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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE

EILANDSBESLUIT van

JAN 2 9 2018

, no. \

ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;
Overwegende:
dat het wenselijk is als gevolg van de veranderingen van de prijzen van olieproducten op de
wereldmarkt, de navolgende hoogst toelaatbare prijzen voor aardolieproducten in het openbaar
lichaam Bonaire opnieuw vast te stellen ;
Gelet op:
artikel 2 van de Prijzenwet BES;
Gelezen:
het advies van de Directie RO-beleid & Projecten van 23 januari 2018.

HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan ender:
verkopen
verkopen of te koop aanbieden ;
groothandelsprijs
prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar en voor zover het
betreft gasolie bij verkoop aan bakkerijen voor eigen gebruik;
kleinhandelsprijs
prijs bij verkoop aan de consument.
Artikel 2
Het is een ieder verboden in het openbaar lichaam Bonaire de navolgende aardolieproducten te
verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven :
A.

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

107,09
63 ,57
67 ,88
35 ,52
8,67

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

1
Griffie ER Bonaire
i lngek..

Ao. 2018

JAN 2 9 2018

• llofgnornmer: ~I
·~~riffier:
Uitv.:

£1

9~

No. \

Openbare eilandsraadvergadering
dd.:
7 Hfl RBesluit: l k A.J

2

20'18

AFKONDIGINGSBLAD BON AIRE

EILANDSBESLUIT van

JAN 2 9 2018

, no . \

ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;
Overwegende:
dat het wenselijk is als gevolg van de veranderingen van de prijzen van olieproducten op de
wereldmarkt, de navolgende hoogst toelaatbare prijzen voor aardolieproducten in het openbaar
lichaam Bonaire opnieuw vast te stellen ;
Gelet op:
artikel 2 van de Prijzenwet BES;
Gelezen:
het advies van de Directie RO-beleid & Projecten van 23 januari 2018.
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan ender:
verkopen
verkopen of te koop aanbieden ;
groothandelsprijs
prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar en voor zover het
betreft gasolie bij verkoop aan bakkerijen voor eigen gebruik;
kleinhandelsprijs
prijs bij verkoop aan de consument.
Artikel 2
Het is een ieder verboden in het openbaar lichaam Bonaire de navolgende aardolieproducten te
verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven :

A.

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

107,09
63 ,57
67 ,88
35 ,52
8,67

USDcent per liter;
USDcent per liter;
USDcent per liter;
USD per cilinder;
USD per cilinder.
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KLEINHANOELSPRIJS:
Mogas 95
Kerosine
Gasolie
LPG 100 lbs
LPG 20 lbs

114,00
66,20
71 ,90
41 ,64
10,18

No. \

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

Artikel 3
Het prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire januari 2018, (A.B. 2017, no. 24) wordt
ingetrokken.
Artikel 4
1. Oit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen.
2. Oit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm, bekend gemaakt in een of
meer dagbladen die in het openbaar lichaam Bonaire worden verspreid .
Artikel 5
Oit eilandsbesluit treedt in werking op 30 januari 2018, met uitzondering van artikel 2,
onderdeel B, dat inwerking treedt op 1 februari 2018.
Artikel 6
Oit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire februari
2018.
d op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op

JAN 2 9 2018

KOMUNIKADO PA PRENSA

ADAPTASHON DI PREIS PA PRODUKTONAN DI KOMBUSTIBEL ENTRANTE
1 DI FEBRUARI 2018

En konekshon ku kambionan di preis di petroli riba merkado mundial Gobiernu di Boneiru ta
adapta preisnan di produktonan di kombustibel. E siguiente kambionan di preis di kombustibel lo
ta na vigor entrante 1 di februari 2018. Gobiernu di Boneiru ta partisipa ku e adaptashon di preis
entrante 1 di februari 2018 ta resulta den un subida pa tur e produktonan di kombustibel.
E subida pa gasolin ta ku 6.30 doler sen, pa kerosin ta ku 5.60 doler sen, pa gasoil ta ku 3.40
doler sen, boter di gas grandi (1 oo lbs) ta subi ku 1.23 doler i bbter di gas chikitu (20 lbs) ku 0.24
sen.
Siguiente adaptashon di preis di kombustibel lo ta den luna di mart 2018.
Aki ta sigui un lista di tur e preisnan di e produktonan di kombustibel manera stipula dor di
Gobiernu di Boneiru i ku lo drenta na vigor dia 30 januari 2018 pa loke ta trata preis di benta por
mayor i dia 1 februari 2018 pa loke ta trata e preis di benta na pomp.

Preis por mayor
Mogas 95
Kerosine
Gasbil
LPG 100LBS
LPG 20LBS

107.09
63.57
67.88
35.52
8.67

USOct pa liter.
USOct pa liter.
USOct pa liter.
USO pa silinder.
USO pa silinder.

Preis pa detayista
Mogas 95
Kerosine
Gasoil
LPG 100LBS
LPG 20LBS

114.00
66.20
71 .90
41.64
10.18

USOct pa liter.
USOct pa liter.
USOct pa liter.
USO pa silinder.
USO pa silinder.
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an der Horst
cteur Oirectie Ruimte en Ontwikkeling

Direktorado di Planifikashon i Desaroyo, Kaya Amsterdam 21 , Bonaire,
tel: 599 7178130. fax 599 7177309

