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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSBESLUIT van

2 0 DEC 2019

no J.. ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE ;
Overwegende
dat het wenseliJk 1s als gevolg van de verande nngen van de priizen van ol1eproducten op de
wereldmarkt de navolgende hoogst toelaatbare pn1zen voor aardoheproducten in het openbaar
hchaarn Bona1re opn1euw vast te stellen
Gelet op
arttkel 2 van de Pn1zenwet BES
Gelezen
het adv1es van de Direct1e RO-beletd & Proiecten van 18 december 20 19

HEEFT BESLOTEN .
vast te stelle11 net navolgende e1landsbeslu1t
Art1kel 1
Voor de toepass 19
verkopen
groothandel prr,s
kleinhandelsprrJ:::.

v n het b11 dt e1landsbeslu1t bepaalde wordt verstaa O"der
verkopen of te koop aanb1eden
prtJS btJ verkoop aan de ldemhandelaar en voo zover het
be reft gasolte btJ verkoop aan bakkenien vo e gel" gebru1k
pnJS btJ verkoop aan de con ument

Ar11kel 2
He t 1s een 1eder verboden 111 het openba1r l1 chaam Bonaire de navolgend~ aardoheproducten te
verkopen tegen een t ogere groothanrlels of kleinhandelspnJS dan h•ero'l _r aangegeven
A

GROOTH.C NDELSPRIJS
Mogas 95
Kerosine
Gasol e
LPG 100 lbs
LPG 20 lbs

126 09 USDcent per liter
65 37 U Dcen t per liter
85 98 USDcent per ltter
29 15 USO per ciltnder
7 43 US O per c1l 1nder

No . ~

Ao. 2019

B.

KLEINHANOELSPRIJS:
Mogas 95
Kerosine
Gasolie
LPG 100 lbs
LPG 20 lbs

133,00
68 ,00
90 ,00
35,27
8,94

USOcent per liter;
USOcent per liter.
USOcent per liter,
USO per cilinder.
USO per cilinder

Artikel 3
Het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire december 2019 (AB . 2019 , no 18) wordt
ingetrokken .

2

Art1kel 4
Oit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen
Oit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm . bekend gemaakt m een of
meer dagbladen die in het openbaar l1chaam Bona ire worden verspreid

Art1kel 5
D1t e1land sbeslu1t treed! in werkmg op 2 janua ri 2020
Artikel 6
Di! ellandsbeslu1t word ! aangehaald als Pnjzenbeslu1t aardoheproducten Bonaire
januan 2020
,_._.-

....
op de datum van d1t e1la nd sbeslu1t en ge tekend op
van het openbaar hchaam Bona1re
de eilandsecretans wnd

2 U 0t C 2019

