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~ Landsverordening houdende regelen 
op het gebied van de prijzen van 
goederen en diensten. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemene Beschouwingen 

§ 1. In1eiding 

Sedert het begin van d.e jongste were1door1og 

heeft de Overheid meerdere keren gebruik gemaakt van 

haar bevoegdheden kracht~ns het Prijsopdrijvings- en 

Hamsterbes1uit 1940 om regulerend op te treden op het 

gebied van de prijsvorming. Zo werden in de jaren 1940 

tot 1948 verschillende uitvoeringsbes1uiten uitgevaar

digd waarin maximum prijzen voor een groat aantal goe

deren werden vastgeste1d. Het doel hiervan was de 

stijging van het prijsniveau 1 en de verscheidene keren 

daarmee gepaard gaande prijsopdrijvingen tengevo1ge 

van de a1gemene goederenschaarste 1 zoveel mogelijk te 

beperken. Deze uitvoeringsbesluiten warden in de jaren 

na de oor1og geleide1ijk ingetrokken teen hot aanbod 

van goederen weer voldoende was toegenomen. 

Het uitbreken van het Korea-conflict in 1951 gaf 

opnieuw aan1eiding voor de vrees 9 dat het evenwicht 

tussen vraag en aanbbd zou kunnen worden verstoord, 

met a11e nadelige consequcnties van dien. Afkondiging 

van hot Prijzenbes1ui t 1951 (P. B.1951 1 ·no.141) was 

hiervan het logisch gevolg, hetgeen eveneens op grand 

van het Prijsopdrijvings- en Hamsterbes1uit 1940 ge

schiedde. Tegelijkertijd werd het wenselijk geacht, 

maatregelen te treffen betreffende de aanduiding van 

prlJzen van goederen. In verband hiermede kwam tot 

stand de landsverordoning van 8 maart 1952 '(P.B.1952 1 

no.26). Do ontwikkeling van de prijzen vormde destijds 

echter voor de Overheid geen aanleiding om tot feite

lijk ingrijpen over te gaan. 
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Eind 1957 gaf eon conflict in de bakkerij_.bedrijven de 

Overheid evenwe1 aan1eiding om in t~ grijpen in de prijsvorming 

van brood. Met ingang van l februari 1958 werd voor brood. een 

maximum-prijs vastgesteld, ge1dende voor hot oi1andgebied 

Cura~ao. 

De prijsstijgingen in enke1e branches in het jongste ver-

1eden, a1smede het niveau waarop het prijspeil in de loop der 

jaren is be1and waren voor de Regering aanleiding zioh af te 

vragen of de Overheid niet behoort to kunnon ingrijpen in de 

prijsvorming, ook indien zioh geen dringende omstandigheden 

als in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 

omstandighoden voordoen. -7ant hoewel de vraag of het Prijsop

drijvings- en Hamstorbesluit 1940 1 ook bij het wegva1len van 

de buitengewone omstandigheden onder we1ke zij tot stand kwam 1 

haar ge1digheid heeft behouden - gezien artikel 19 van het 

bes1uit en artike1 32, lid 3 1 der Staatsregeling 1936 - niet 

anders dan bcvestigend kan worden beantwoord1 za1 moeten worden 

aangenomen 1 dat de maatregel uits1uitend bedoe1d is voor dergo-

1ijke buitengewone omstandighoden en niet voor omstandigheden, 

we1ke zich thans kunnen voordoen, doch geheel verschi11end zijn 

van die, we1ke in 1940 tot vaststelling van het Prijsopdrijvings-

en Hamsterbes1uit noopten. 

Eerstgestelde vraag moet bevestigend beantwoord worden 1 

indien bij afwezigheid van overheidsbemoeiing met de prijsvor

ming ontwikke1ingen kunnen ontstaan, die in strijd zijn mot 

het algemeen belang. 

§.2. !etekenis van het Prijsniveau 

Tussen lonen en prijzen bestaat een vrijwel onverbrekolijkt; 

samenhang. Hoge prijzen impliceren doorgaans hoge lonen en om

gekeerd1 terwijl een hoog loonniveau weor oorzaak kan zijn van 

een hoog kostenpeil. Een hoog prijspeil zal dorha1ve doorgaans 

een hoog kostenpeil met zich brengen en de situatie hier to 

1ande vormt~ ondanks het foit dat een belangrijk den1 van de 

kostenbepalende factoren datum zijn, geen uitzondoring op dezo 

regel. Nu is juist hot kostenpeil van doorslaggevende betekenis 

voor de wolvaart van de Neder1andse Anti1len. Ons land boschikt 

immers vrijwe1 niet over natuurlijke hulpbronnen. De bevoor

rading van de economie met consumptie- en andere goederen heeft 
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plaats door middol van importen, die moeten worden gGfinanaiao · 

Afgozien van kapitaal import - bijvoorbeeld leningon van het 

buitenland- vormt de export onze enige deviezenbron. Deze be

staat momenteel - afgezien van de rolatiof onbelangrijke bijdr; 

60n van do toeristenhandel, de mijnmaatschappij en onkele 

dienstenverleningen - ui tslui tend ui t door olie-raffinage v:;r

edelde import produkten. Deze - en ook andere - exporten zijn 

mode afhankel'ijk van de aanbodsprijs en vast staat dat hGt 

binnenlandse kostenpeil onze concurrentiepositie ernstig kan 

bonadelen. De reorganisa~ies bi j de olio-industrie die de 1 :::.<.1.t

ste jaren plaats hebben gevonden, zowel op Curacao als Aruba, 

geven in di t vGrband momenteel reden tot ernstige bezorghei•l. 

DG actualiteit van do geschetste samenhangen en derhalve 

van de economisch noodzakelijke eis van een zo laag mogelijk 

prijsniveau, wordt evoneens onderstreept door de snelle stij

ging van de bavolking. Door afwezigheid van natuurlijke hulp

bronnen van enige betekenis, zal de importbehoefte on daarmede 

de axport noodzaak, vrijwel evenradig stijgen mot de bevolking. 

Rosumerend kan worden gosteld dat oen te hoog prijsniveau 

onze concurrentie-positie ongunstig zal beinvloeden; dit is in 

strijd met het algomoen belang omdat daardoor con van de levons 

voorwaarden voor de .Antillen, voldoondo export, kan vwrden onde 

mi jnd. 

§. 3. Concurrontie alleon bi:?.dt niet voldoende 
waarborg dat hot o;ptim~le pri ,jsni veau zo dicht mo
gelijk wordt bonaderd. 

Hoewel in de economischo litteratuur veal aandacht is be

steed aan hot foit dat hot prijsniveau - indian de ovorheid in 

het geheol geen bovruste invlood uitoofent op de prijsvorming 

zich in ongunstige richting kan ontwikkelen, mogo hier in grote 

trekken enkele oorzakon daarvan worden geschetst. 

