
41. PRIJZENVERORDENING 1961

LANDSVERORDENNO van de l9de full 1961 houdende regelen op he: gebied van de pro
zen van goederen en diensten (P.R. 1961, 117), zoals gewijzigd.’

N NAAM DER KONINGIN!

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUI& van de Nederlandse MUllen,

In overweging genomen bebbende:
dat bet zowel ter besthjding van opuedeode inflade als ter uitvoefing van bet inkomensbeLeid,

alsmede tot bet freffen van andere mactregelen ter besthjding van zich voordoende ongewenste
verschijnselen van conjuncturele of sftuchirele card wenselijk is de mogelijkheid te openen rege
len te stellen op bet gebied van de pdjzen van goederen en diensten;1

Heefi, de Rand van Advies geboord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande
landsverordening:

Art i.3 Voor de toepassing van bet bij of lanchiens deze landsverordening bepaalde wordt
vemtnan onder:
goederea: roerende zaken in de zin van bet Burgerlijk Welboek;
diensten: de venichtingen, welke bet voorwerp zijn van overeenkomsten tot bet verfichten van

enkete diensten of van aanneming van werk, am bedoeld in artikel 1613 van bock 7A
van bet Burgcrlijk Wetback of van verzekedngs- of ganntieovereenkomsten.

Art. 2. 1. Indien goederen of diensten worden aangeboden tegen zodanige pfljzen, dat bet
wagen daazvan naar oordeel van bet Uestnurscollege in strijd is met of dreigt te gescbiedcn in
sthjd met het algemeen belang, Ian bet voor bet befteffende eilandgebied:
a. verbieden bet aanbieden, verkopen en vethuren van die goederen dan wet bet aanbieden en

verñchten van die diensten tegen hogere of Ingere dan door bet Bestuumcollege can te geven
pdjzen;

De zorg your de regeling van goederen en diensten is Nj Lv. van 14 oktober 1991(Overdnchtslandsverordening )OCV, P.S. 1991. 100), met ingang van 1 november 1991 can deeilandgebieden overgedmgen (P.11. 1991, 103).
2 De considemns is gewijzigd Nj Lv. van 4juni 1985 (P.S. 1985, 66) inwt, 12-6-1985.

An. I is gewijzigdbij Lv. van 14 oktober 1991 (PB. 1991,100) inwt. 1-11-1991 (P.S. 1991, 103), daamawedcmm gewijzigd bij Landsvemrdening van 15 oman 2001 (P.11.2001,24). Noot Dc bndwemrdening
ITeedi in wefldng met ingang van IS mann 2001, met uilzondeting van de bepalingen die bet nieuwe
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of de annpassing van het Faillissementsbesluit 1931 betreffen,
welke bepalingen in werking treden met ingang van de dag wanrop bet nieuwe Wetboek van BurgerlijkeRechtsvordering, ooderscheidaiiijk bet aangepaste Fthllissementsbesluit 1931, hi werking necdt
An. 2 is gewijñgd bij Lv. van 6 oktobcr 1982 (P.S. 1982, 291) inwt 1-11-1982, Nj Lv. van 4jinü 1985(PB. 1985, 66) inwt. 12-6-1985, en bij Lv. van 14 oktober 1991 (P.11. 1991, 100) inwt. 1-11-1991 (PB.
1991, 103).
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b, voorschrifien geven befteffende bet voeren van cen adminisftatie, wanmit de voiming blijkt
van de pfljzen, waartegen goederen of diensten worden nangeboden.

2. In ahvijking van bet bepanide in bet voorgaande lid wordt een verbad ala bedoeld in dat lid
onder a, voor zover bet betrekking heeft op de honoraria, prijzen of tarieven van de diensten,
venicht door wije-beroepsbeoefenann, vastgesteld bij eilandsbesluit, houdende algemene manE
regelen, na overleg met de organisatie van vrije-beroepsbeoefenaren in bet befrokken eilandge
bied die daan’oor naar bet oordeel van bet Bestuurscollege in awmiefldng komen.’

3. Ret Bestuurscoflege Ian vooiscbriften geven betreffende het bekend maken van de pdjzen,
waartegen goederen of diensten worden aangeboden.

4. Len bachtens bet eerste lid onder a vastgestelde bescbikking wardt evenals de beschilddng
tot baa wijziging of ‘mtrekking bekend gemnald door middel van bet bind waarin van Eilands
wege de officiele berichten warden gepiaatst. Het Besthurseallege kan gelasten dat de bekend
making van de bescbilddng in de oorspronkelijke of in een nan de beboefte aangepaste vonn
tevens gescbiedt in édn of meer dagbladen we&e in bet eilandgebied war de bescbilddng gel
ding zal bebben, warden verapreid.

