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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter ondersteuning van het tabaksontmoedigingsbeleid wenselijk is om 

de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44) aan te 

vullen met bepalingen inzake onder meer ter bescherming van bepaalde ca-

tegorieën niet-rokers en andere rookproducten, alsmede om de handha-

vingsbepalingen ter realisering van een effectief handhavingsbeleid aan te 

vullen; 

 

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

steld onderstaande landsverordening: 

 

Artikel I 

 

De Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44) wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 1º. de omschrijving van het begrip “personenvervoer” komt te luiden: 

 c. personenvervoer: het vervoeren van personen als bedoeld in 

de Landsverordening personenvervoer (AB 

1995 no. GT 23);. 
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 2º. na onderdeel c worden twee onderdelen ingevoegd, luidende: 

 d. ruimte: elk gebied, kamer of pand bedekt met een 

dak of soortgelijke structuur of welke is afge-

sloten door middel van een of meer muren of 

zijwanden ongeacht het type materiaal dat 

gebruikt is voor de dakstructuur, muren of 

zijwanden en ongeacht of de structuur per-

manent is of tijdelijk; 

 e. gebouw:  elk bouwwerk dat een overdekt geheel of ge-

deeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

 

B  paragraaf 2 komt te luiden: §2. Rookbeperkingen en –verboden. 

 

C artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:  

 1º. in het eerste lid wordt na de afsluitende punt van de volzin, een vol-

zin ingevoegd, luidende:  

  Onder een voor eenieder toegankelijke gebouw of ruimte wordt 

verstaan elk gebouw of elke ruimte waar het algemeen publiek, 

of delen daarvan, doorgaans toegang tot heeft, al dan niet tegen 

betaling, ongeacht of het betreft een gebouw of ruimte van pu-

blieke of private eigendom. 

 2º. na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 

 3.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen an-

dere gebouwen of ruimten worden aangewezen als gebouwen 

of ruimten van gebouwen als bedoeld in het eerste lid, en kun-

nen daarbij specifieke op deze soorten gebouwen of ruimten 

gerichte voorschriften worden vastgelegd. 

 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 

plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn, niet zijnde een ge-

bouw of ruimte, worden aangewezen als een plaats waarvoor 

een rookverbod of –beperking geldt. Daarbij kunnen met be-

trekking tot deze plaatsen nadere regels worden gesteld. 
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D  na artikel 2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

 Artikel 2a 

 

1. Het is verboden in een motorvoertuig op vier of meer wielen tabaks-

producten te gebruiken in welke vorm dan ook, indien zich een min-

derjarige in dat motorvoertuig bevindt. 

2. Het is verboden een minderjarige in een zaak die tabaksproducten 

verkoopt dan wel in een afgescheiden verkooppunt van tabakspro-

ducten in een levensmiddelenzaak of warenhuis werkzaam te heb-

ben. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden be-

paald dat het voor een minderjarige verboden is tabaksproducten te 

gebruiken. Daarbij kunnen nadere regels worden gesteld. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere 

regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste en tweede lid. 

 

 Artikel 2b 

 

 1. In de navolgende gevallen is de volgende persoon of het volgende 

orgaan verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een 

rookverbod: 

  a. in een gebouw of ruimten van een gebouw of delen daarvan of 

inrichting, dat onderscheidenlijk die bij het Land of een ander 

openbaar lichaam in gebruik is, het binnen dat lichaam bevoeg-

de orgaan; 

  b. in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die in gebruik 

is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, 

maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, so-

ciaal-cultureel werk of onderwijs, degene die, anders dan in een 

hoedanigheid als bedoeld in onderdeel a, over dat gebouw of 

ruimten van een gebouw of die inrichting het beheer heeft; 

  c. in andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

aan te wijzen gebouwen of ruimten van een gebouw of inrich-

tingen of delen daarvan, degene die, anders dan in een hoeda-
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nigheid als bedoeld in onderdeel a of b, het beheer heeft over 

het daar bedoelde gebouw of die inrichting of delen daarvan; 

  d. in een horeca-inrichting, de exploitant van die horeca-inrichting; 

  e. in een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluch-

ten van en naar op het grondgebied van Aruba gelegen lucht-

haven, de ondernemer gevestigd in Aruba die dat vliegtuig ex-

ploiteert. 

 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, prevaleert als 

de hoedanigheid van exploitant van een horeca-inrichting samenvalt 

met een andere hoedanigheid als bedoeld in dit artikel. 

 

E artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

 1º.  in het tweede lid wordt na de opsomming een volzin ingevoegd, lui-

dende:  

  Daarbij kunnen nadere regels worden gesteld. 

