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Jaargang 2023 

AB 2023, no. 01 

Ministeriële regeling van 27 december 2022 ter uitvoering 

van artikel 2, derde lid, van de Prijzenverordening (Regeling 

prijsaanduiding goederen en diensten)  
 

 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende het 

bekend maken van de prijzen waartegen goederen of diensten worden 

aangeboden; 

 

gelet op: 

- artikel 2, derde lid, van de Prijzenverordening; 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. diensten: de verrichtingen, welke het voorwerp zijn van 

overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten of van 

aanneming van werk, als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek of van verzekerings- of garantieovereenkomsten, 

doch met uitzondering van die, welke het voorwerp zijn van een 

arbeidsovereenkomst; 

b. goederen: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Artikel 2 

 

1. Een ieder die goederen te koop aanbiedt en diensten levert, is verplicht 

bij de kassa, ter inzage van de koper, een lijst te hebben waarop 

duidelijk zichtbaar en leesbaar, de bekendgemaakte en op dat moment 

voor deze goederen geldende hoogst toelaatbare prijzen zijn vermeld. 

 

2. Indien goederen of diensten elektronisch worden aangeboden, dient de 

in het eerste lid genoemde lijst te worden gepubliceerd op het platform 

waarop de goederen en diensten worden aangeboden. 
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3. Een ieder die goederen te koop aanbiedt, is verplicht deze goederen te 

voorzien van een duidelijk zichtbare en leesbare aanduiding van de 

prijs. Bij een stapel of groep gelijksoortige artikelen kan volstaan 

worden met een enkele aanduiding van de prijs per artikel. 

 

4. Een ieder die diensten aanbiedt, is verplicht de aanduiding van de prijs 

op een kenbare manier te tonen. 

 

5. De prijsaanduiding dient in de Engelse of Nederlandse taal te zijn 
opgesteld. 

 

6. Ten aanzien van kleine autobussen, taxi’s, grote autobussen en 

toerwagens in de zin van de Landsverordening personenvervoer geldt 

dat de prijs zichtbaar is aan de buitenkant van de kleine autobussen, 

taxi’s, grote autobussen en toerwagens. 

 

 

Artikel 3 

 

1. De prijs wordt in Nederlands-Antilliaanse guldens aangeduid, waartoe 

het guldenteken (NAf) gehanteerd moet worden. 

  

2. Degene die goederen te koop aanbiedt of diensten levert, kan de prijs in 

een andere munteenheid vermelden, mits aan de overige bepalingen 

van deze regeling is voldaan en op de voorwaarde dat de buitenlandse 

geldeenheid duidelijk wordt vermeld. 

 

3. Indien de goederen zijn voorbedrukt in prijzen in een andere 

munteenheid, is het toegestaan op een aantal duidelijk zichtbare 

plaatsen aan te geven wat de omrekenkoers is van deze munteenheid 

naar Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 

 

Artikel 4 

 

1. Een ieder die goederen op afbetaling of in huurkoop te koop aanbiedt, 

voorziet deze goederen van een duidelijk zichtbare en leesbare 

aanduiding van de contante prijs en de afbetalingsprijs of de 

huurkoopprijs. Onder afbetalingsprijs of huurkoopprijs wordt verstaan, 

de som van alle bedragen welke verschuldigd zijn voor aanbetaling, 

afbetalingen en rente. 

 

2. Degene die een hotel exploiteert, is verplicht in iedere kamer de 

daarvoor per dag te berekenen prijs op een duidelijk zichtbare en 

leesbare wijze bekend te maken in Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 

3. Degene die in een hotel een bar exploiteert, is verplicht de prijzen van 

de daarin aangeboden dranken en andere waren op een duidelijk 

zichtbare en leesbare wijze bekend te maken in Nederlands-Antilliaanse 

guldens. 

 

4. Degene die in een hotel een restaurant exploiteert, is verplicht om de 

prijzen van de daarin aangeboden prijzen en dranken op een duidelijk 

zichtbare en leesbare wijze bekend te maken in Nederlands-Antilliaanse 

guldens. 
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5. Naast de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde aanduiding van de prijs, kan de 

tegenwaarde van die prijs in een andere munteenheid worden vermeld. 

 
 

 

Artikel 5 

 

De Prijsaanduiding goederen en diensten (P.B. 1979 no. 119) en alle 

overige ministeriële beschikkingen met algemene werking, ter uitvoering 

van artikel 2 van de Prijzenverordening, tot vaststelling van voorschriften 

over het bekend maken van de prijzen waartegen goederen en diensten 

worden aangeboden, worden ingetrokken. 