Alleroerst mage worden gewozen op mogelijke concentratic 

van eoonomischc macht, diG do binnenlandso concurrentie in orn

stige mato kan beperken, of mot andere woorden kan leiden tot 

monopolistische tendontics en tot 9 sociaal en economisch gezion 

to hoge prijzeno Dit gavaar is vooral hier to lande groot, omdai 

realisering van eon economisohe machtsposi tiG in eon klein Vmd 

rclatief weinig kapitaal voroist. 

- Voorts -
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factoren waardoor voldoende prijsconcurrontie ui tblijft. Zo :~an 

do handel in eon bopaaldo periode gowend zijn g\olraakt a<m vasto 

prooontuole of absolute margos of er kan traaghcid in aanpassine 

aan de woroldmarktprijzon ~n automatismon in de doorborckcning 

van kosten zijn ontstaan. In dit vorband mage tovens starro go

bruikcn worden gonoomd, dio mot zich kunnon brcngon dat niot 

steeds op de meest voordoligo markt l'rordt ingGkocht. 

Naast de genocmde govallen kan de concurrentio in moordcrc 

of mindoro mate zijn boporkt, omdat zij ongowonsto vormon hocft 

aangcnomon. Voorbocldon hiorvan zijn overmatigo service vorlcni1 

die velG afncmors niot ;-ranson doch dio aan de Yorkoop is gokop

peld9 zoals het verkopen op orediet zondor dat oon ondorschoid 

wordt gemaakt tusson oontant- on crodietprijzcn of in analoog 

geval ~1ssen winkol- en bozorgprijzon. Ook richt de concurrontic 

bij dG moderno vorkoopmothodon, zich in aommige gevallen op de 

gunst van do tussonhande·l? waardoor onder moor mot;elijko pri js

vorlagingen niet tot stand komon. 

Een ongewonsto vorm van concurrontio kan ook tot gevolg 

hebben dat deprijzon te laag zijn, waardoor kan •,vorden grJdacht 

aan d<) si tuatio waarin wordt getracht een machtsposi tic te ver

ovoren door te verkopen togen prijzen die bencdon de kostprijs 

liggen. 

'revens zi j vormeld dat do concurrontiG ook to kart kan 

schictcn in buitongewone omstandigh0den 9 zoals oorlogsg0vaar 9 

internationale conflicten? stakingen in binnen- of buitonland or 

andere si tuaties 'Naarin het "normale" evonwicht tussGn vraag on 

aanbod wordt verstoord, 

§ 4. Bevmste Overheidsbomoeiing mot 
het prijsnivoau kan noodzakelijk 
zijn. 

Naar do moning van ondorgotekonde zijn do gevarcn waarin in 

het voorafgaando werd gevrozen vooral groot in eun klein land. Do 

overhoid behoort dorhalva de mogclijkhaid ta hobben op kortc tor 

mijn corrigerendo maatrogelan te nemen. Met n~druk wordt nogmaal 

gosteld dat oen zo laag mogolijk prijsnivoau oon levcnsbolang is 

voor do Hodorlandsc Antillon. 

- Thans -
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Thane rest nog to bezicn of hot ondorhavigo ontv:~rp eon 

doelmatig instrument voor hot 8conomi..Rcbo boloid. Yo::-mt ,, t'!J'•Jn 

de achtcrgrond van de andere middolon die de ovarhcid tor bo

schikking staan om prijsrcgalond op to tredcn. Hot bohooft na 

hctgl3en onder paragraaf 3 werd gosteld goen nador botoog dat 

allo eventuele overhoidsmaatregolen die kostenvorlagend. vvorkon 

zoals bolastingvorlaging of vorlaging van invocrrcchten, niot 

noodzakolijkerwijs zullem dool'\verken in het prijsniveau. Do 

ondcrhavige ontworp-landsverordoning bicdt do mogelijkhoid ~an 

vullcndo maatrogelen te nemon. 

Een ander instrumc:mt dat de Ovorhoid tor boschikking staa 

is de vostigingsrogeling. Gotracht zou ovontuoel blnncn worden 

om de concurrcntie to bovordorcn door h0t oprichten van binncn 

landse of bui tonlandso bodrijvon te stimulE;ren in do branches 

waarin dit gcwenst zou zijn. Om dezolfdo redonen bchooft dit. 

cchtor ovonmin tot vorlaging van prijzen to loidon. Doze rode

non zoudon weliswaar vorvallon indian do Ovorhoid or zelf too 

zou ovurgaan handclszakon to vostigon on to oxploiteren, doch 

oon dorgelijk ingrijpen in hot cconomisch bGstol heoft evident; 

bozwaron van gch•::>ol and-:~ro aard on is vecl ingri jpendor, zodat 

vooralsnog de V·Jorkeur moot ·.;,rordon gegovcn aan de ondorhavigo 

ontwerp-landsvorordening. 

Hctzolfde gel·dt voor con goheel andere methode om do con

currontie posi tic van do Nodorlandso Antillon op du •;;orold.nw:rki 

to beschormon on zo nodig to vorbatoron. Hot zal ongotwijfold 

mogelijk zijn e•:;n zodanig belastingsystoem to ontworpon, dat 

de·ondernamcrsinkomens worden wogbolast 9 indian dozo niot voori 

vloeien uit eon officionte wijze van bodrijfsvoering 9 waa.rbij 

zowel aan de organisatie van de inkoop als do vorkoop moot wor

den gedacht. De opbrengst van doze bolasting zou kunnen worden 

gebezigd om subsidic op do loonsom to verlonon aan oxportcrendc 

bodrijvon. Ook oen zodanigo beloid zou ochter afgezien van de 

nadelen wclkc daaraan klevon, aanvullendo maatregelen bohoovon, 

waartoe do ondcrhavige landsverordening mogelijkhodcn biudt. 

Tor voorkoming van misverstand wordo uitdrukkelijk gestold 

clat ondergctokondc veol ·aaardoring hooft voor hat particulier;:: 

ini tiatiof en cl::Lt hij van mening is dat do Ov8rhoid zich zovE::el 

mogolijk dient to onthoudon van ingrijpen in hot economisch 

bostol. Doch daar hot hior gaat om oan landsbclang van O<)rsto 

·•· OTclo -
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ordo dat droigt in lo vordrukking to kunnon komen, is do Ovor· 

hoid vorplicht zich dG middelen te vo-rschaffon w':l.:-trl'1od.o hct 

particulier ini tiatiof zo nodig in goode banen kan ·,yordon go

leid tonoinde ornstige schado to voorkomon. Do ondcrhavigo 

landsvorordening voorziot in oon dor daartoo gcoigondo middolc 

§ 5. Do inhoud van de voorgestoldo r ogol ing 

Hot ondorhavig ontworp booogt do Ovorhoid de bevoegdhoid 

tc. goven zo nodig regclen to stellen inzake d,; pri jzcn van 

roerendo goodoron on diensten. 