 2º.  na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 

 3.  Tot het treffen van de krachtens het tweede lid gestelde maat-

regelen zijn verplicht de bij dat landsbesluit, houdende algeme-

ne maatregelen, aangewezen personen of organen. 

 4.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen an-

dere ruimten worden aangewezen als ruimten waar werkzaam-

heden worden verricht en niet voor het publiek toegankelijk zijn 

en kunnen nadere regels worden gesteld ter uitwerking, specifi-

cering of uitbreiding van de categorieën, genoemd in het twee-

de lid.  

 

F artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 1º.  voor de tekst wordt “1.” geplaatst en “Exploitanten” wordt vervangen 

door “Eigenaren en exploitanten”. 

 2º.  na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:  

 2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ten 

aanzien van het eerste lid nadere regels worden gesteld. Ook 

kan in dat landsbesluit regels worden gesteld over het geheel of 

gedeeltelijk van toepassing verklaren van deze maatregelen op 
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vervoer dat overeenkomst vertoont met het personenvervoer of 

het geheel of gedeeltelijk niet van toepassing verklaren van 

maatregelen als bedoeld in het eerste lid op bepaalde soorten 

van personenvervoer. Bij datzelfde landsbesluit kunnen de 

daarin bepaalde maatregelen geheel of gedeeltelijk van toe-

passing worden verklaard op vaartuigen waarmee publieke 

diensten of vervoer van personen al dan niet tegen betaling 

worden verricht.  

 

G na artikel 4 wordt een paragraaf, met bijbehorend artikel ingevoegd, lui-

dende: 

 §2a. Overige verboden of beperkingen  

 

 Artikel 4a 

 

 1.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

 a.  reclame en sponsoring; 

 b.  nicotinehoudende vloeistof, niet-nicotinehoudende vloeistof en 

tabaksproducten en de handel daarin; 

 c.  nieuwe of gewijzigde tabaksproducten en de handel daarin; 

 d. de aanduiding op de verpakkingseenheid of de buitenverpak-

king; 

 e. de presentatie van het tabaksproduct; 

 f. de methoden voor het in de handel brengen van tabakspro-

ducten zonder ter hand stelling door tussenkomst van een ver-

strekkende persoon. 

 Deze regels kunnen voor zover dat in het landsbesluit, uitdrukkelijk 

worden bepaald een verbod inhouden of beperkingen door middel 

van het instellen van een verbod, tenzij aan de in dat landsbesluit 

opgenomen voorschriften worden voldaan. 

 2. Afbeeldingen van een verpakkingseenheid of een buitenverpakking 

voldoen aan de eisen gesteld krachtens het eerste lid. 
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 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen in het 

bijzonder voor minderjarigen bestemde goederen en diensten wor-

den aangewezen, die niet bedrijfsmatig mogen worden verstrekt in 

een zaak die tabaksproducten verkoopt dan wel in afgescheiden 

verkooppunten van tabaksproducten in levensmiddelenzaken en 

warenhuizen, indien daar reclame voor tabaksproducten wordt ge-

maakt. 

 

H in artikel 6 wordt “18 jaar” telkens vervangen door: 21 jaar. 

 

I na artikel 6 worden achtereenvolgens een artikel, een paragraafaandui-

ding gevolgd door een artikel, ingevoegd, luidende: 

 

 Artikel 6a 

 1. Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten gratis aan particulie-

ren uit te reiken, toe te zenden of op enigerlei andere wijze beschik-

baar te stellen. 

 2. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sigaretten aan 

particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben an-

ders dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare be-

schadiging kan worden geopend. 

 

 §3a. Samenstelling tabaksproducten 

 

 Artikel 6b 

 

 Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 

in het belang van de volksgezondheid eisen worden gesteld aan tabaks-

producten, elektronische dampwaar, nicotinehoudende vloeistof en niet-

nicotinehoudende vloeistof met betrekking tot maximumemissieniveaus 

en ingrediënten en kunnen technische eisen worden gesteld, en kunnen 

methoden van onderzoek worden aangewezen die bij uitsluiting beslis-

send zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een product al dan 

niet aan de daaraan gestelde eisen is voldaan. De in dat landsbesluit 
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gestelde eisen kunnen mede betrekking hebben op een melding van de 

ingrediënten van tabaksproducten en de wijze waarop deze melding kan 

worden gedaan. 

 

J in artikel 7, eerste, tweede, derde en vijfde lid wordt “ambtenaren” ver-

vangen door: personen. 

 

K  artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

 1º.  in het eerste lid wordt “artikel 6, eerste lid” vervangen door: artikel 

2a, tweede lid, artikel 6, eerste lid en artikel 6a” 

 2º.  in het derde lid wordt na de afsluitende punt van de volzin, een vol-

zin ingevoegd, luidende:  

 De artikelen 25, 26, eerste lid, 33 en 35 van de Landsverordening 

kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74) zijn van over-

eenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar “Inspec-

teur” staat, gelezen dient te worden “Minister”. 