5. Len bachtens het eemte lid onder b of knchtens bet derde lid vastgestelde bescbikldng worth
evenals de bescbflddng tot baar wijging of intrekidng in bet Afkondigingsbtad bekend gemaakt

Art. 3,2 Het Bestuurscollege Ian van het knchtens aftikel 2 bepaalde op daartoe sftekkend
venoek onthemng verlenen.

2. Dc ontheffing iwnnen onder beperkende bepalingen worden verleend. Ann de ontheffingen
kunnen voarsebriften worden veitonden.

3. De beshssing op een venoek tot ontheffing wordt nan de verzoeker bij nangetekende brief
medegedeeld; indien de beslissing een weigefing inhoudt, bevat de mededeling tevens een op.gave van de gronden waarap zij steunt

Verleende ontheffingen worden met redenen omkleed bekend gemaakt in bet bind waarin van
Lilandawege de officiele berichten geplaatst worden.

Art. 4,3 Ret Bestuuncoliege kan van een ieder de inlicbtingen verlangen, die bet nodig acbt
om te kunnen oordelen of aanleiding bestuat tot toepassing van artikel 2, eerste of tweede lid.

Art. 5.’ 1. Ret Bestuuncollege Ian, indien er aanwijsbare omstandigbeden zijn, op gond
waarvan bet Ian vennoeden, dat er aanieiding bestaat tot toepassing van artikel 2, eerste of

Zie “Taijeven buisartsen en medische specialisten, Cumcao 1986’ van 6 oktober 1986 (PB. 1986, 120),inwfr. 3-1-1 987.
Dc nra 3,4m5 zijn eewijzigdbij Lv. van4juni 1985 (P.R. 1985, 66) java. 12-&1985,enbij Lv. van 14
oktober 1991 (PB. 1991,100) inwt. 1-11-1991 (P.R. 1991, 103).
Deartt 3,4en5 zijngewijzigdbij Lv. van4juni 1985 (P.8. 1985, 66) lava. 12-6-1985, enbij Lv. van 14
oktober 1991 (P.R. 1991,100) java. 1-11-199! (P.5.1991,103).
ArtS is gewijñgd bij Landsvemrdening van IS niaan 2001 (PB. 2001, 24). Neat: Dc Landsvemrdening
tnedt in waking met ingang van 15 smart 200!, met uitzondeting van tic bepalingen die bet nieuwe Wetbock van Burgedijke Rechtsvordering of tic aanpassing van bet Faillissementsbesloit 1931 bebeffen, welkebepalingen In werking freden met ingang van de dag waanp bet nieuwe Wetboek van Burgedijke Rechts
vordcñng, ondemeheidcrilijk bet aangepaste Faillissementsbesluit 1931, in waking treedt.
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tweedy lid, van tie naar bet cordeel van bet Besttiurscollege daathij beftokken nadpleging van
nile boeken, bescbeiden en andere gegevensdngers, waarvan bet raadpleging nodig acht cm zich
van bet at of niet gegrond zijn van die vennoedens te overtuigen.

2. De nadpieging van boeken, bescheiden en andere gegevensdmgers kan het Bestuurseollege
opdragen ann schriftelijk ann te wijzen personea

3. LIne pemonen hebben te alien tijde toegang tot nile pleatsen, waaivan betrethng naar hun
redelijk oordeel voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig vencbaffen hij zich toegang,
aismede nadpleging van boeken, bescheiden en andere gegevensdngers met behuip van do
sterke attn.

4. Tn woningen fteden zij tegen do wil van de bewoner niet binnen dan lcncbtens een bijzonde
to last van het Bestuurscollege en vergezeld van eon Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie.
Van bet binnentreden wordt binnen tweemaul vierentwintig uur proces-verbaal opgemaald,
waarin van bet tijdstip van binnentreden en van bet daarmee beoogde doel melding wordt go
maakt Ben afscbrift van bet proces-vethaai wordt onverwijld ann de bewoner uitgereild.

Art 6J 1. Ben ieder is verpiicht do van hem op grond van artikel 4 verlangde inliebtingen
volledig en naar waurbeid te verstrekken op de wijze en binnen de termijn, door bet Bestuurscol
loge te bepalen.

2. Ben ieder is verplicht nadpleging van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde boeken, beschei
den en andere gegevensdragem te verienen op do wijze en binnen de termijn, door bet Besthurs
college te bepalen.

