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DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE; 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is de prijzen van roerende goederen vast te stellen in 

verband met de uitzonderingstoestand of het orkaanseizoen 2019 ter 

voorkoming van prijsopdrijving; 

 

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

 

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder: 

a. inspectiedienst: Inspectiedienst Toerisme, Economische zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie als bedoeld in artikel 9, onderdeel f, 

onder iii, van de Landsverordening inrichting en organisatie 

landsoverheid; 

b. kleinhandelsprijs: de prijs van een roerend goed  bij de verkoop 

aan de consument; 

c. maximumprijzen: de door de minister aangegeven hoogste prijzen 

als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de 

Prijzenverordening;  

d. uitzonderingstoestand: een bij landsbesluit afgekondigd 

uitzonderingstoestand, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 

Landsverordening uitzonderingstoestand; 

e. verkopen: verkopen of te koop aanbieden van goederen. 
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Artikel 2 

 

1. Maximumprijzen worden vastgesteld in de bij deze regeling 

behorende bijlage. 

2. De vaststelling van de prijzen, genoemd in de bijlage, wordt van 

kracht op de datum waarop een landsbesluit van een 

uitzonderingstoestand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 

Landsverordening uitzonderingstoestand in werking treedt en blijft 

van kracht tot de datum van opheffing van deze 

uitzonderingstoestand, bedoeld in artikel 3 van die 

Landsverordening uitzonderingstoestand. 

3. Zijn voor bepaalde goederen, genoemd in de bijlage, 

maximumprijzen vastgesteld in een andere ministeriële regeling, 

dan blijven die maximumprijzen van de andere ministeriële 

regeling buiten toepassing voor de periode, bedoeld in het tweede 

lid. 

 

 

Artikel 3 

 

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling prijsvaststelling 

in verband met uitzonderingstoestand of het orkaanseizoen 2019. 

 

Artikel 4  

 

Deze ministeriële regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan 

als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met 

ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 

Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst en eindigt op 30 november 

2019.  

 

 Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

De vijfde juni 2019 

 

 

 

                 Uitgegeven de dertiende juni 2019 

               De Minister van Algemene Zaken  

               Namens deze, 

               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING: 

 

Algemeen deel  

 

De Prijzenverordening beoogt vanuit het algemeen belang de prijzen van 

bepaalde goederen en diensten te reguleren. Artikel 2, eerste lid, aanhef 

en onderdeel a, van deze landsverordening geeft de Minister van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: de Minister) de 

bevoegdheid om maximumprijzen vast te stellen ten aanzien van het 

aanbieden, verkopen en verhuren van goederen, dan wel het aanbieden en 

verrichten van diensten. Sint Maarten ligt in een regio waar jaarlijks 

orkaanactiviteit is. Vanaf de periode 1 juni tot 30 november bestaat 

jaarlijks de kans op orkanen die vanuit het oosten het Caribische gebied 

binnen komen. Gedurende het orkaanseizoen is de kans reëel dat er een 

uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd bij landsbesluit. 

 

Het oogmerk van onderhavige ministeriële regeling is om maximumprijzen 

vast te stellen gedurende het orkaanseizoen van het jaar 2019, om 

prijsopdrijving van goederen te voorkomen. De bouwmaterialen zijn op de 

lijst geplaatst, omdat uit onderzoek is gebleken dat ook de prijzen van 

deze goederen sterk stijgen. Bouwmaterialen behoren naast 

levensmiddelen tot een van de belangrijkste consumptiegoederen. 

De bescherming van de consument en het zoveel mogelijk beperken van 

ongunstige marktverstoringen vereisen overheidsinterventie. 

De Minister acht het, gelet op het algemeen belang, noodzakelijk om 

hoogst toelaatbare prijzen vast te stellen omdat: 

1. Naast het directe effect van orkanen op Sint Maarten en op de 

economische ontwikkeling er ook indirecte effecten zijn. Het is 

bewezen dat de overheid in de periode post-Irma te kampen heeft 

gehad met een flink begrotingstekort; een stijgend tekort op de 

handelsbalans welke tot gevolg heeft dat de wisselkoers onder 

druk komt te staan, wat weer een internationale kapitaalvlucht tot 

gevolg kan hebben. 

2. Indien de Overheid geen hoogst toelaatbare prijzen voor goederen 

of diensten vaststelt, die gelden vanaf het moment van 

aankondiging van een orkaanpassage tot het moment van 

normalisering na de orkaanpassage, kunnen de inwoners van Sint 

Maarten, niet de juiste voorbereidingen treffen. Hierdoor zijn de 

mensen aangewezen op de hulp van de Overheid. De hulp die de 

Overheid moet geven nu de mensen zich niet juist hebben kunnen 

voorbereiden op de orkaanpassage, kunnen grote financiële 

gevolgen met zich meebrengen voor het land Sint Maarten. 

 

 

Met de onderhavige ministeriële regeling wordt van bovenstaande 

bevoegdheden gebruikgemaakt.  

 

Financiële paragraaf 

 

Er zijn geen financiële gevolgen voor de Landskas. 
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Artikelsgewijs deel 

 

Artikel 1 

 

In dit artikel worden de definities gegeven van enkele in de regeling 

gebruikte termen. 

 

Artikel 2 

De vaststelling van de maximumprijzen is berekend door middel van de 

toepassing van een steekproef methode van de prijzen van de op de lijst 

voorkomende goederen. De steekproef is gehouden gedurende de periode 

februari tot maart 2019. De maximumprijzen zijn berekend op basis van 

het rekenkundig gemiddelde van de prijzen. Deze berekende prijzen 

vormen dan de in de lijst opgenomen vastgestelde maximumprijzen voor 

de goederen.   

 

Artikel 3 

 

Dit artikel regelt de citeertitel. 

 

Artikel 4 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. 

Het spoedeisende karakter voor onderhavige regelgeving vloeit voort uit 

het feit dat het orkaanseizoen per 1 juni 2019 zijn intrede doet. De 

ervaring leert dat er in deze periode ook sprake is van prijsopdrijving. De 

toepassing van noodwetgeving om de openbare orde te handhaven, in 

geval Sint Maarten getroffen wordt door een orkaan, nopen tot een beroep 

op artikel 127 van de Staatsregeling jo. artikel 17 lid 2 b van de 

Landsverordening Landsverordening Constitutioneel Hof. 

   

 

 

 

De Minister van Toerisme, 

Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


