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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 3de augustus 2022 
tot wijziging van de Prijzenbeschikking kippeneieren Curaçao oktober 19831 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling a.i., 
 
 Overwegende: 
 
dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking kippeneieren Curaçao oktober 1983, zoals gewijzigd, 
nader te wijzigen in verband met het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en 
kleinhandelsprijzen van kippeneieren vanwege onder andere een stijging van de prijs van 
kippenvoer in het buitenland naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne; 
 
 Gelet op: 
 
artikel 2 van de Prijzenverordening 19612, zoals gewijzigd; 
 

Heeft besloten: 
 

Artikel I 
 
De Prijzenbeschikking kippeneieren Curaçao oktober 1983, zoals gewijzigd, wordt nader 
gewijzigd als volgt: 
 
In de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, worden de navolgende daarin vermelde 
producten vervangen als volgt: 
 

PRODUCT GEWICHT GROOTHANDELSPRIJS KLEINHANDELSPRIJS 

KIPPENEIEREN    

Op platen á 30 
stuks afgeleverd 1825 gr. (of meer) NAf 15,00 NAf 15,90 

In dozen á 18 
stuks afgeleverd 1095 gr. (of meer) NAf 9,00 NAf 9,54 

In dozen á 12 
stuks afgeleverd 730 gr. (of meer) NAf 6,00 NAf 6,36 

In dozen á 6 stuks 
afgeleverd 365 gr. (of meer) NAf 3,00 NAf 3,18 

Per stuk 60 gr. (of meer) NAf 0,50 NAf 0,53 

                     
1 No. 7185/JAZ, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2013, no. 58.  
2 P.B. 1961, no. 117, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2001, no. 24. 
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Artikel II 
 
Bij de totstandkoming van deze regeling vervallen de groot- en kleinhandelsprijzen voor 
kippeneieren zoals vastgelegd in de Regeling Makutu Básiko Augustus 2012.   
 
Artikel III 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 
 
 

 
Gegeven te Willemstad, 3 augustus 2022 
De Minister van Economische Ontwikkeling a.i., 

R.D. LARMONIE-CECILIA 
 

 
Uitgegeven de 5de augustus 2022 
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 3de 
augustus 2022 tot wijziging van de Prijzenbeschikking kippeneieren Curaçao oktober 19833 
 
1.  Algemeen 
 
Geschiedenis met betrekking tot de prijsregulering van kippeneieren op Curaçao 
Sinds het jaar 1972 geldt een importverbod op kippeneieren. Het voornoemde is krachtens  
landbesluit, houdende algemene maatregelen,4 geïntroduceerd, in het belang van 
volkshuishouding, om de ontwikkeling van import vervangende bedrijven te bevorderen. Als 
aanvulling hierop heeft de regering in het jaar 1983 besloten om de prijzen van kippeneieren te 
reguleren. Het voornoemde, met name om misbruik te voorkomen door de eierproducenten die 
in een bevoordeelpositie verkeerden door het importverbod.  
 
Food Safety en Food Security 
Afgezien van het bovenstaande zijn er ook andere factoren die een belangrijke rol spelen bij de 
lokale productie van kippeneieren, zoals ‘Food Safety’ (voedselzekerheid) en ‘Food Security’ 
(voedselveiligheid). ‘Food Safety’ en ‘Food Security’ houdt in dat een land naar zelfredzaamheid 
moet streven op het gebied van voedsel en de kwaliteitsbewaking hiervan. Gezien het 
productieproces voor het verbouwen van voedsel, zijnde akkerbouw of veeteelt, een zeer 
kapitaalintensief proces is, is het gebruikelijk dat deze sectoren gesubsidieerd worden door de 
regering of dat de regering protectionisme (bescherming tegen buitenlandse concurrentie) op 
deze sectoren toepast. Hierdoor is het dan aantrekkelijker voor een lokale ondernemer om tot 
deze sectoren toe te treden. Op Curaçao is derhalve gekozen voor protectionisme zijnde het 
importverbod en prijzenregulering van lokale kippeneieren productie. 
 