Wat de in de voorgostoldo ragoling vervatto ovorhGids

bovocgdhedon betreft 1 is ondergotekendo van mening, dat hot 

niEJt gowonst zou zijn de uitoefening van die bovoogdheden aan 

hot zich voordoon van mot nrume genoumdo bijzandcro amstandig

hedon to bindon. Do voorgaando boschouwingen omtront de geva.l

len, waarin ingrijpon in do prijsvorming nodig kan zijn tonon 

aan, dat die omstandighodon zich niet lonon voar oen omschrij

ving in de landsvcrordoning. Zulk con omschrijving zou noodza

kolijk zo algomoon on vaag omlijnd moeten zijn, dat zij olko 

praktische botokenis zou missen. 

Bij de formulering van · artikel 2 van hot antwerp, dat do 

korn van de regaling bovat, is gotracht tot uitdrukking to 

brengen, dat do prijsvorming niot primair overhoidstaak is. 

Hot optrodon van do Ovorhoid moot steods do bodooling hobben 

eon prijsontwikkoling tcgen to gaan of to voorkomen, dat do 

dool oindon van do ovorhoidspolitiek op sociaal en ocono~isch 

torroin daorkruist, on de nationale welvaart bodreigt. 

De in het antwerp toogekondo bovoegdhedon zijn dricledig. 

De belangrijkste daarvan is, dat de Ovorheid prijsvoarsohrif'ten 

- uiteraard vaor wat betroft de afzot in do Nodorlandse Antil

len- kan uitvaardigcn. Doze vaorschrifton kunnen uitoraard 

als maximum- of minimumprijzcn bopaalde geldsbedragon pGr oen

hoid produkt of voor con bepaaldo prostatic noomon. Oak is hot 

stollen van winstporcontagos niot uitgesloten. Hot voorschrift 

kan evoneens aangoven, op ~7olke wijzo oon toolaatbare prijs 

moot worden berokond (calculatio- Gn rnargevaorschrifton). 

De keuzo uit deze en andere mogolijkhodon zal afhankelijk 

zijn van do zich voordoondo concreto omstandighodon. 

- Als ·-
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Ale prijsvoorschriften worden gotroffcn moot dit doorgaane 

niot voor c8n indivi~lolo porsoon of ondcrneming gonchi~dcn, 

doch voor icderoen of allo ondornemingen in do betrokken branch 

Hot kan ochter voorkomon 7 dat do in h,)t voorschrift vastgcstelcl· 

maximimprij~on voor oon of onk0lo ondernemingon op grand van bi 

zondorc omstandighedon mindor good pass~nd moot wordGn goacht. 

In doreEJlijke gevallon zal or soms niet aan lcunnon wordun ont-

komen voor de betrokkon personen of ondornemingcn binnun hat 

kader van de algemone regaling door het verlenen van onthaffin~ 

afzonderlijko maxima vast te stollen. 

De twoede in hat ontworp opgcnomen bovoogdhoid betroft hGt 

geven van voorschrifton ton aanzien Vcm hot vooron van 0::)\0n 

administratio, waaruit de vorming van de prijzen van goodercn 

of diensten blijkt. Dit houdt onorzijds verband met hot offoc

tueren van genomon uitvooringsbosluiten en andorzijds mot het 

vorzamelen van gegovens welke noodzakelijk zijn om to beoordolen 

of er aanlciding bostaat prijsr9golond op te trcden. Opgemerkt 

mage worden dat hat vooral in de kloinero bodrijvan nog al cons 

voorkomt dat eon bohoorlijko administratic ontbrookt. In doze 

govallen zou hot noodzakelijk zijn duro gespocialisoerde krachte1 

in te schakelen om do nodige inlichtingon to vcrzamolen. Ook 

ontbreekt hier te lando de uniformi toi t welko mon t:1ldors in de 

administratie aantroft on aldaar con govolg is van hot foit do..t 

desbetreffende vvottoli jke voorschrifton bostaan on worden ge

offectuoerd. Dit kan zowol do centrale op naloving van do uitvoo

ringsbosluiten als hot vorzamolen van inlichtingen alvorons con 

uitvooringsbesluit is genomen, bcmooilijkcn. De genoomdo bozwa

ren geld<m hier to lando dos te meor omdat hot vorzamolcn van gc

govens betreffende dG prijsvorming niet kan worden opgodragen 

aan administratiof gospecialisoordo ambtonaron 9 waaraa..n con t.:)kor · 

is. 

De aan do Minister vorloendo bevocgdhoid tot hot gevcn van 

voorschrifton op r-tdministru.tiof gebiod houdt nict zondor mo:Jr in 

dat laston op hot bodrijfslcvon word0n afgewontold. Do t0 vor

krijgen gogevens zijn immurs voor hct bedrijf zolf van groot 'Jc

lang on bovendion zullon de evontuool t·2: govon voorschrift·m 

noodzakeli jkerv.ri js zoor oenvoudig van aard moo tnn zi jn omda t 

andors hot dool wordt voorbijgur=:troefd. In di t vo:rband dienon 

·- voor ts -
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ganoemd. Krachtans dozu is ioQo~ v o rplicht d~sgcvrQugd inlich--

tingon to vorstrekkon, dio de Ovorhoid nodig acht om to kunncn 

booord0lon9 of cr aanloiding is tot vaststolling V>J.n 0en prijs 

·.roorschrift. Vaor hotzclfdo docl kan van ondcrnomors ondc.:: zol:. 

ro voorwaardon inzage van bo0kcn on bcschcid("m 7Tordon vo.rlan~d 

Do derdu bovocgdheid, die in hot antwerp is g•Jrcgold, 11.:; -

troft hot goven van voorschrifton mot botrokking tot cl,:; 11ri ;jB

aanduiding van goGdcron of dionston. Eon effocticvo prijspoli

ti8k vereist algomono konnis van hot pri jsvorloop, zod.Jt cl-.::~:. o 

bovoogdhoid in oon regeling als hot onderhavigo niet gcnnist km 

worden. Eon bolangrijko ovor'ivGging is hiorbij voorts 9 dat aldul 

de prijsbovvusthoid van het politick wordt bcvordord on eon nic1 

to onderschatton rem op verhalen prijsopdrijving wordt uitgG

oofond. Opgomorkt wordt dat de landsvorordaning van de 8stu 

maart 1952 (P.B.l952, no.26) roods rcgelon inhoudt botroffcnno 

de aanduiding van prijzon van {SOodoron. Hot is ovomwl gow:.mst 

oak doze matorie onder do workingsofcor van duzo landsverordo

ning to brongon 9 waardoor oon systematischo gohool wordt vor

krogon. P.B.l952 7 no.26 wordt dan ook int:;:;trokkon. 

