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WERKZAAMHEDEN
AFDELING
IMPLEMENTATIE
ECONOMISCH
BELEID
De afdeling “Implementatie Economisch Beleid” is
verantwoordelijk voor de implementatie en het
naleven van de Prijzenverordening, m.n. de
calculatie en vaststelling van de prijzen en de
tarieven van goederen en diensten, van de
Landsverordening In- en Uitvoer en van de
Landsverordening Winkelsluiting.
Hier volgt een rapportage van de werkzaamheden
verricht door de afdeling IEB voor de periode van
januari
tot
en
met
augustus
2020.
De
werkzaamheden zijn in verband met de COVID-19
situatie
afgeweken
van
de
conventionele
Operationele Plan 2020. Hier volgt een overzicht
van de verrichte werkzaamheden.

PAKKET GEREGULEERDE
PRODUCTEN
In maart 2020 ging de tweede fase van de
uitbreiding
van
het
pakket
gereguleerde
basisproducten in werking. Fase I van de uitbreiding
vond reeds in 2019 plaats. Het huidige pakket
gereguleerde basisproducten ziet er als volgt uit:

Rijst
Babyvoeding
Thee
Koffiemelk
Eetbare olien
Ingeblikte tonijn
Ingeblikte sardine
Ingeblikte zalm
Koffie
UHT melk

Maismeel
Melkpoeder
Broccoli frozen
Spinazie frozen
Mixed vegetables frozen
Gedroogde kidney bonen
Gedroogde zwarte bonen
Gedroogde limabonen
Spaghetti
Havermout
Bloem

Het huidige pakket
gereguleerde
basisproducten bestaat uit

1.110
Producten
van diverse merk en
verpakking.

14
Publicaties
van de vastgestelde
maximumprijzen hebben
sinds januari tot en met
augustus 2020
plaatsgevonden.

INTRODUCTIE
CRISISPAKKET
als gevolg van het COVID-19 waren in een aantal
gevallen
onevenredige
prijsverhogingen
geconstateerd
bij
bepaalde
hygiënische-,
verzorgings- en consumptieproducten.
Hierdoor
werd
in
maart
besloten
om
een
crisispakket tijdelijk te introduceren. Het middels
een Ministeriele Regeling tot stand gekomen
crisispakket stelt voor de volgende categorie
producten de hoogst toelaatbare groothandels- en
kleinhandelsprijzen vast :
PRODUCTEN
Desinfecterende middelen
voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik
Elektrolyten en mineralen
drank
Wc papier
Beschermende uitrusting
Baby luiers
Gedroogde fruit
Vochtige baby doekjes
Cornflakes
Bevroren fruit
Bevroren kippenpoten en vleugels

GR.HNDM
RG
14%

KL.HND
MRG
14%

14%

14%

14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
15%

14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
15%

Het crisispakket
bestaat uit

120

3

Producten

Publicaties

van diverse merk
enverpakking.

van het crisispakket
hebben tussen maart tot
en met augustus
plaatsgevonden.

RELAUNCH APP
“CONTROL DI PRIJS”
D.d. 5 maart 2020 werd de app “Control di Prijs”
officieel herstart. De oorspronkelijke app was voor
een tijd deels buiten gebruik wegens technische
mankementen. Een lokale app developer werd
benaderd ter assisteren met de herstart van de app
en om de app o.a. meer gebruikersvriendelijk te
maken. Op de app staan o.a. de maximumprijzen
van
het
pakket
gereguleerde
basisproducten,
verkoopprijzen aardolieproducten en LPG- kookgas
en Macuto di Compras.
De App is sinds de herstart beschikbaar voor
download op Apple en Android devices. onderstaand
is een overzicht van de hoeveelheid downloads sinds
de herstart.

294
764

KIPPENEIEREN: IMPORT
Als gevolg van een stijging in de vraag en een geringe
aanbod naar kippeneieren op de Amerikaanse markt
en door de wereldwijde ontwikkelingen als gevolg
van de COVID-19, waren de inkooppprijzen van
geimporteerde kippeneieren op de lokale markt flink
gestegen, met als gevolg dat het toen gehanteerde
calculatiesysteem niet meer toegepast kon worden.
De
toen
gehanteerde
verkoopprijzen
werden
berekend op basis van een gemiddelde verkoopprijs
verkregen
aan
de
hand
van
ingekomen
inkoopfacturen voor geimporteede eieren van de
afgelopen
3
maanden.
Door
de
stijgende
inkoopprijzen
voor
geimporteerde
kippeneieren
konden
groothandelaren
de
toen
vigerende
verkoopprijzen niet meer hanteren, daar ze te laag
waren. Hierdoor heeft DEZHI het calculatiesysteem in
april gewijzigd naar marges. De groothandelsmarge
bedraagt
13%
van
de
landed
cost
en
de
kleinhandelsmarge
bedraagt
15%
van
de
groothandelsprijs.
Bij deze calculatiemethode zijn er geen vastgestelde
verkoopprijzen en
de verkoopprijzen kunnen
fluctueren per ingekomen lading. De prijzencontroles
op geimporteerde kippeneieren worden in de
levenmiddelenzaken door de controleurs van DEZHI
verricht aan de hand van ingekochte facturen en de
vastgestelde marges.
Tot en met augustus werden 101 ontheffingen van het
importverbod van kippeneieren verleend. Ontheffing
werd verleend voor 2.974.200 dozijnen kippeneieren.
Hoewel de maandelijkse hoeveelheid verzochte
ontheffing voor geimporteerde kippeneieren amper
veranderde door de COVID-19 situatie, hebben de
groothandelaren aangegeven minder kippeneieren te
hebben geimporteerd voor de periode maart tot en
met mei, daar er geen vraag hiervoor was vanuit de
Horeca sector.

