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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIЁLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van 29ste augustus 2012 ter 
uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening1  strekkende tot vaststelling van de 
maximum groothandelsprijs en maximum detail- of kleinhandelsprijs voor de goederen 
behorende tot de mand van primaire levensmiddelen, de “makutu básiko” (Regeling 
Makutu Básiko Augustus 2012)  
 

_______ 
 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING, 
 
 Overwegende: 
 
dat de internationale levensmiddelenmarkt gekenmerkt wordt door structurele stijging van prijzen 
van levensmiddelen; 
dat een deel van onze bevolking, welke een minimum inkomen heeft, door de steeds stijgende 
prijzen minder in staat is om in de primaire levensbehoeftes te voorzien; 
dat het de wens en de plicht is van de overheid  erop toe te zien dat voornoemde groep in de 
primaire levensbehoeftes kan voorzien;  
dat de minister voornoemd daartoe, in overleg met onder meer de representatieve organisaties van 
de detail- en groothandel in levensmiddelen, een mand met goederen behorende tot de primaire 
levensmiddelen, de “makutu basiko”, heeft samengesteld, welke goederen vermeld zijn in Tabel 
1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling; 
dat de goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling, worden 
aangeboden tegen zodanige prijzen, dat het vragen daarvan, naar oordeel van de minister 
voornoemd in strijd is met of dreigt te geschieden met het algemeen belang;  
 
 Gelet op: 
 
artikel 2 van de Prijzenverordening 1961, zoals gewijzigd; 
 
 

H e e f t   b e s l o t e n : 
 
 

Artikel 1 
Definities 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
“detail- of kleinhandelsprijs” : de prijs van een goed berekend aan de consument van dat goed; 
“groothandelsprijs” : de prijs van een goed berekend aan de detail- of kleinhandel; 
“kostprijs” : de inkoopprijs plus vrachtkosten (de cif-waarde of  douane 
                     
1 (P.B. 1961, no. 117) 
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waarde) vermeerderd met alle lokaal gemaakte kosten tot het 
centrale magazijn van de inkoper. 

 
 

Artikel 2 
Maximum groothandelsprijs 

 
Het is verboden de goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling, 
aan te bieden of te verkopen tegen een hogere groothandelsprijs dan de prijs (i) voor betreffend 
goed vermeld in Tabel 1, vierde kolom, of, zo daarin voor betreffend goed geen prijs vermeld is, 
(ii) berekend met inachtneming van de in Tabel 1, vierde kolom, voor betreffend goed vermelde 
marge op de kostprijs van dat goed.  
 
 

Artikel 3 
Maximum detail- of kleinhandelsprijs 

 
Het is verboden de goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze regeling, 
aan te bieden of te verkopen tegen een hogere detail- of kleinhandelsprijs dan de prijs (i) voor 
betreffend goed vermeld in Tabel 1, vijfde kolom, of, zo daarin voor betreffend goed geen prijs 
vermeld is, (ii) berekend met inachtneming van de in Tabel 1, vijfde kolom, voor betreffend goed 
vermelde marge op de kostprijs van dat goed. 
 
 

Artikel 4 
Voorschriften voeren administratie 

 
Iedere groothandel, detail- of kleinhandel die goederen bedoeld in de artikelen 2 of 3 van deze 
regeling aanbiedt of verkoopt of daartoe voorhanden heeft, is verplicht een zodanige administratie 
te voeren dat daaruit ter zake die goederen te allen tijde blijkt van (i) de kostprijs van die 
goederen, (ii) de wijze waarop die kostprijs gevormd is, en (iii) de onderliggende bewijsstukken. 
 
 

Aritkel 5 
Intrekking 

 
De Regeling Makutu Básiko, Januari 2012, genummerd 2011/097921 wordt ingetrokken. 
 
 

Artikel 6 
Publicatie 

 
Deze regeling wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 

Artikel 7 
Inwerkingtreding 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
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Publicatieblad waarin het geplaatst is. 
 
 

Artikel 8 
Citeertitel 

 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Makutu Básiko Augustus 2012. 
 
 
       Willemstad, 29 augustus 2012 
       De Minister van Economische Ontwikkeling, 

                   A.N. EL HAKIM 
 
 

       Uitgegeven de 31ste augustus 2012 
       De Minister van Algemene Zaken, 

               G.F. SCHOTTE 
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Toelichting behorende bij de Regeling Makutu Básiko 
 
Algemeen  
 
Het gevolg van de stijgende prijzen is dat de koopkracht van consumenten met name de groep met 
een minimum inkomen afneemt, waardoor zij moeilijk kunnen voorzien in hun basisbehoeften.  
Door de afhankelijkheid van import wordt ook de buitenlandse inflatie mee geïmporteerd. 
 
Hierdoor is het de minister noodzakelijk gebleken om een makutu básiko samen te stellen en deze 
bij de onderhavige ministeriële regeling vast te stellen. In deze makutu básiko worden producten 
opgenomen die noodzakelijk zijn in een huishouden. Het  betreft onder andere etenswaren, 
schoonmaakmiddelen en huishoudelijk producten. 
 
Door prijzen vast te stellen aan de hand van de maximale marge voor zowel de groothandel als de 
detailhandel, zal in ieder geval bewerkstelligd worden dat de prijzen van de in de tabel 
opgenomen levensmiddelen betaalbaar worden gehouden voor de personen met een minimum 
inkomen. 
 