3, Zij, die uit hoofde van bun stand, bemep of ambt tot gebeimhouding zijn verplicht, kunnen
zich verschonen van bet geven van inlichtingen, doch uitsluitend voor2over betreft hetgeen hun
in bun hoedanigheid is toeverffouwd. Zij kunnen voorts raadpleging van tie an&el 5, cerste lid,
bedoelde boeken, bescheiden, en andere gegevensdngers weigeren, vootzover hun plicht tot
gebeinhouding ben daartoe noopt.

Art 7. indien in deze landsverordening geregelde ondeiwerpen rn hot belang van yen goode
uitvoering van de landsverordening nadere regeling behoeven, Ian dit geschieden bij landsbe
skit, houdende algemene maategelen.

Art. 8.2 I. Ben gedreging in stiijd met bet kracbtens de artikelen 2 of 3 bepaalde wordt, indien
zij opzettelijk gescbiedt, bescbouwd ala misdrijf en wordt gestraft met gevangenissftaf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.

2. Ben gednging ala bedoeld in lid I wortit, indien zij ann schuld te wijten is, bcschouwd als
overfred’mg en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eenjaar of geldboete van ten hoog
ate duizend gulden.

3. Eon gedreging in sthjd met bet bij artikel 6 bepaalde, zomede een gednging in sthjd met bet
lcachtens artikel 7 bepaalde, indien uitdnikkelijk aangeduid ala eon sftalbaar felt, wordt be
schouwd ala ovexteding en wordt gesimif met hechtenis van ten hoogste een jaar of geidboete
van ten boogste duizend gulden.

Gewijzigdbij Lv. van 14 oktober 1991 (P.S. 1991, 100) inwt. 1-11-1991 (PB. 1991, 103).
Art. 8 is gewijzigd bij Lv. van 28 april 1965 (P.S. 1965, 76) inwtr. 14-5-1965.
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Art. 82.1 1. Indien cnn in artilcel 8 stnthaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege cnn
rechtspersoon, ecu vennootschap, enige andere vereniging van personen of ceo doelvennogen,
wordt de sntfvervolging ingesteld en worden de staffen uitgespmken
- betzij tegen die rechtspersoon, die vennootschap, die vereniging of dat doelvermogen,
- beftij tegen hen, die tot bet feit opdncht hebben gegeven of feitelijk leiding hebben gehad bij

het verboden bandelen of nalaten,
- hetzij tegen beiden.

2. Len in artikel 8 swafbaar gesteld feit worth onder meer begnan door of vanwege een rechts
persoon, ecu vennootschap, ecu vereniging van personen of eva doelvennogen, indien bet be
ganu wordt door personen, die, hetzij uit hoofde van een dienstbeftekking, heftij tilt andem hoof
de handelen in de sfcer van de rechtspersaon, de vennootsehap, de vereniging of bet doelvenno
gen, ongeacht of dean personen ieder afzonderlijk bet strafbare feit hebben begaan dan wel bij
hen gezamenlijk de elementen van dat feit aanwezig zijn.

3. Indien cnn atm! vervolging worth ingesteld tegen cnn rechlspersoon, een vennootschap, een
vereniging van personen of een doelvennogen, wordt dean tijdens de veivolging veftegenwoor
digd door de bestuurder en, indien er meer bestuurders zijn, door één dezer. Dc vertegenwoordi
get kan bij gemachtigde verschijnen. De rechter kan de persoonlijke vcrscbijning van een be
paaide bestnurder bevelen; hij kan aisdan zijn medebrenging gelasten.

4. Voor wat betreft in artikel 8 stxaffiaar gestelde feiten worden rechtspersonen voor de toepas
sing van artikel 20 van bet Wetboek van Sftafrordedng van de Nederlandse Antillen geacht te
wonen, want au gevestigd zijn.

5. Indien cnn sfrafveivolging worth ingesteld tegen een recbtspersoon, ecu vennootschap, een
vereniging van personen of een doelvennogen, geschieden de in bet Vethoek van Strafvordering
van de Nederlandse Anbilen voorgescbreven betekeningen, dagvaardingen, oproepingen, ken
rüsgevingen of andere mededelingen, nan tie persoon of de woonplaats van de bestuurder en,
indien er meer bestuurders zijn, van één dezer of de plants want bet bestuur zitting of kantoor
houdt, behoudens, indien bet een dagvaarding betreft, overeenkomatige toepassing van artikel
130, tweede en derde lid, van bet Wetback van Snftordedng van de Nederlandse Andilen.