KIPPENEIEREN: LOKAAL
Eind
januari
2020
heeft
de
DEZHI
alle
groothandelaren van geïmporteerde kippeneieren
op de hoogte gesteld van de beslissing van de
minister van Financiën, Economische Zaken en
Cultuur om de import van bruine kippeneieren per 1
maart 2020 te verbieden. Reden hiervoor is de
mispraktijk op de lokale markt, waarbij de
verpakking van bruine geïmporteerde kippeneieren
verwisseld wordt voor een kartonnen doos waarbij
de consument onder de indruk wordt gesteld dat
het
lokaal
geproduceerde
kippeneieren
zijn.
Uitsluitend bruine kippeneieren worden lokaal
geproduceerd.
De
verkoopprijs
voor
lokaal
geproduceerde
kippeneieren zijn niet gewijzigd en bedragen Afl.
5,63 voor een dozijn.
In mei werd een inventaris gehouden van de lokaal
geproduceerde
kippeneieren.
In
totaal
7
pluimveebedrijven hebben hun informatie verstrekt
aan de DEZHI. Volgens verkregen informatie worden
er
gemiddeld
66.825
dozijnen
kippeneieren
maandelijks geproduceerd. Dit ten opzichte van de
verzochte maandelijkse gemiddelde geimporteerde
kippeneieren van 371.775. In onderstaande grafiek
wordt
een
overzicht
van
de
maandelijkse
consumptie kippeneieren voor 2020 weergegeven.
Lokale productie
15.2%

Geimporteerde kippeneieren
84.8%

CONTROLE
PRIJZENVERORDENING
Voor
wat
betreft
de
wijziging
van
de
Prijzenverordening, ter invoering van de bestuurlijke
handhaving, is een nader rapport, na het Raad van
Advies, naar de minister van Justistie en de minister
van
Economische
Zaken
doorgestuurd
ter
accordering, waarna een ontwerp Landsverordening
Prijzenverordening naar de Staten ter afhandeling
doorgestuurd zal worden. DWJZ heeft al een LB-ham
geconcipieerd voor wat betreft de bestuurlijke
handhaving die verder met de afdeling en DEZHI
besproken moeten worden.
Uit de controlerapporten op de naleving van de
vastgestelde verkoopprijzen van de producten
behorende tot de eerste levensbehoeften in 2020
bleek dat er maandelijks meer levensmiddelenzaken
werden gecontroleerd vergeleken met dezelfde
periode in 2019, met uitzondering voor het maand
april, waarbij door de COVID-19 de controle
werkzaamheden tijdelijk werden stopgezet.
In
onderstaande
grafiek
wordt
het
aantal
gecontroleerde
levensmiddelenzaken
voor
de
maanden januari tot en met juli 2019 en 2020
grafisch weergegeven.

TASKFORCE BEDRIJVEN
In april waren de controleurs begonnen met de
controlewerkzaamheden van de Taskforce Bedrijven,
opgericht
ter
naleving
van
de
Calamiteiten
verordening.
De
Taskforce
Bedrijven
is
een
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties op
verschillende vakgebieden met als taak controle uit te
oefenen op de implementatie van maatregelen ter
voorkomen van de COVID-19 besmetting teneinde de
algemene veiligheid van de bevolking te garanderen.
Wekelijks werden in verband met de Taskforce
Bedrijven, twee controleurs van DEZHI gerouleerd om
zodanig continuiteit van de controlewerkzaamheden
van DEZHI zelf te garanderen.
Aan het begin van de uitbraak van de COVID-19, al
vòòr de aanvang van de werkzaamheden Taskforce
Bedrijven, waren de controleurs, vergezeld door KPAagenten, begonnen met het observeren van de
ontwikkeling
van
de
prijzen
van
enige
nietgereguleerde
primaire
levensbehoeften
in
de
levensmiddelenzaken, daar er onrust was vanuit de
consumenten dat de verkoopprijzen van enige
essentiele producten omhoog zou gaan daar er
schaarste om de lokale markt zou kunnen ontstaan.

MACUTO DI COMPRAS
Macuto di Compras wordt wekelijks op de website en
App gepubliceerd. Voor 8 achtereenvolgende weken in
maart, april en mei waren geen publicaties. In
augustus werd een inventarisatie gehouden van
producten bij de levensmiddelenzaken ter verschonen
van de lijst producten die in de Macuto di Compras
voorkomen.