Bescherming lokale productie 
De voornaamste redenen waarom de regering voor de bescherming van de lokale productie van 
kippeneieren heeft gekozen luiden als volgt: 
 
- Gezondheidsoverwegingen: 

Kippeneieren zijn levende organismen en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid indien 
deze niet op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Bij de import van 
kippeneieren is het productieproces niet te controleren en aangezien kippeneieren derfgoed 
zijn, is een (lab technische) controle door de bevoegde autoriteiten op de versheid hiervan 
niet mogelijk. Derhalve is de lokale productie van kippeneieren op Curaçao van essentieel 
belang; 
 

- De kosten verbonden aan het importeren van kippeneieren: 
Indien wordt afgezien van de lokale productie van kippeneieren en overgegaan wordt tot de 
volledige import hiervan, wordt de prijs van een dozijn kippeneieren geschat tussen de NAf 
10,93 en NAf 14,13.5 Tevens is de afzetmarkt van Curaçao relatief klein in vergelijking met 

                     
3 No. 7185/JAZ, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2013, no. 58. 
4 P.B. 1972, no. 180. 
5 De schatting is gebaseerd op één (1) dozijn legbatterij eieren. Andere soorten ‘luxe’ eieren zoals scharrel, biologisch, 

vrij uitlopend et cetera zouden op een duurder prijs uitkomen. 



80 
 

 - 4 - 
 
 de wereldwijde vraag naar kippeneieren. Dan rijst de vraag of het voor een buitenlandse 

eierenleverancier de moeite waard is om aan Curaçao te leveren; 
 

- Deviezenbesparing: 
Het lokaal produceren van kippeneieren zorgt voor werkgelegenheid en bespaart ook 
deviezen;  
 

- Sociale impact kippeneieren: 
Door de relatief lage prijs en het hoge proteïne gehalte van kippeneieren, vormen deze een 
belangrijke voedingsbron voor mensen en wordt ook aangemerkt als een voedingsproduct 
van primaire levensbehoefte. Tevens worden kippeneieren gebruikt als basisproduct van 
verschillende voedingsmiddelen zoals brood. 

 
Lokale eierproducenten 
Curaçao kent momenteel vier (4) erkende eierproducenten zijnde: 
1. Egg Farm Moderno (grootste eierproducent met circa 75% van de markt); 
2. Pita Farm N.V.; 
3. Happy Chicken; en 
4. Granja Galiña Feliz. 

 
Soorten kippeneieren op Curaçao 
De bovengenoemde eierproducenten produceren verschillende soorten kippeneieren die 
onderverdeeld worden in de categorieën: vrij uitloopeieren, scharreleieren en legkip of 
legbatterij eieren.  
Egg Farm Moderno en Pita Farm N.V. zijn de enige eierproducenten die legbatterij eieren 
produceren op Curaçao. De overige eierproducenten produceren uitsluitend scharrel-, of vrije 
uitloop eieren. 
 
Huidige stand van zaken 
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een grote impact op de voedselvoorziening 
wereldwijd, dus ook op die van Curaçao. Rusland en Oekraïne zijn grote exporteurs van granen, 
met name tarwe, die gebruikt worden voor allerlei producten zoals brood, bloem en aanverwante 
producten en zonnebloemolie. De graanprijs is omhooggeschoten en heeft als gevolg dat veel 
landen het niet meer kunnen kopen. De impact van de oorlog komt bovenop de effecten van de 
‘COVID-19’ pandemie die nog steeds gaande is met besmettingen.  
Eén van de impacts van de pandemie is de wereldwijde ontregeling van de logistieke ketens die 
al invloed heeft op de prijzen van containers en vervolgens doorwerkt in het transport en de 
producten. Verder beginnen vele vakantiebestemmingen weer toeristen massaal toe te laten 
waardoor de vraag naar producten weer aan het stijgen is. Dit alles zet een enorme druk op de 
voedselvoorziening en brengt de voedselveiligheid in gevaar.  
 
Volgens de Verenigde Naties zal de oorlog in Oekraïne zijn weerslag hebben op de wereldwijde 
voedselvoorziening. Stapelgoederen zoals tarwe, maïs en zonnebloemolie zijn de grootste 
exportproducten uit Oekraïne. Dit heeft ook repercussies voor vlees, kip en dierenvoeding daar 
een groot deel van de mais voor de productie van dierenvoer wordt gebruikt. Een aantal landen 
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heeft reeds aangegeven de export van bepaalde stapelgoederen stil te leggen om hun eigen 
markten te voorzien, zoals India. 
 