In do voorgosteldo regaling is niot · opgonomon h0t in do hu 

dige \-rotgeving voorkomonde hamstorvorbod mot do daa.rmoclo vo:r

bandhoudonde voorschriften. Eon dorgolijk vorbod 1 dat alluon on 

dor bi j zondoro oms tandighodc.n op zi jn plaa t s zou zi jn1 kan b:: t; , 

niot in oen moor algomono rcgcling als do ondc:rhavigo 'Hordr;r,_ 

ondorgobracht. vok hot in artikol 4 van hot Pri jsopdri jvings- ~·n 

Hamstorbosluit 1940 vorvatto algomone vorbod van prijsopdrijvin, 

in govallen 7 waarin niot van ovorhoidswGgo rogolond wordt opga

troden, is niot overgenomon. Eon dcrgolijk algomaon vorbod is 

niot van praktisl~h,J ':mardo goblokcn • .Svonmin zijn ui t du bostam 

do wotgeving ovorgonomcm du vcrbodsbopalingon 1 voorkomondo in 1L 

artikolon Sa, 8b 7 8c on Bd inzako vorkoopwoigoring mot pri,is

speculatii3VO dooloindon 7 koppelve.rko·.)p on kottinglnndol. Voor 

zovor dorgolijko godragingen al in normalo omstandighodon zoudrm 

zijn to vrezon 9 kan mot b ::hulp van de in hot ontwerlJ vcrvatto 

bovoogdhodon voldoondo '.'rord )n togongogaan, dat zi j .-:;(;n ongun

stig offoct op hot prijsvcrloop zoudon hobben. Jvorigons kunnon 

zij ovonals h,Jt hamst~rvo.rbod bator in con andere rog·J ling ·,·r·~·r

dcn ondergobracht. 

~ 6o -
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~ 6. Artiko1sgowijze Toolichting 

Ad artikol 1 

Dit artikol goeft cnkolo dofinities we1ko voor de rogoling 

van bolang zijn. Blijkons do omschrijving van do bogrippon gocdo

rcn en dionston strokt do wcrkingsfoor van do vorordoning zich uit 

I ovor bi jna. hot gohalo torr() in v<~.n h ·.,t cconomisch lovon. Di t ho•~dt 
~ v::rband m.:;t h.:;t foi t, dat d0zc vorord0ning is godacht als eon v,l.n. 

do middelon wolko voor oon doo1matig algomcon oconomisch b1)loid 

van de OvorhGid nodit zijn. Hot bogrip gocdoron is bop~rkt tot 

rooronde goedorcm. Do onrooren.Jo gocdoren zi jn niot ondor d.u ·;{ ·

kingsfoor van dozo vcrordoning gobraeht aangczion do problu:natiok 

ten aanzion van d.o pr1 JZOn van onroorondo ;good0r1..m rocd.s ondorworp 

ui tmuakt van do "Huurcommissio-Rcgoling 11 (P .B. 1943, no. 135). 

Hot bogrip dionstcn omvat niot de vorrichtingon, die hct 

voorworp zijn van arboidsovoroonkomston. Do lonon on andoro ar

boidsvoorwaardon wordon door oif;an voorschrif'ton bohoorst (Loon

regaling 1946). 

Ad artikol 2 

Do "bcvoogdhoid maximum o:f minimumprijsvoorschrifton uit to 

vaardigGn wordt aan do Ministor vorlc•Jncl om eun snc,l ingrijJ.)un, 

hctvrolk ossontiool kan zijn voor sortoring van hut gowonstc offuct . 

mogGlijk tc makon. 

Do bcvo ogdhoid voorscl~~rifton. to govon van :ulminist:!.-atL:vo 

aard d.i8nGn om (lo Minister cc:n .juist inzicht to g.:Jvon in do ;Jrijs-·

bopalcndo factoron, hotgoon noodzakolijk kan zijn voor ho t tro:ffon 

van doolmatigc maatrogolon. 

Ad arti~.co 1 3 

Daal" do pri js- on pri jsaanduidingsvoorschrifton oon zoor algc

moon karaktur kunnon h.Jbbon, bohoort cl.o mogu li jkh·=>id to bvstaan 

aan individuele porsonon o:f ond(Jrnomingon ontho:ffin;:s to v~,rlcn.Jn. 

Do onthcffingun kumLn m.::: t bope>rkondo bop,1lingon norden y ;:r

loond, wolko mot do bijzonc'coro omst<J.ndighocten van clo botrok.k:on on

d:::TnorJing rolconing houdon. Om willokour bij hot vorlonon vrln ont

hoffingon to voorkomon is bopa.ald dat do b0t·c·off(mdo boschikkinf;on 

moaton worden gopublicourd :n:..: t VGrmolding van grond.un. 

Ad art ike l:.;n 4 - G 

In dozo artikolon worden rogolcm gogovon ton bohoovo van CL'n 

prijsontwilc!-;:cling als b .-J doold in h :.t oorstc lid. van artikol 2. 
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Bepaald is, dat i::JdrJr g~)houclcn is door d0 Minister nodig goachtt'l 

inlichtingen en in:.~ago van boekon on bosnhoidnn to .n,·oven. !kt i ··.t

zago nomon van book:m on boschoid.cn zal kunncn geschiuden door bo

paalde daartoc aan te wijzon pcrsoncn. 

Ad artik..;l 9 
Tor V3rstork.ing van ·ic strafsanctiG, dio de ernst van h, ,; t mi8· 

drijf karakterisoert 9 •.vordt h c,t nodig goacht om ook J.c bijkom·mdo 

straf van vcrbourdverklal·ing niet achtcrwogo to laton. Dij do f'or-

rnuloring van hot artikol is rokoning gohouden mot do b0langcn van 

dordon to goodor trouw. 

Ad artik.3l 12 

In kloino gemeenschappon is gohe±mhouding van ind.ividuelo 

gegevons oen ocrsto veroiste. Ondergotekonde rnc.ont dan ook, dat h<...t 

noodzakolijk is tor zako de nodige waarborgon to stollen. 

Deze bopalingon houdon ovorigens niot in, clat de betreffond.e 

gegevens nict voor moerdere personon of ondernemingon gecornbineerd 

zouden mogon 'Norden gopubliceerd. 

Voorwaarde voor publicatio is echtur steeds dat goen gegcv,;ns 

over indi viduelo porsoncm of indi viduole ondornomingon h.<umon wor

den ontleend. 

Ad artikol 13 

Hot landsboslui t van d.o 3lste januari 1958 (P.B. 1958 9 ·. no. 6), 

welka do broodprijs in hot 8ilandgobiod Curacao rogolt dient voors

hc-.ncls to 'Norden gohandhaafd. 

Do Minister van EconomischG Zakon, 

~-~·.i-
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S TA'rEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
Zittingsjaar 1964-1965-
~------------.-~--------

Landeverordening tot wijziging van 
de Frijzenverordening 1961 (P-B-
1961, :no .117 ). 