Art. 9. 1. Bij veroordeling wegens een feit, sftalbaar gesteld bij artikel 8, kunnen worden ver
beurd verklaard:
& goederen, waannede of met betreltiting tot weike bet felt is begnan, of die geheel of gedeelte

lijk door middel van bet feit zijn vethegen, met hun verpakking, alsmede de voor die goede
tea mdc plaats tredende tegernvaamde ongencht of daze goederen of tegenwaarde de vereor
deelde toebehoren;

b. goederen, beborende tot de ondememing van de veroordeelde, waarin bet feit begaan is,
aismede de voor die goederen in de plants tredende tegenwaarde, ongeacht of deze goederen
of tegenwaarde de veroordeelde toebeboren, doch slechts voor zover zij soortgeijk zijn ann
en met betrekking tot bet feit verband houden met die welke bnchtens bet sub a bepaalde
voor verbeurdverldaring in aanmerking komen.

An. Ba is ingevoegd bij Lv. van 28 april 1965 (P.R. 1965, 76) inwt. 14-5-1965.
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2. Verbeurdveñdañng van goederen, welke tie veroordeelde niet toebehoren, wordt niet uitge
sproken voor zover de rechten van derden te goeder trouw eangetast zouden worden.

Art 10. Met bet opsporen van tie bij of lmichtens deze Iandsverordening sftathaar gestelde fei
ten zijn, behalve de bij artikel 8 van bet Wetboek van Strafvordedng van tie Nederlandse Antilen
aangewezen persona, belast tie bij Iandsbesluit aangewezen ambtenaren en andere personen.

An. 11. De opsporingsambtenaren zijn te nile tijden bevoegd om in besiag te nemen zomede
ter rnbcs1aennng tie uilleveHng te vorderen van nile voot-werpen, walk tot ontdekldng der
waarheid kunnen dienen, of welker verbeurdverklaring, vemietiging of onbmikbaarmaking kim
worden bevolen.

Art. 12. 1. Alien die beftokken zijn of zijn geweest bij de uitvoedng van deze landsverorde
ning, zijn vcrplicht tot gehehnhouding van al betgeen hun in bun hoedanigheid is bekend gewor
den, voor wver zij niet in die boedanigheid tot mededeling dnarvan bevoegd of verplicht zijn.

2. Hij die opzetteiijk enig gehehn schendt, hetweik Mj ingevolge het cerste lid verplicht is te
bewaren, wordt gestraft met hechtetils van ten hoogste eta jeer of geldboete van ten hoogste
zesduizend gulden.

3. De in dit aitkel strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
4. Hij nan wiens schuld te wijten is de schending van enig gehelin, hetwelic bij ingevolge bet

eemtn lid verplicht is It bewaren, worth gestnfi met heehtenis van ten hoogste tine maanden of
geldboete van ten hoogste zesbonderd gulden.

5. Indian can dezer feiten tegen een bepanlde persoon gepieegd is, wordt hat siechts vewoigd
op diens klachte.

Art. 13. 1. Deze Iandsverordening, weilce kan worden aangebaald als “Prijzenverordening
1961”, fteedt in werking met ingang van de dag na die van hear afkondiging.’

2. Op hetzelfde tijdstip vewaflen bet Prijsopdrijvings- en Hamsterbesluit 1940 (P.3. 1945, no.
8) alsmede de Undsverordening van de 8ste maaft 1952 (P.3. 1952, no. 26) houdende verplich
ting tot aanduiding van de pHjzen van goederen.

3. Het iandsbesluit van de 3lstejanuani 1958 no. I (PB. 1958, no.6) houdende voorschñften
met beftekiting tot de pdjzen van brood in bet eilandgebied Curaçao, biijft van bacht, totdat bet
is ingeftokken of vewangen door een regaling kracbtens artikel 2 van deze Iandsverordening.

Gegeven te Wilemsmd, de I9dejuli 1961.

C. WNKEL G.A.m.
Pt Prijzenvemrdening 1961 (P.3. 1961,117) is gewijzigdbij:
I. tie Iandsverordening van tie 28ste april 1965 (PB. 1965, 76),
2. de landsverordening van de 6de oktober 1982 (P.8. 1982, 291),
3. de Iandsverordening van de 4de juni 1985 (P.3. 1985, 66),
4. tie landsverordening van tie l4de oktober 1991 (P.R. 1991, 100),
5. de Iandsverordening van de lSde maafl 2001 (P.8. 2001, 24).

inwtr.2SjuIi 1961.
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