De internationale logistieke situatie heeft ook zijn repercussies op Curaçao. De 
eierenproducenten geven aan dat de huidige situatie waarbij vrachtcontainers vertraagd worden 
afgeleverd,  ook van invloed is op de bedrijfsvoering van de eierenproducenten.  
Al met al dreigt de lokale productie van kippeneieren in gevaar te komen daar de gereguleerde 
prijzen, met name de groothandelsprijzen van kippeneieren, sinds het jaar 2008 niet zijn 
geïndexeerd.  
In tegenstelling tot de andere gereguleerde voedingsproducten waar het Ministerie van 
Economische Ontwikkeling (hierna: MEO) een marge/mark-up methodiek op toepast, hanteert 
MEO een vaste verkoopprijs voor kippeneieren en brood middels de Prijzenbeschikking 
kippeneieren Curaçao oktober 1983 en de Prijzenbeschikking Brood Curaçao juli 20046. Beide 
voedingsproducten behoren tot de ‘Makutu Básiko’ die vastgesteld is in de Regeling Makutu 
Básiko Augustus 20127. Hoewel behorende tot de ‘Makutu Básiko’ wordt voorgesteld om de 
prijsregulering van beide voedingsproducten elk in een aparte ministeriële regeling vast te 
stellen, omdat zoals hierboven gesteld, voor die producten een vaste verkoopprijs geldt.  
 
Stijging van de productiekosten van de eierproducenten 
In vergelijking met andere takken van bedrijvigheid op Curaçao heeft de stijging van transport-, 
olie-, energie-, en graankosten een enorme druk gelegd op de productiekosten van de 
eierproducenten. Het voornoemde mede door het feit dat de kosten van import en energie circa 
80% van de totale productiekosten vormen.  
 
Uit de geleverde facturen van de eierproducenten kan tevens geconcludeerd worden dat in de 
laatste twee (2) maanden de prijzen van kippenvoer met bijna 70% zijn gestegen in vergelijking 
met vorig jaar. Kippenvoer wordt uitsluitend geïmporteerd. Een legkip eet gemiddeld 115 gram 
per dag aan kippenvoer.  
 
Met betrekking tot de productiecyclus van kippeneieren worden legkippen als kuikens 
ingevlogen naar Curaçao en lokaal verder opgevoed tot legkippen. De inkoopprijzen van 
kuikens zijn, in vergelijking met het jaar 2019, met circa 17% gestegen. 
 
Gezien de verhoging van de productiekosten van kippeneieren bestaat het risico dat één of meer 
eierproducenten op zeer korte termijn failliet kunnen gaan in legbatterij eierenproductie. 
Curaçao zal hierdoor uitsluitend over moeten gaan tot de import van eieren om aan de vraag te 
kunnen voldoen welke evenwel tot een hogere prijs zal leiden. Tevens kunnen geïmporteerde 
kippeneieren schadelijk zijn voor de gezondheid indien deze niet op een verantwoorde manier 
worden geproduceerd. 
 
Prijsverhoging verkoopprijs kippeneieren op Curaçao  
De twee grootste eierproducenten hebben circa 200.000 kippen per cyclus. Dit betekent dat er 
dagelijks minimaal 23.000 kilogram aan kippenvoer wordt benut per eierproducent. Door de 

                     
6 P.B. 2004, no. 63. 
7 P.B. 2012, no. 52.  
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 prijsstijgingen van vrachtkosten van kippenvoer zijn de prijzen van kippeneieren op Bonaire en 
Aruba al verhoogd. De prijs van kippeneieren per dozijn is momenteel NAf 6,75 op Aruba en 
$3,85 (NAf 7,01) op Bonaire. Dit schetst al een beeld van een redelijke prijs van kippeneieren in 
vergelijking met NAf 4,88 die nog gehanteerd wordt op Curaçao. 
De hierboven omschreven ontwikkelingen brengen met zich mee dat de verkoopprijs van de 
gereguleerde legbatterij kippeneieren wordt verhoogd naar NAf 0,50 per stuk. De prijs van NAf 
0,50 per stuk is evenredig met 35% verhoging op de huidige legkip eieren prijzen.  
 
2.  Financiële paragraaf 
Het bepalen van de maximum groot- en kleinhandelsprijzen voor kippeneieren heeft geen 
financiële gevolgen voor het Land.  
 
3.  Artikelsgewijze toelichting 
Verwezen wordt naar het algemene deel van de toelichting.  
 
 
 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling a.i., 
R.D. LARMONIE-CECILIA 
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