MEMORIE VAN TOELICHTINO 

No.3 

Ter toeliohting op het bijgaande ontwerp moge 

het volgende dienen. 

De in de Prijzenverordening (P.B.l961, no .117) 

aangegeven etrafbare feiten zijn, evenals die, op

genomen in de Landsverordening Afbeta1ingsovereen

komsten (F.B.1964, no.48) z.g. "eoonomisohe 

delicten "· 

Ret komt ondergetekenden dan ook gewenst voor 

terzake van de strafvervo1ging in eeratgenoemde 

verordening alsnog deze1fde bepalingen op te nemen 

als in de Landsverordening Afbetalingsovereenkom

sten (P.B.l964, no.48). Verwezen mo.ge worden naa.r 

de Memoria van Toeliohting op laatstgenoemde lands

verordening. Hat onderhavige antwerp strekt da.ar

toe (artikel 1 onder b). Het bepaa1de in artikel 1 

onder a van het antwerp dient tot herstel van een 

misste1ling. 

De Minister van 

De Minister van Justitia, 

/~· ~~~ ...L-/~~--

/ 



STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
Zitting 1981 - 1982 

Landsverordening tot wijziging van 
de Prijzenverordening 1961 (P.B. 
1961, no. 117). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN. 

De wetgever die in 1961 irl de Prijzen

verordening van dat jaar het ~oarschtift 

opnam dat alle door de Minist~r kr~chtens 

het eerste lid van artikel 2 gegeven 

beschikkingen ter regulering vah de prij zen 

in het Publicatieblad bekend gemaakt moeter 

worden, heeft zonder twijfel niet kunnen 

voorzien welk een niet aflatende stroom 

van zulke beschikkingen een decennium later 

zou beginnen te vloeien. 

Terwijl in de bundel ~n 1961, het 

jaar waarin de Prijzenverordening in 

werking trad, slechts een prijsregeling 

verscheen - P.B. 1961 no. 31, nog ge

baseerd op het oude Prijsopdrijvihgs- en 

Hamsterbesluit 1940 - en in d~ daarop 

volgende negen jaren hetzij geen ertkele, 

hetzij zeer weinige, begon het aantal in 

1971 snel te stijgen. Vootal de in dat 

. j aar totstandgekomen "Prij zenbeschikking 

maart 1971" en "Prijzenbeschikking jun:L 

1971" hebben tot de gesignaleerde "boom" 

bijgedragen: 

in de afgelopen 10 jaren st~eg het percen

tage van de afleveringen van een jaargang 

- die -
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die een prijsregeling bevatten van 11 naar 71 - in 1980: 261 van 

het totaal van 366 afleveringen! -, en daarin hebbeh de wijzigingen 

op de beide genoemde Prijzenbeschikkingen steeds een aandeel van 

einderde tot de helft gehad. 

Een en ander mage blijken uit het onderstaande overzicht 

van de frequentie van prijzenbeschikkingen temidden van het 

totaal der verschenen Publicatiebladen. 

Overzicht van de aantallen prijzenbeschikkingen ex artikel 2 1 lid 1 Prijzenverordening 1961 1 
gepubliceerd in het Publicatieblad. 

(1) (2) 

jaar totaal aantal 
Publicatiebladen 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

196? 

1968 

1969 

19?0 

..1221 
19?2 

1973 

19?4 

19?5 

19?6 

19?? 

1978 

1979 

1980 

1981 ** 

223 

1?4 

209 

181 

217 

203 

232 

213 

151 

151 

203 

253 

212 

221 

274 

283 

360 

378 

376 

366 

271 

(3) 

totaal aantal 
prijzen
beschikkingen. 

0 * 
0 

0 

1 

1 

0 

4. 

2 

5 

6 

23 

66 

54 

?2 

90 

135 

195 

232 

232 

261 

185 

(4) 

percentage 
van (2) 

0,6 

0,5 

1,? 

0,9 

3,3 

3,9 

11 '3 

26,1 

25,5 

32,6 

32,8 

47,7 

54,2 

61,4 

61, '? 

71,3 

68,3 

(5) (6) 

aantal wijzigingen van de 
"Prijzenbeschik- "Prijzenbeschik
king maart 1971" · king juni 1971" 

11 

32 

20 

27 

28 

32 

56 

52 

48 

53 

41 

9 

23 

15 

25 

24 

22 

36 

40 

38 

42 

30 

* 1 uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Prijsopdrijvings- en hamsterbesluit 1940. 
** ten tijde van de opstelling van dit overzicht verschenen t/m na.2?1 (LRndsbesluit van 

16 september 1981). 
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Naar de mening van de ondergetekende is de geschetste 

toename van het aantal Publicatiebladen waarin een prijzen

beschikking is opgenomen om meer dan een reden bijzonder on

gewenst, is deze wijze van publicatie onnodig, en verdient 

het aanbeveling voor de publicatie van prijzenbeschikkingen een 

andere oplossing te zoeken. 

In de eerste plaats is de samenstelling van de jaarlijkse 

bundel van Publicatiebladen door de toevloed van prijzenbeschik

kingen onevenwichtig geworden. De landsverordeningen en lands

besluiten, beide totstandgekomen met het doel regelingen van 

a1thans een zekere duurzaamheid te scheppen, verzinken in een 

zee van prijsbeheersende maatrege1en die naar hun aard voortdurend 

bijgeste1d moeten worden en dus zeer volatiel zijn. 

In zoverre als juist een prijzenbeschikking aan de fabrikant, 

importeur, groot- of kleinhandelaar en consument onmiddel1ijk 

bekend moet zijn, beantwoordt deze publicatiewijze geenszins 

aan haar doel, aangezien de drukkerij, De Curacaosche Courant N.V., 

niet in staat is tot een prompte vervaardiging en aflevering 

van de nieuw-uitgegeven beschikkingen. Bij het drukken en uit

geven van officiele pub1icaties treedt integendeel het welhaast 

onvermijdelijke euvel van achterstand op, en dit wordt door 

de thans voorgeschreven wijze van bekendmaking van de prijzen

beschikkinge.n na·g ver.ergerd. 

In de tweede plaats is de verplichting tot bekendmaking 

van prijzenbeschikkingen in het Pub1icatieblad zeker niet in 

staatsrechte1ijk opzicht vanzelfsprekend of noodzakelijk. 

De Nederlandse Prijzenwet van 24 maart 1961 (Stb. 1965, 646) 

die aan onze Prijzenverordening tot voorbeeld heeft gestrekt, 

schrijft bekendmaking niet in het Staatsblad, maar in de StaAts

courant voor (artikel 2, zesde lid). De op het Prijsopdrijvings

en Hamsterbesluit 1940 gebaseerde regelingen - besluiten, sinds 

1951 landsbesluiten genaamd: ministeriele beschikkingen waren 

in 1940 nag onmogelijk - werden we1iswaar volgens voorschrift 

van artikel 9 zowel in het Publicatieblad als in De Curacaosche 

Courant bekend gemaakt. Niettemin kan uit de ontstaansgeschiedenis 
! 