 

 

Artikel 6 

 

Deze 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.   

 

Artikel 7 

 

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling prijsaanduiding 

goederen en diensten. 

 

Deze ministeriële regeling wordt in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 
 
De zevenentwintigste december 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie, a.i. 
 

 
 

                               Uitgegeven de vierde januari 2023 

                               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, derde lid, van de 
Prijzenverordening geeft de Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie de bevoegdheid om voorschriften te geven 
voor wat betreft de prijzen waartegen goederen en diensten worden 
aangeboden. Met de onderhavige ministeriële regeling wordt van 
bovenstaande bevoegdheid gebruik gemaakt. Deze ministeriële regeling zorgt 
voor een betere consumentenbescherming en ter bevordering van de 

rechtszekerheid. 
 
Handhaving 
 

Handhaving van deze ministeriële regeling is geregeld in artikel 8 en verder 
van de Prijzenverordening. Een gedraging wordt, indien zij opzettelijk 

geschiedt, beschouwd als misdrijf en wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of een geldboete van de derde categorie. Een 
gedraging wordt, indien zij aan schuld te wijten is, beschouwd als overtreding 
en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete 
van de tweede categorie. Strafbaarstelling is in de Prijzenverordening ook 
bepaald wanneer het feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, 
een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een 

doelvermogen. Goederen kunnen daarnaast verbeurd worden verklaard. Met 
het opsporen van de bij of krachtens Prijzenverordening strafbaar gestelde 
feiten zijn, behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen persoon, belast de bij landsbesluit aangewezen ambtenaren en 
andere personen. 

 
Financiële paragraaf 

 
Deze regeling leidt niet tot kosten voor de overheid.   
 
 
Artikelsgewijs deel 
 

 
Artikel 1 
Dit artikel regelt de definities van goederen en diensten.  
 
 
Artikel 2, 3 en 4 
Een ieder die goederen of diensten te koop aanbiedt, draagt er zorg voor 

dat op die goederen of diensten een duidelijk zichtbare en leesbare 
prijsaanduiding is aangebracht waarin de prijs in Nederlands Antilliaanse 
gulden (NAf) is vermeld. Omdat Sint Maarten echter een Amerikaanse 
dollar-economie kent, is een bepaling toegevoegd om ervoor te zorgen dat 
de prijzen ook in andere valuta kunnen worden aangeduid. In dat geval 
moet de gebruikte wisselkoers ook zichtbaar zijn voor de consument. 
 

 
Artikel 5 
Ten tijde van de Nederlandse Antillen zijn ter uitvoering van de 
Prijzenverordening meerdere ministeriële beschikkingen genomen met 
algemene werking, tot vaststelling van voorschriften over het bekend 
maken van de prijzen waartegen goederen en diensten worden 

aangeboden. Op grond van artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur hebben deze ministeriële 

beschikkingen met algemene werking de status ministeriële regeling 
gekregen. Het is – door de gebrekkige administratie - niet te achterhalen 
welke ministeriële beschikkingen, met algemene werking nog rechtskracht 
hebben. Om er zeker van te zijn dat alle ministeriële beschikkingen met 
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algemene werking tot vaststelling van voorschriften over het bekend 

maken van de prijzen waartegen goederen en diensten worden 
aangeboden, worden ingetrokken is daarom een algemene formulering 
gehanteerd. 
 

 
Artikel 6  
Het spoedeisende karakter voor onderhavige regelgeving noopt tot een 
beroep op artikel 127, derde en vierde lid van de Staatregeling en artikel 
17, tweede lid, onderdeel b, van de Landsverordening Constitutioneel Hof. 
 
Het spoedeisende karakter vloeit voort uit het feit dat een soortgelijke 

regeling reeds vóór 10-10-10 bestond en het ontbreken daarvan heeft geleid 
tot belemmeringen bij de uitvoering van prijscontroles. Bovendien zijn er, 
gezien de hoge inflatie, steeds meer berichten over overtredingen van de 
aangegeven prijzen ten opzichte van de werkelijke prijzen aan de kassa.  

 
Artikel 7  

Dit artikel regelt de citeertitel. 
 
 
 
 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie, a.i.  

 
 

 

                                    

                         

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