18

Publicaties

GEZAMENLIJKE
CONTROLES

van de Macuto di
Compras hebben
plaatsgevonden vanaf
begin van het jaar tot en
met augustus

Begin van het jaar hebben de controleurs van de
DEZHI en DVG, samen met de KPA gezamenlijke
controles verricht in de levensmiddelenzaken. Met de
uitbraak van COVID-19 en de drukte hiermede voor alle
instanties individueel, was het niet meer gelukt
gezamenlijke controles te verrichten. Daar de
gezamenlijke controles vastgelegd zijn door een
Ministeriele Regeling door de Minister- President, werd
zij in augustsus schriftelijk op de hoogte gesteld van
de tijdelijke stop van de gezamenlijke controles.
Totaal werden 4
gezamenlijke controles verricht,
waarbij een totaal van

13
levensmiddelenzaken
werden bezocht

PRIJZENCALCULATIES
AARDOLIEPRODUCTEN
In de onderstaande grafiek wordt een overzicht van de
ontwikkeling van de vastgestelde verkoopprijzen van
de aardolieproducten voor de maanden januari tot en
met augustus 2020 weergegeven

Oorzaken
voor
de
dalende
olieprijzen
was
oorspronkelijk een conflict tussen oliekartel OPEC en
Rusland en vervolgens als gevolg van de wereldwijde
effecten van de COVID-19. De internationale postings in
de maanden maart en april waren flink gedaald met
als
gevolg
dat
de
lokale
verkoopprijzen
aardolieproducten ook flink naar beneden gingen.
Sinds juni stegen de verkoopprijzen aardolieproducten
geleidelijk.
In mei 2020 heeft RDA de DEZHI benaderd ter
aanpassing van de groothandelsmarge die thans
gehanteerd wordt in het prijstructuur ter calculeren
van de verkoopprijzen aardolieproducten. RDA werd
vervolgens verzocht hun financiele overzichten over te
leggen ter rechtvaardigen van verzochte aanpassing.
DEZHI is nog in afwachting van verzochte gegevens.

LANDSVERORDENING
WINKELSLUITING
Het winkelsluitingsbeleid werd als gevolg van de
COVID-19 aangepast voor enkele zon- en feestdagen in
april en mei 2020. Reden hiervoor was om de toen
geimplementeerde
shelter-in-Place
maatregel
te
versterken. Het winkelsuitingsbeleid werd zodanig
aangepast voor de Paasweekend (10 t/m 13 april 2020),
Koningsdag (27 april 2020), Dag van de Arbeid (1 mei
2020) en Hemelvaartsdag (21 mei 2020) dat winkels,
m.u.v. pompstations, apotheken, take-away and food
deliveries, gesloten moesten zijn voor het publiek.
De DEZHI zal ontheffingen blijven verlenen aan een tal
van convenience stores die ontheffing
van de
openingstijden
conform
het
“Landsverordening
winkelsluiting” krijgen van 24 uur. Aan het begin van
het jaar hebben 8 convenience stores ontheffing
verkregen wegens een MBe) voor geneesmiddelen niet
in huis te hebben.

VERLENEN
INVOERVERGUNNING
Gedurende de Shelter-in-Place tijdens de maanden
maart tot en met mei, waarbij het personeel van
DEZHI vanuit huis zijn werkzaamheden moesten
verrichten, werd invoervergunning digitaal verleend
aan de klanten. Normaliter wordt middels het
stempelen
van
o.a.
douanedocumenten
en
inkoopfacturen de invoervergunning verleend voor een
lijst
van
specifieke
producten
conform
LB
invoervergunning
goederen.
Sindsdien
wordt
invoervergunning uitsluitend digitaal verleend per
mail aan de klant.

CONTINGENCY PLAN
SUPPLY CHAIN
In het kader van het uitbraak van het coronavirus
wereldwijd heeft de DEZHI een groep locale
groothandelaren benaderd, die zich voornamelijk
bezig houden met het import van levensmiddelen, om
na te gaan in hoeverre de groothandelaren rekening
hadden gehouden met het risico van een uitbraak van
het
coronavirus
op
de
continuiteit
van
het
levensmiddelenaanbod op het eiland, en of ze op de
hoogte zijn gesteld waren van aanpassingen voor wat
betreft de reguliere verschepingsschema die wekelijks
plaatsvinden voornamelijk vanuit Miami. Ook werden
de groothandelaren verzocht informatie te verschaffen
over hun huidige voorraad levensmiddelen en voor hoe
lang, naar hun mening, het voorraad nog meegaat.

MEDEDINGING
Op 1 juli 2020 werd de Mededingingsverordening door
de Staten van Aruba goedgekeurd. Hiermee wordt een
aanvang gedaan aan de oprichting van de Autoriteit
Markt en Consument (AMC). Het implementatietraject
kan beginnen eenmaal dat de medewerkers zijn
aangewezen.