. - ·iTan -
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van de huidige Prijzenverordening worden afgeleid dat in 1959 -

toen een voorontwerp werd opgesteld - aanvankelijk overeenkornstig 

het Nederlandse voorschrift bekendrnaking uitsluitend in De 

Curacaosche Courant werd overwogen. Toen echter vervolgens 

de gedachte opkwarn om iedere prijsregeling bij landsbesluit 

houdende algernene rnaatregelen te doen geschieden - waarvoor 

bekendrnaking in het publicatieblad uiteraard een vereiste is -

werd de tekst van het derde lid van ons artikel 3 dienovereen

kornstig gewijzigd. Hoewel daarna toch gekozen werd voor de 

rninisteriele beschikking, liet men de wijze van bekendmaking 

onveranderd. Aan deze kwestie is destijds verder geen aandacht 

besteed, niet verwonderlijk, wanneer men de aantallen der tot 

dan toe uitgevaardigde prijsregelingen in aanmerking neemt: 

van 1940 tot 1945 een vijftiental, in 1946 een, in 1949 vervallen

verklaring van alle geldende ~epalingen, in 1951, 1957 en 1958 

telkens ~~n. Noch in de Memorie van toelichting, noch in het 

kommentaar van de Raad van Advies, noch tijdens de behandeling 

door de Staten is enig woord aan de wijze van bekendmaking gewijd. 

Op grand van de bovenstaande overwegingen komt het de onder

getekende gewenst voor de publicatieplicht van prijzenbeschikkingen 

in het Publicatieblad als staatsrechtel~jk overbodig en in 

praktisch opzicht vertragend en kostenverhogend af te schaffen. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Ad artikel 1 

Met de voorgeste1de wijziging van artikel 2 van de Prijzenveror

dening 1961 wordt beoogd een onderscheid te maken in de publichtie

wijze van de beschikkingen ter regulering van ae prijzen enerzijds 

en de beschikkingen omtrent onder meer het doorzichtig rnaken 

van de prijsvorming en de bekendmaking van de prijzen anderzijds. 

De eerstbedoelde categorie - die der prijzenbeschikkingen 

derhalve - zal voortaan niet meer in het Publicatieblad bekend 

gemaakt worden, maar in de Curacaosche Courant als het blad 

waarin van Landswege de officiele berichten worden geplaatst. 

- Daarnaast -
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Daarnaast legt de voorgestelde tekst de mogelijkhe~d tot 

publicatie in dagbladen - eventueel met tekstwijzigingen 

van ondergeschikte aard ter verhoging van de leesbaarheid 

voor het publiek -vast. In de praktijk plegen prijzen

beschikkingen reeds sedert lang ook op deze wijze te worden 

bekendgemaakt, en is deze publicatiewijze zelfs de belangrijkste, 

De ondergetekende is evenwel van mening dat publicatie in de 
! 

Curacaosche qourant niet gemist kan worden, aangezien het 

moeilijk valt te verdedigen dat algemeen bindende voorschriften 

niet in een officieel orgaan worden bekend gemaakt, 

Wat de tweede categorie betreft handhaaft het yierde lid 1 

waarvan de toevoeging sub II wordt voorgesteld, de verplichting 

tot bekendmaking in het Publicatieblad, Naar de ondergetekende 

voorkomt, bestaat er geen enkele reden om regelingen betreffende 

de wijze van aanbieding van ~oederen en diensten en betreffende 

de inrichting van een bedrijfsadministratie, die naar hun inhoud 

een minder ephemeer karakter hebben dan de prijzenbeschikkingen, 

uit het Publicatieblad te weren. 

Zowel in de sub I voorgestelde w~jziging als in de sub 

II voorgestelde aanvulling komen de woorden ''evenals de 

beschikking tot haar wijziging of int"rekkingn voor, terwijl 

de overeenkomstige passage in de thans geldende tekst slechts 

de woorden "evenals beschikkingen tot haar intrekking" bevat. 

Aangezien de facto zeer vele beschikkingen worden gewijzigd -

met betrekking tot de "Prijzenbeschikking maart 1971" en de 

"Prijzenbeschikking juni 1971" werd dit in de Algemene be.,.. 

schouwingen reeds aangeduid -, is de voorgestelde uitbreiding, 

van de formule naar de mening van de ondergetekende gewenst. 

Ad artikel 2 

De overgangsbepaling welke in het tweede lid van de voorgestelde 

tekst is opgenomen heeft ten doel de overgang van bekendmaking 

in het Publicatieblad naar die in de Curacaosche Courant zo 

glad rnogelijk te doen verlopen. 

De c he Zaken, 
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STATEN V~N DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

' ' 
'. ) Zitting 1983 - 1984 

Landsverordening tot wijziging van 
de Prijzenverordening 1961 (P.B. 
1961, no. 117) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Het antwerp dat hierbij aan de Staten wordt aangeboden 
beoogt in de eerste plaats zeker te stellen dat de bepa
lingen van de Prijzenverordening 1961 niet slechts mogen 
worden gebruikt als instrumenten van conjunctuurbeleid 
(met name inflatiebestrijding), maar ook ten dienste van 
de regu1ering van structurale verschijnselen en als in
strument van inkomensbe1eid. 

Hieromtrent is recentelijk enige twijfel kunnen 
rijzen, aangezien in Nederland medische specialisten 
en notarissen in procedures die zij m.b.t. beschikkingen 
op grand van de Prijzenwet (die grotendeels aan onze 
landsverordening gelijk is) tegen de overheid hadden 
aangespannen, door de rechter in het ge1ijk gesteld zijn. 
Bij de betreffende beschikkingen waren de tarieven van 
de genoemde categorie~n van vrije-beroepsbeoefenaren ver~ 
laagd, terwij.l uit de toelichting die de Minister van 
Econemische Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezond
heid en Milieuhygi~ne daarbij gegeven hadden duidelijk 
bleek dat met de verlaging niet zozeer de beheersing van 
het prijspeil als wel een inkomensregeling beoogd werd. 

De President van de Arrondissementsrechtbank 
•s Gravenhage oordeelde in het kart geding tussen de 

. ) specialisten en de Staat .der Nederlanden (7 november 
( ) 1980, N.J. 1980, no. 69l~ dat aldus de Prijzenwet voor 
1.J / een ander doel werd aangewend dan oorspronkel ijk beoogd 

was, en dat bijgevolg de beschikking een onrechtmatige 
daad opleverde. Een overeenkomstige uitspraak deed de 
President drie weken later in een kart geding tussen de 
Koninklijke Notari~le Broederschap en ·de Staat, eveneens 
aangespannen nadat bij een prijzehbeschikking een tariefs
verlaging was doorgevoerd die vooral bedoeld was om het 
inkomen van de notarissen aan een door de Nederlandse 

- Regering -
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Regering wenselijk geachte norm aan te passen. Deze laatste uitspraak fs onlangs door 
de Hoge Raad bekrachtigd (arrest van 1 juli 1983, R.v.d.W. 1983, no. 131), nadat de 
Staat ook al in hoger beroep was teruggewezen. 

