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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSBESLUIT van

1 5 JUN 2020

. no ~ ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUU RSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LIC HAAM BONAIRE;

Overwegende:
dat het bestuurscollege , gelet op de wereldwijde uitbraak van het Corona virus (COVID-19) en
dat het koopgedrag op Bonaire dat daarvan het gevolg is geweest prijsstijgingen teweeg kan
brengen . bij Eilandsbesluit van 20 maart 2020 (het Besluit Prijsstop Bonaire 2020 ; A .B. 2020
no. 3) heeft besloten de hoogst toelaatbare prijzen voor levensmiddelen die behoren tot de
cs;itegorie basislevensmiddelen alsmede voor producten die gebruil<,t worden ter preventie van
besmetting met of behandehng van het Corona virus . in het openbaar lichaam Bonaire vast te
stellen ,
dat in de uitvoering van het Besluit Priisstop Bonaire is gebleken dat een verdere verduidel ijking
wenselijk is voor wat betreft de winkeliers voor wie dat besluit geldt,
·
en dat een nadere toelichting wenselijk word! geacht voor het verkrijgen van een ontheffing
Gelet op:
artikel 2 van de Prijzenwet BES:
Besluit Prijsstop Bonaire 2020
Gelezen:
het advies van de Directie RO-bele id & Projecten van 1 april 2020
het advies van de Directie RO-beleid & Projecten van 7 april 2020 .
HEEFT BESLOTEN :

vast te stellen het navolgende eilandsbeslu it:

verkopen
verkoopprijs
winkelier

Artikel 1
verkopen of te koop aanbieden;
pri1s bij verkoop aan de consument:
verkoper van levensmiddelen die behoren tot de categone
basislevensmiddelen alsmede voor producten die gebruikt
worden ter prevent1e van besmetting met of behandeling van
het Corona virus

Artikel 2
Het is de winkeliers verboden in het openbaar lichaam Bonaire de in de bijlage genoemde
levensmiddelen en/of producten te verkopen tegen een hogere verkoopprijs dan in de op de
website van het Openbaar Lichaam Bonaire gepubllceerde prijslijsten
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Artikel 3
1. Een gedrag ing in strijd met het in artikel 2 bepaalde wordt, indien zij opzettelijk geschiedt,
beschouwd als misdrijf en word! gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de derde categorie.
2. Een gedraging als bedoeld in artikel 2 word!, indien zij aan schuld te wijten is. beschouwd als
overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de
tweede categorie.
Artikel 4
1. Het Bestuurscollege kan van het krachtens artikel 2 bepaalde op daartoe strekkend verzoek
ontheffing verlenen .
2. Het verzoek , bedoeld in het eerste lid , dient te zijn voorzien van de betalingen aan Cost.
Insurance en Freight (CIF ) inclusief de betaalde belastingen (ABB , accijnzen e.d.) aa n de
douane .
3. De ontheffing kan alleen plaatsvinden indien sprake is van een aantoonbaar verhoogde
importprij s.
Artikel 5
He! Besluit Prijsstop Bonaire 2020 (A. B. 2020, no 3) wo rdt ingetrokken .
Artikel 6
1. Oil eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen .
2. Dit eilandsbesluit word! eventueel in een aangepaste vorm , bekend gemaakt in een of meer
dagbladen die in het openbaar llchaam Bonaire worden verspreid .
Artikel 7
Dit eilandsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan .
Artike l 8
Dit eilandsbesluit word! aangehaald als: Besluit Prijsstop Bonaire mei 2020

Aldus vastgesteld op de datum va n di! eilandsbesluit en getekend op

esluit is door mij afgekondigd op

J

1 5 JUN 2020
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Bijlage
De prijsstop geldt voor de volgende levensmiddelen en producten
AFWASMIDDEL
BABYVERZORGINGSARTIKELEN
BABYMELKPOEDER
BABYVOEDING
BADZEEP
BLEEKMIDDEL
BLOEM
BONEN IN PAK/GEROOGDE BONEN
BROOD
CEREALS
CHOCOLADE PASTA
DEODORANT
DIEPVRIESGROENTEN
FRUIT
KNOFLOOK (GARLIC)
GEZOUTEN VIS
GEZOUTEN VLEES
GRANEN (tarwe, rogge, gerst, mais, haver)
GROENTE IN BLIK
GROENTE IN POT
VERSE GROENTEN
SHAMPOO EN CREMESPOELING
HAGELSLAG
HOUDBARE MELK
JAM
KAAS
KEUKENPAPIER
KIP
KIPPENEIEREN
KOFFIE
LUIERS
MAANDVERBAND
MACARONI
MARGARINE IN BLIK
MARGARINE IN PAK
MELK IN BLIK
MELKPOEDER
MOUTHWASH
NATUURHONING
PAPIERENHANDDOEK (tissue)
PINDAKAAS
SCHOONMAAKMIDDEL
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RIJST
ROOMBOTER IN BLIK
ROOMBOTER IN PAK
SCHUURMIDDEL
SOEP
SOJAMELK
SPAGHETTI
SPIJSOLIE
SPIJSVETTEN
SUIKER
T ANDENBORSTEL
TANDPASTA
THEE
TOILETPAPIER
TOMATENKETCHUP
TOMATENPASTA
VIS IN BLIK
VLEES
VLEES IN BLIK
VRUCHTENSAP
WASVERZACHTER
ZEEP
YOGHURT

DISINFECTING SPRAYS
DISINFECTING WIPES/DOEKJES
HAND SANITIZER
LATEX AND SILICONE HANDSCHOENEN
N95 MASKS
PARACETAMOL
RUBBING ALCOHOL (70%)
THERMOMETER
VITAMINE C
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