhaving van de beaeffende
arékelen wordt voorzien.
2.10
Het voorgestelde |tilcel 6 stelt een leeféjdsvens voor de verkoop en vers|ekkl'ng van
tabaksproducten. De Raad vraagt zich af in hoeverre de ùwoering van een leeféjdsgrens
daadwerkehjk de beoogde prevenéeve werking zal hebben. Bovendien is het nîet duideljk
waarom speci|ek gekozen is voor de leeféjd van 18 jaar en niet 21 jaar of hoger. Het is uit de
on|e|gspsycholo/e bekend dat de hersenen pas tussen de leeféjd van 23 en 25 jaar zijn
volgroeit. De Raad adviseert een beschouw|g terzake op te nemen in de toe|chéng.
2.11
toepassing is op de verkoper van het ubaksproduct en niet ook op de jongere onder de 18 jaar
|e tabaksproducten (tracht te) kopen. In het kader van de beoogde prevenée van indiùduele
gezon|eiosico's van het gebnûk van ubaksproducten door jongeren, zou een dergelijke
verbodsbepa|g bij effectieve handhavùag ervan, een essenéeel element zijn om het bovenmaég
ebtazilç van tabaksproducten door jongeren tegen te gaata. De Raad adviseert een beschouw|g
terzake op te nemen in de toelich|g.
Voorts is het de Raad
niet dtédelijk waarom het verbod van arékel 6 alleen van
2.12
oogpunt van bescher|ng van de
gevolgen van tab|srook, vraagt de Raad zich af waarom nagelaten
van tabaksproducten aan
evenementen
'ongeren te verbieden.
Ook in
de
tabaksproducten
privé sfeer of Sdens
openbare
zijn en
geconsumeerd kunnen worden door jongeren onder 18 jaar. De Raad vraagt zich in het kader
van een effecéef prevenéebeleid af in hoeverre gedacht is ook voor deze situaées maaaegelen te
treffen.
kunnen
zich
gelegenheden
voordoen waar
aanwezig
jeugd tegen de schadçljke
is het versîekken om niet
Bezien vanuit het vantét het
Het voorgestelde artikel 6, tweede lid bepaalt dat de vaststelll'ng van de leeféjd
aan de hand van een doc|lment als bedoeld in de Landsverordeing Idenéteits||ten
no 8), datawel enîg ander of|cieel idenéteitsbe|js. l-l-ier wordt abusieve|jk gesproken van de
Landsverordenl'ng ldenéteitskaa|en. De correcte citeerétel is de Idenéteits|artenverordenl'ng
(AB 2001 no. 8). Bovendien is het niet duideljk welke doc|zmenten beschouwd moeten worden
geschied
(AB 2001,
als Tenig ander of|cieel idenéteitsbe|l's'. De Raad adviseert om duidelijk aan te geven welke
docllmenten Meronder verstaan dienen te worden en tevens aan te geven wie de leeftjd van de
koper moet vastste|en.
2.13
2.14
Met betrekking tot het toezicht zoals geregeld in het voorgestelde arékel 7 vraagt de
Raad zich waarom in het eerste lid etvoor gekozen is om <ambtenaren' met het toezicht te
belasten in plaats van de meet algemene term personen'. Het toezicht zou immers ook door
5
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arbeidsconeactanten knannen
plaats|den. Voorts ontbreekt in de toelîch|g een beschou|ng
over de even|ele kosten die lûet.l'nee gemoeid zjn.
2.15
Ten aanzien van ar|el 7, vierde lid, adviseert de Raad te vetvijzen naar het Landsbeslit
algemene bepalingen toezich|itoefening (AB 1998 no.70).
2.16
bes|urljke handhaving in plaats van sîafrechte|jke
beschou|ng aan te wijden in de toelich|g.
Ten aanzien van
de arékelen 8 en 9 van het
ontwerp vraagt de Raad zich af waarom voor
handhaùng gekozen is en adviseert lùer een
2.17
In het verlengde van hetgeen reeds onder 2.5 is opgemerkt over het ontbreken van een
no|a|essaat in de artikelen 2 en 3 dient ook in arûkel 9 duideljk tot uitd|kking te komen aan
wie de besmurljke boete opgelegd kan worden.
2.18
Uit de toelich|g en consider|s blijkt dat besche|ing van de niet-roker een hoofd-
doelstelll'ng van het voorstel is. De Raad geeft in overweging dit doel ook in de citeer|tel (arékel
10, tweede lid) van het ontwem te doen bljken.
3.
Voorstellep voor tedacdonele veêbetedngen
3.1
In zowel het
ontwem is de toelich|g ontbreekt een paeanumme|g.
3.2
In de toelîchéng vinden veelvuldig herha|ngen plaats. Ter verhoging van de leesbaarheid
is het wenselijk de toelich|g in zijn totaliteit hierop te herzien.
3.3
redacéonele verbete|g geplaatst.
In de
nAaêge
van zowel het
ontwerp als de toelichéng zijn overèe opmerkingen teê
|.
Conclusie en eindoordeel
kan zich voor het ovedge met de doelstelng en de inhoud van het onderhavèe
ontwem veretùgen en geeft u in overweging het verder in de procedure te bêengen nadat met het
voorgaande rekening is gehouden.
.
Se '
e S,
Nj
ë '
' '' |.|
. '
. .A. van er Wal
*
De Raad
De plv. Voorzi|er,
drs. C. Timmer
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