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EILANDGEBIED CURAGAO 

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED CURACAO 

BESCHIKKING van woensdag de 6de mei 19' 92 No. 92/3996 

Gelet op 

dat de pr1JZen die bij levering van asfaltbeton aan 
de verbruiker in rekening worden gebracht over het 
algemeen zo hoog zijn dat naar oordeel het algemeen 
belang het nemen van een specifieke prijsmaatregel 
ten aanzien van dit produkt vereist; 

dat derhalve de onderstaande maatregel dient te 
worden getroffen,ten aanzien waarvan overleg is 
gepleeegdmet de belanghebbende; 

artikel 2 van de Prijzenverordening 1961(P.B. 1961 
no. 117); 

B E S L U I T 

Artikel 1 

In deze beschikking wordt verstaan onder: 

verkopen 
affabrieksprijs 

asfaltbeton 

verkopen of aanbieden; 
de prijs bij verkoop door de asfaltbeton 
producent aan de verbruiker op Curacao; 
een mengsel van asfaltbitumen met een neutrale 
toeslagstof; 

Artikel 2 

Het is een ieder verboden in het eilandgebied Curacao asfaltbeton 
te verkopen tegen een hogere af-fabrieksprijs dan Nafls. 85,00 per 
ton ( 1 o 0 0 kg . ) 

Artikel 3 

1. In afwijking van het in artikel 2 bepaalde kan het bedrijf de 
af-fabrieksprijs van asfaltbeton binnen een week aanpassen 

indien er sprake is van een stijging in de officiele 
verkoopprijzen van asfaltbitumen enjof zand en steenslag en wel 
als volg·t: 

a. bij elke verhoging van 1 cent van asfaltbitumen per Amerikaanse 
gallon kan de af-fabrieksprijs van asfaltbeton maximaal worden 
verhoogd met 18,83 cent per ton; 
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b. bij elJ<:e verhoging van 1 cent van zand en steenslag per m3 ,kan 
de af-fabrieksprijs van asfaltbeton maximaal worden verhoogd 
met o,83 cent per ton; 

2. In afwijking van het in artikel 2 bepaalde moet het bedrijf de 
af-fabrieksprijs van asfaltbeton binnen een week aanpassen 
indien er sprake is van een verlaging in de officiEHe 
verkoopprijzen van asfaltbitumen enjof zand en steenslag en wel 
als volgt: 

a. bij elke verlaging van 1 cent van asfaltbitumen per Amerikaanse 
gallon wordt de af-fabrieksprijs verlaagd met 18,83 cenr per 
ton; 

b. bij elke verlaging van 1 cent van zand en steenslag per m3 ,wordt 
de af-·fabriekspri js verlaagd met 0, 83 cent per ton. 

Bij iedere prijswijziging dient deze een week v66r de ingangsdatum 
van deze gewijzige prijs met de berekening aan de Dienst 
Economisc:he Zaken te worden overgelegd. 

artikel 4 

1. Deze beschikking kan worden aangehaald als:"Prijzenbeschikking 
asfaltbetonprijscalculatie Curacao 1992 11 en treedt in werking 
met ingang van 7 mei 1992. 

2. Met ingang van 7 mei 1992 vervalt de Prijzenbeschikking 
asfaltbetonprijscalculatie curacao 1985 11 • 

3. Het Bestuurscollege gelast de bekendmaking van deze beschikking 
in de oorspronkelijke vorm of in een aan de behoefte aangepaste 
vorm,in een of meer dagbladen welke in het eilandgebied Curacao 
verspreid zal worden. 

Aldus vastgesteld op, 0 8 ME I 1992 
De Gezaghebber, 