 

L  artikel 9 komt te luiden: 

 Artikel 9 

 

 1.  Ter zake van de overtreding van de voorschriften, gesteld bij of 

krachtens de artikelen 2, 2a, 2b, 3, eerste, tweede en derde lid, 

4, 4a, 5, 6, eerste en derde lid, 6a en 6b, kan de Minister een 

bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste Afl. 100.000,-. 

 2. De artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, 29, 30, 31, eerste 

lid, onderdeel b en tweede lid, 32, 34, 35 en 36 van de Lands-

verordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74) 

zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 

waar “Inspecteur” staat, gelezen dient te worden “Minister”. 

 3.  In afwijking van het eerste lid, kan de Minister de hoogte van de 

bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het be-

drag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding 

heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan Afl. 

100.000,-. 
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M na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 Artikel 9a 

 

 1.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden re-

gels gesteld ten aanzien van:  

 a. de te volgen procedures bij de toepassing van de be-

voegdheden, bedoeld in artikel 8, derde lid, en artikel 9; 

  b. de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de 

last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtre-

ding of categorieën van overtredingen, alsmede de ver-

melding van bepaalde gegevens van de overtreder bij de 

toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke 

boete; de overtredingen worden gerangschikt in categorie-

en naar zwaarte van de overtreding met de daarbij beho-

rende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbe-

dragen. 

  2. In het in het eerste lid bedoelde landsbesluit kunnen ook regels 

worden gesteld ter nadere uitvoering van artikel 8, eerste en 

tweede lid. 

  3.  Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe 

aan het Land. 

 

N artikel 10, eerste lid, komt te luiden: 

 1.  De voordracht van de landsbesluiten, houdende algemene maatre-

gelen, bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 2a, derde lid, artikel 3, 

tweede lid, en artikel 5, derde lid, wordt niet eerder gedaan dan vier 

weken nadat het ontwerp aan de Staten is overgelegd.  

  

Artikel II 

 

De Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44) wordt 

gewijzigd als volgt: 
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A  in artikel 1 wordt de punt na de omschrijving van het begrip “gebouw” 

vervangen door een puntkomma en wordt een definitie toegevoegd, lui-

dende: 

 f.  aanverwant product: elektronische dampwaar en voor roken be-

stemd kruidenproduct. 

 

B  in de artikelen 2, eerste lid, 2a, eerste, tweede en derde lid, 3, eerste lid, 

4, eerste lid, 5, eerste, tweede en derde lid, 6, eerste en derde lid en 6a, 

eerste lid wordt na “tabaksproducten” telkens toegevoegd: of aanverwan-

te producten. 

 

C  artikel 4a wordt als volgt gewijzigd: 

 1º.  het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. in onderdeel b en c wordt na “tabaksproducten” toegevoegd: en 

aanverwante producten. 

b. in onderdeel e wordt na “tabaksproducten” toegevoegd: of het 

aanverwante product. 

c. in onderdeel f wordt na “tabaksproducten” toegevoegd: of aan-

verwante producten. 

 2º.  het derde lid komt te luiden:  

 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen in 

het bijzonder voor minderjarigen bestemde goederen en dien-

sten worden aangewezen, die niet bedrijfsmatig mogen worden 

verstrekt in een zaak die tabaksproducten en aanverwante pro-

ducten verkoopt dan wel in afgescheiden verkooppunten van 

tabaksproducten of aanverwante producten in levensmiddelen-

zaken en warenhuizen, indien daar reclame voor tabakspro-

ducten of aanverwante producten wordt gemaakt. 

 

D  in artikel 6, eerste lid, wordt na “tabaksproduct” telkens toegevoegd: of 

een aanverwant product. 

 

E in artikel 6b wordt na “eisen worden gesteld aan tabaksproducten” toe-

gevoegd “, elektronische dampwaar, nicotinehoudende vloeistof en niet-
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nicotine houdende vloeistof” en wordt na “ingrediënten van tabakspro-

ducten” toegevoegd “en aanverwante producten”. 

 

F  in artikel 8, eerste lid, wordt na “tabaksproducten” telkens toegevoegd: 

en aanverwante producten. 

 

G in artikel 10, derde lid, wordt na “tabaksproducten” toegevoegd: en aan-

verwante producten. 

 

Artikel III 

 

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen 

tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend 

kan worden vastgesteld. 

 

Gegeven te Oranjestad, 8 november 2021 

J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 

D.P. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

R.G. Tjon 

 

 