De rechter heeft overigens niet gezegd dat de Prijzenwet in het geheel niet op 
tarieven en .honoraria van vrije-beroepsbeoefenaren van toepassing is. Integendeel, in 
het eerst-vermelde vonnis rekent de President de diensten der vrije beroepen expres
sis verbis onder de werkingssfeer van de wet, en ook in de andere uitspraken wordt 
zulks niet in twijfel getrokken. Zolang met een prijzenbeschikking derhalve niets 
anders wordt nagestreefd dan het beheersen van het prijspeil en het tegengaan van 
inflatie, kunnen ook de bedoelde tarieven en honoraria daarvan het object zijn, iets 
wat intussen ten onzent nimmer het geval is geweest. 

De Regering legt de onderhavige ontwerp-landsverordening aan Uwe Staten voor, 
omdat zij in den vervolge zich in de mogelijkheid gesteld wil zien om met de prijs
beheersing inkomenspolitiek te bedrijven, en dit dan niet als - onvermijdelijk -
effect van elke prijsregulering, maar als uitdrukkelijk hoofddoel. Om deze mogelijk
heid te scheppen dient de voortaan tweeledige strekking van de Prijzenverordening 
1961 buiten twijfel gesteld te worden, en naar de mening van de ondergetekende ge
schiedt dit op de juiste wijze door de voorgestelde uitbreiding van de considerans. 

De structuur van het vrije beroep brengt met zich mede, dat in vele gevallen de 
prijs van de door de vrije-beroepsbeoefenaar aangeboden dienst en het niveau van 
zijn inkomen zo zeer met elkaar samenhangen, dat regulering van de prijs onmiddellijk 
ingrijpende gevolgen heeft voor het inkomen: prijsbeleid en inkomens·beleid zijn hier 
nauwer verweven dan in andere regionen van economische bedrijvigheid. 

Hoewel daar om de ui tbrei.ding van de strekking van de Prijzenverordening ook 
voor die andere regionen gewichtig geacht moet worden - want oak daar wil de Rege
ring inkomenspolitiek door prijsregulering gaan bedrijven - is zij ten aanzien van 
de verschillende categorie~n van vrije-beroepsbeoefenaren te meer noodzakelijk, 
aangezien daarvoor, zoals zojuist reeds vastgesteld, de prijsregulering de inkomens
regulering welhaast onafwendbaar met zich brengt. In verband met de belangrijke 
gevolgen die prijsmaatregelen van de overheid dus juist voor deze groep van personen 
zullen hebben, acht de Regering het gewenst dat die overheid niet, zoals met de 
overige u'itvoering van de Prijzenverordening 1961 het geval is, de Minister van 
Economische Zaken alleen zal zijn, maar dat de maatregelen door de Regering als gehe~l 

genomen zullen worden. Dit is de strekking van de onder II van artikel 1 voorgestelde 
bepaling, waarbij voor prijsvaststellingen van honoraria en tarieven van vrije-be
roepsbeoefenaren eenlandsbesluithoudende algemene maatregelen ge~ist wordt. 

Tevens wordt in dit geval overleg met de organisaties van vrije-beroepsbeoefena
ren - uiteraard voor zover deze representatief geacht mogen worden - en adviesaanvra
ge bij de S.E.R. voorgeschreven. De voordracht tot vaststelling van een dergelijk 

- landsbesluit-
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landsbesluit wordt gedaan door de Minister van Economische Zaken, na overleg met 
zijn ambtgenoot wie de zaak bijzonder aangaat, dus b.v. de Minister van Volksgezond
heid indien het de medici, die van Justitie indien het de advokaten betreft. 

De Regering acht het van groat belang dat met de uitvoering van een prijs- en 
inkomensbeleid ten aanzien van vrije-beroepsbeoefenaren een aanvang wordt gemaakt. 
Dit beleid is - in sarnenhang met een dergelijk beleid ten aanzien van de andere 
inkomensgroepen - noodzakelijk en urgent, gezien de benarde sociaal-economische 
situatie waarin ons land zich thans bevindt. Getracht zal worden op korte termijn 
voor iedere categorie van vrije-beroepsbeoefenaren een - voorlopig - norminkomen 
vast te stellen, waaraan het gemiddelde door de betreffende categorie verdiende in
komen kan worden getoetst. 

Een defi ni ~ring van het begri p 11 Vri je-beroepsbeoefenaar11 is moeil i jk te geven, 
en in de voorgestelde landsverordening wordt daartoe dan ook geen po·ging gedaan. 
In het algemeen is sprake van een vrij beroep indien de volgende twee kenmerken op- · 
treden: 
a. zelfstandige beroepsuitoefening in economische zin, dat wil zeggen voor eigen 

rekening en risico; 
b. professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarvoor 

een -dikwijls hogere- opleiding is vereist. 

Deze twee kenmerken worden als volgt toegel1cht: 
De zelfstandige beroepsuitoefening (kenmerk a) is duidelijk, ingeval het beroep 

in juridische zin zelfstandig wordt uitgeoefend, namelijk wanneer een natuurlijk 
persoon alleen (de solist) of·met anderen gezamenlijk (de maatschap) een beroep 
uitoefent. Een juridisch andere constructie die per beroepsgroep in verschillende 
mate voorkomt, is die van een rechtspersoonlijkheid bezittende werkgever die een 
onderneming drijft die uitsluitend of in hoofdzaak is gericht op de uitoefening van 
een bepaald beroep. Deze laatste constructie, die om bij voorbeeld fiscale redenen 
wordt gekozen, kan zeer wel vallen onder de term voor eigen rekening en risico. 

De juridisch zelfstandige enerzijds en de persoon die de facto voor eigen 
rekening en risico opereert via een rechtspersoonlijkheid bezittende werkgever an
derzijds worden in de praktijk beiden als vrije-l:eroepsbeoefenaar reschouwd en behan
deld. Daar het bij het prijs-/inkomensbeleid gaat om de tariefstelling voor in 
beide gevallen soortgelijke dienstverlening, is het wenselijk deze bestaande prak
tijk te continueren. Oak uit het oogpunt van de cli~nt is deze continuering wense
lijk. 

