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overwegende 

Gelet op 

: dat de prijzen die blj levering van as!altbeton 
aan de verb:ruiker in rekeninq worden gebracht 
over het alqemeen zo hooq zijn dat naar oor
deel het algemeen belang het nem~n van een 
specitieka p:rijsmaatreqel ten aanzien van dit 
produkt vereist; 

dat derhalve de onderstaande maatrege~ dient te 
worden qetroffen, ten aan2ien waarvan overleg 
is qepleeqd met de belanghebbende; 

artikel 2 van de Prijzenverordening ~96~(P.B. 
l96l. no. 1~7): 

BESLUIT 

Artikel 1 

In deze beschikking wordt verstaan onde~: 

verkopen : 
affabrieksprijs : 

asfaltbeton 

verkopen of aanbieden~ 
de prijs bij verkoop door de asfaltbeton 
producent aan de verbruiker op cura~ao; 
een mengsel van asfaltbitqmen met een neu
trale toeslagstof; 

}.rtikel 2 

~ Het is een ieder verboden in het eilandgebied cura9ao asfalt
beton te verkopen tegen een hogere af-fabrieksprijs dan 
Nafls. 99 1 00 per ton (lOOO kg.) 

1. 

.; a. 

.Artikel J 

In afwijking van h.et in arti]{el 2 bepo.aloa kan het be
drijf de af-fabrieksprijs van asfaltbeton binnen een week 
aanpassen indien er s_prake !s van een stijglng in d.e 
offio!(!le ve~koopprijzen van asfaltbitllll1en en/of zand en 
steenslag en '"el als volgt: 

bij_~ elke verhoging van l cent van asfaltbitumen per 
Anu~.i:ikaanse gallon Jean de af-filbriek.sprijs van asfaltbc
tonmaximaal worden verhoogd ~et lB,a3 cent per tonr 
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b. bi j elkc verhoginq van l cent van zand en stc~nslag par 
mJ,kan de af-fabrick~prijs van nsfaltbeton maximaal 
worden verhooqd met 0,83 cent per ton: 

~ 2. In a.fwijking van het in artikei 2 bEpaalde moet het 
bedrijf de af-fabrieksprijs van asfaltbeton bimen een 
week aanpassen indien er sprake is van een verlaqinq in 
de ofrici~le verkoopprij~en ·van asfaltbitumen enjof zand 
en steenslag en wel als volqt: 

a. 

b. 

bij elke verlaging van 1 cent van asfaltbitumen per 
AMeri~aanse gallon wordt de at-fabr!eksprijs verlaaqd met 
1B,SJ cent per ton: 
bij elke verlaging van l. cent van zand en steenslag per 
m3, wordt de af-fabrieksprijs verlaagd met 0,83 cent per 
ton. 

-~ Bij iedere prijswijziqinq dient deze e~ week v66r de inqangs
datum van deze qewijziqc p.:rljs :~ne·t de berekening aan de Dienst 
Economischa Zaken te worden overqeleqd. . . 
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artikel 4 

1. Deze beschikldng Jean worden aangehaalc;l als: "Prijze:nl;)e
schikking asfaltbetonprijscalculatie CUraQaO 1995" en 
treedt in werking Met inganq van 1 mei 1995. 

2. Met ingang van ljuni 1995 vervalt de Prijzenbeschikking 
asfaltbetonprijscalculatie cura~ao l99~n no. 92/3996. 

J. Het Bestuurscollege qelast met de bek~ndMaking van deze 
bes ilcking in de oorspronkeli jke vorm of in een aan de 
be oe te aangepaste vorm, in een of meer dagbladen ~elke 
in he Eilandgebied CUra~ao verspreid zal worden. 

opt 1 mei l99S 

Ettaris, 

Lug 
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