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EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van
de l4defebruan 2001 tot w/ziging van het eilondsbesluit,
houdende algemene maatregelen van de 27ste augustus
1997 tot vaststelling van een nfeuwe prijs voor katksteen
en kalksteenzand (A.B. 1997 no. 58).
HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET
EILANDGEBJED CURAçAO,
Gelezen:
het verzoekschrift van de naamloze vennootschap N.y.
Mijnmaatschappij Curaçao d.d. 8 november 2000;
Overwegende:
dat het in verband met kostprijsstijgingen wenselijk is om de
hoogst toelaatbare verkoopprijs voor kalksteen en kalksteenzand
voor de Mijnmaatschappij te wijzigen;
Geletop:
artikel 2 van de Prijzenverordening 1961 (RB. 1961, no. 117),
zoals gewijzigd;
BESLUIT:
vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende
algemene maatregelen:
Artikel 1
Het eilandsbesluit, houdeade algemene maatregelen, van de
27ste augustus 1997 tot vaststelling van een nieuwe prijs voor
kalksteen en kalksteenzand (A.B. 1997, no. 58), zoals gewijzigd,
wordt nader gewijzigd als volgt:
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Artikel 1 wordt gelezen:
1. FIet is de N.V. Mijnmaatschappij Curaçao verboden in het
eilandgebied Curaçao met ingang van 17 februari 2001
kalksteen en kalksteenzand tegen een hogere prijs dan de
hoogsttoelaatbare verkoopprtjs van respectievelijkNafl. 27,70
en Nail. 25,95 per metrieke ton aan te bieden.
2. Het is de N.y. Mijnznaatschappij Curacao verboden in het
eilandgebied Curaçao met ingang van 1 juli 2001 kalksteen
en kaiksteenzand tegen een hogere prijs dan de hoogst
toelaatbare verkoopprijs voor beide produkten van Nail. 28,00
per metrieke ton aan te bieden.
3. Wanneer door ovennacbt de prijs niet per metrieke ton kan
worden berekend, hanteert de NV, Mijnmaatschappij
Curaçao met ingang van 17 februari 2001 de hoogst toe
laatbare verkoopprijs van Nail. 37,10 per kubieke meter
voor beide produktcn en met iagang van 1 juli 2001 de hoogst
toelaatbare verkoopprijs van Nail. 38,70 per kubieke meter
voor beide produkten.
Artikel 2
1. Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag
na die zijner afkondiging.
2. Het bestuurscollege gelast de bckendmaking van dit eilands
besluit in de oorspronkelijke vorm of in een aan de behoefte
aangepaste vorm, in én of meer dagbladen welke in het
eilandgebied Curaçao verspreid worden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2001.
Dc Gezaghebber,
mr. L.M. RICHARDS-DINDIAL
Dc Secretaris,
B. Ph. ROMER
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Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt door
mij afgekondigd op heden, de l6de februari 2001,

De Gezaghebbez
mr. LM. RICHARDS-DINDIAL

.