Het professionele karakter (kenmerk b) van de dienstverlening onderscheidt de 
vrije beroepen, die vroeger oak wel werden aangeduid als intellectuele beroepen, 
van andere zelfstandige beroepen. De scheidslijn is overigens niet scherp te 

- trekken -
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trekken. Hoewe.l professionele dienstverlening uiteraard oak voorkomt bij instellingen 
waar personen de jure noch de facto voor eigen rekening en risico werkzaam zijn, be
treft het hier een wezenlijk kenmerk van het vrije beroep. 

Bij het bovenstaande dient voorts nag te worden opgemerkt dat de omvang van de 
onderneming waarin het vrije beroep wordt uitgeoefend sterk uiteenloopt en dat oak 
a veri gens grate verschi 11 en bes taan tussen en soms oak bi nnen de verschi 11 en de vri je 
beroepen. 

Hoewel het dus moeilijk is om vrije beroepen theoretisch scherp af te bakenen, 
kan in de praktijk een zekere consensus worden geconstateerd over de vraag welke 
beroepen tot het vrije beroep kunnen of moeten worden gerekend. Voorbeelden van 
zulke beroepen, die oak in ons land worden uitgeoefend,zijn die van: 
a) in de medische sector: huisartsen, medische specialisten, apothekers, tandartsen, 

fys i otherapeuten en di erena rtsen; 
b) in de technische sector: architecten ·en raadgevende ingenieurs; 
c) makelaars; 
d) registeraccountants, advokaten en notarissen. 

Wat het laatstgenoemde beroep betreft, dat der notarissen, zij nag opgemerkt 
dat de voorgestelde wijziging van de Prijzenverordening daarop voora1snog niet van 
toepassi ng za1 zijn. Ingevolge de landsverordening van de 19de oktober 1948 (P.B. 
1948, no. 117) worden de honoraria der notarissen door het Hof van Justitie vastge
ste1d, en zulks is geschied bij beschikking van dat Hof van 14 juli 1954, gewijzigd 
bij beschikking van 1 februari 1957; een verdere wijziging staat op stapel. 

Wel'licht zal het in de toekomst wenselijk blijken oak de notaristarieven onder 
de werking van de PriJzenverordening te brengen, doch indien dit zo is, zal de 
Regering zich met een antwerp tot wijziging van de zojuist vermelde landsverordening 
van 1948 opnieuw tot Uw College wenden. 

Opgemerkt zij nog dat de Regering beseft dat sommige werkzaamheden 
van vrijE~ beroeps-beoefenaren zich niet of nauwelijks voor prijsregulering lenen. 
Doch dezH omstandigheid acht zij geen reden om in het geheel niets te ondernemen. 

Met betrekking tot de onder IV voorgestelde wijziging mage de 
volgende toelichting dienen. 

Bij de landsverordening van de 6de oktober 1982 (P.B. 1982, no. 
291) is de Prijzenverordening 1961 in die zin gewijzigd, dat de ge
wone prijzenbeschikking niet langer in ~t Publicatieblad, maar in de 
Cura~aosche Courant (en eventueel in de dagbladpers) dient te worden 
geplaatst. 

Het is duidelijk dat, als de beschikkingen uit het Publicatieblad 
gebannen worden, de ontheffingen daarvan evenmin in dit b1ad behoren 
te worden opgenomen. Het is dan ook sl echts aan een vergissing te wijten 
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dat in 1982 artikel 3, dat de regeling van de ontheffingen bevat, 
niet mede gewijzigd is. Deze omissie wordt hierbij hersteld. 

De ondergetekende merkt daarbij op dat zijns inziens het Publi
catieblad, als vooral voor de bekendmaking van wettelijke regelingen 
bestemd, in het algemeen niet de juiste plaats is voor de publicatie 
van in individuele gevallen verleende ontheffingen. Waarom de wet
gever in 1961 niettemin voor deze publicatie-wijze gekozen heeft, 
valt uit de Memorie van Toelichting bij het antwerp niet op te maken. 

Naar de mening van de ondergetekende bevat de voorgestelde be
paling veeleer dan de thans geldende al datgene waarbij enerzijds 
degene die ontheffing verzoekt, anderzijds de overige belanghebbenden 
gebaat zijn: een bericht aan de verzoeker, een verplichte argumentatie 
voor het geval zijn verzoek wordt afgewezen, en een alge~ene, gemo
tiveerde bekendmaking in de Cura~aosche Courant voor het geval het 
verzoek wordt ingewilligd. 

De onder V en VI voorgestelde wijzigingen spreken welhaast voor 
zichzelf: aangezien in het antwerp een tweede lid van een in essentie 
gelijke strekking als die van het eerste lid in artikel 2 ingevoegd 
wordt, behoren de bepalingen van artikel 4 en het eerste lid van arti
kel 5 oo~ op dit tweede lid toepasselijk gemaakt te worden. 

Een dezer dagen komt tot stand een ministeri~le beschikking waar
in voorschriften worden gegeven met betrekking tot de hoogst toelaat
bare tarieven voor medische hulp, door huisartsen en medische specia-.. 
listen in rekening te brengen. Deze beschikking is nog gebaseerd op 
de huidige tekst van de Prijzenverordening 1961, doch bevat materie 
die ingevolge de in dit ontw~rp voorgestelde wijzigingen bij landsbe
sluit houdende algemene maatregelen geregeld dient te worden (naast 
een in artikel 6 van die beschikking opgenomen bepaling betreffende 
de bekendmaking van tarieven, op welk gebied ook in de toekomst de 
m i n i s t e r be v o e g d b 1 i j ft) . I n v e r b a n d d a a r me de be v a t a r t i k e 1 2 e e n o v e r·
gangsbepaling die verder voor zichzelf spreekt. 

Ook artikel 3 bevat een overgangsbepaling, en wel in verband met 
het volgende. 

In het verleden zijn enige ministeri~le beschikkingen tot stand 
gekomen waarin voorschriften als bedoeld in artikel 2, tweede lid 
(zoals dit thans nog luidt) gegeven worden. Volstaan moge worden met 
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te noernen de 11 Administratie- en bekendmakingsvoorschriften Brood-
p r i j zen Aruba 1 9 8 2 11 

( P . B . 1 9 8 2 , no . 3 4 7 ) en een - m uta t i s m uta n d; s -
gelijk getitelde beschikking voor Bonaire (P.B. 1983, no. 123), 

ter uitvoering · van artikel 2, eerste lid onder ben tweede lid, 
en de 11 Prijzenbeschikking Brood mei 1981 11 (P.B. 1981, no. 108, 

zoals gewijzigd) ter uitvoering van artikel 2, eerste lid onder 
a en b en tweede lid. Aangezien dit tweede lid na de inwerking
treding van de hier voorgestelde landsverordening derde lid zal 
worden, dient er volledigheidshalve in voorzien te worden dat 
de rechtsgrond van de bedoelde beschikkingen dienovereenkomstig 
gewijzigd wordt. 

De Minister van Economische Zaken, 