 
Financiële onderbouwing 
 
Het bepalen van de maximumprijzen van groothandelsprijzen en detailhandelsprijzen van 
levensmiddelen heeft geen financiële gevolgen voor het land.  
 
 
Minister van Economische Ontwikkeling, 
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Tabèl 1: Makutu Básiko ougùstùs 2012 

 

Produkto  Deskripshon Peso / Unidat % 
mark-
up  

por 
mayor 

% mark-
up  

por menor 

Aletria Tur marka i sorto di  
spaguèti  i èlebog 
original 

450 – 500 gr. 7% 11% 

  

Aros Tur marka di aros brùin 
i blanku 

5 kg òf mas chikí 7% 11% 

 

Batata Batata Hulandes 

 

10 kg - 30% 

Bonchi  Tur marka di bonchi  
kòrá, wowo pretu, 
kashipete (large limas), 
ros (pink) den paki 

500 gr òf mas 
chikí 

7% 11% 

Hariña di funchi 

 

Tur marka di hariña di 
funchi blanku i gel 

1 kg òf mas chikí 7% 11% 

Hariña di pan 

 

Tur marka di hariña di 
pan all purpose 

1 kg - 2,5 kg 7% 11% 

Sereal 

 

Tur marka di  
cornflakes original 

250 -  550 gr. 7% 11% 

Lechi  

 

Tur marka di lechi awa 
den bleki (low i non fat 
inkluí) 

 Tur tamaño 7% 8%  

 

 Tur marka di lechi 
puiru (low i non fat 
inkluí) 

 

350 – 900 gr.  7% 8% 

  Tur marka di lechi awa 
den paki UHT halfvol 

1 liter 7% 11% 
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Produkto  Deskripshon Peso / Unidat % 
mark-
up  

por 
mayor 

% mark-
up  

por menor 

sin sabor agregá  

Margarina Tur marka di margarina 
semi & low-fat den paki

500 gr òf mas 
chikí 

10% 11% 

  Tur marka di margarina 
semi & low-fat den 
bleki 

Tur tamaño 7% 11% 

Zeta dushi Tur marka di zeta di 
maishi i vegetal 

1 galòn òf mas 
chikí 

7%  

 

10% 

 

Komestibel pa baby  Tur marka i tipo di 
kuminda pa baby na 
bòter  

Tur tamaño 7% 11% 

 Tur marka i tipo di 
lechi pa baby 

Tur tamaño 7% 11% 

 

 Tur marka i tipo di papa 
pa baby  

Tur tamaño 7% 11% 

Te Tur marka di te original Paki di 25 i 50 
pida 

7% 11% 

Galiña 

 

Whole legs  900 gr – 1 kg  - 20% 

Keshi Tur marka jonge 
blokkaas  

Solamente na 
(pida) blòki no di 
slais 

- 25% 

Berdura Kròpsla  Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Tomati Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Promentòn Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 
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Produkto  Deskripshon Peso / Unidat % 
mark-
up  

por 
mayor 

% mark-
up  

por menor 

 Broccoli Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Broccoli diepvries 

 

Tur marka  - 50% 

 Spinazi  Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Spinazi di diepvries 

 

Tur marka  - 50% 

 Kolo (solamente bèrdè i 
kòrá) 

Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Awakati Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Pampuna Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Wòrtel Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Siboyo Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

Fruta  Drùif Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 50% 

 Patia Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Apelsina Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Bakoba Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Banana  Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 
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Produkto  Deskripshon Peso / Unidat % 
mark-
up  

por 
mayor 

% mark-
up  

por menor 

 Mango Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Apel (solamente red & 
golden delicious) 

Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Mandarein Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Milon Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

 Papaya Hinté no kòrta ni 
di slais 

- 30% 

Remedi Tur marka di 
antidiabetica 

 10% 25% 

Produkto higiéniko  Toaya sanitario i 
tampon 

Tur marka i 
tamaño 

20% 30% 

   Bruki desechabel pa 
baby 

Tur marka i 
tamaño 

20% 25% 

   Lensu di papel den 
paki 

Tur marka i 
tamaño 

20% 30% 

Produkto di 
transporte 

 Bateria pa outo Tur marka i 
tamaño 

20% 30% 

Produkto di uso 
doméstiko 

Tur produkto di uso 
doméstiko manera 
habon pa laba man, 
paña i tayo, suavisante 
di paña, desinfektante, 
bleach, allesreiniger, 
etc. 

Tur marka i 
tamaño 

15% 25% 

Pan Kipashi di awa brùin i 
blanku 

min 500 - max 630 
gr despues di 
hòrna 

Fl. 
0,0028  

pa gr 

Fl. 0,003  

pa gr 
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Produkto  Deskripshon Peso / Unidat % 
mark-
up  

por 
mayor 

% mark-
up  

por menor 

Webu Palèt di 30  1825 gr (òf mas) Fl. 
10,50 

Fl.12,25 

 Kaha di 18  1095 gr (òf mas) Fl. 
6,67 

Fl. 7,78 

 Kaha di 12  730 gr (òf mas) Fl. 
4,44 

Fl. 5,18 

 Kaha di 6  365 gr (òf mas) Fl. 
2,22 

Fl. 2,59 

 Pa unu 60 gr (òf mas) Fl. 
0,37 

Fl. 0,43 
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