
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Een aan-
tal grote bedrijven
met een zonnepane-
lensysteem heeft con-
tact opgenomen met
hun advocaat en is
van plan naar de rech-
ter te stappen. 

Dat laat aanbieder van
zonnepanelen Eco Energy
Curaçao weten. Zij zijn
het niet eens met de nieu-
we teruglevertarieven en
de vaste vergoeding die is
goedgekeurd door de Raad
van Ministers en de coali-
tie en per januari geïmple-
menteerd zal worden. 

Aanbieder van zonne-
panelen Dynaf laat weten
dat de aanpassingen van
teruglevertarieven en de
introductie van een maan-
delijkse ‘fee’ voor het ge-
bruikmaken van het Aqua-
lectra netwerk, betekent
dat de besparing voor
huishoudelijke gebruikers
terug zal lopen met 15 tot
20 procent en voor zake-
lijke gebruikers zal dit
terug lopen met 30 tot 40
procent. Een van de bedrij-
ven die het niet eens zijn
met de regeling, is Goisco.
Joel Gois geeft aan ‘over-
vallen te zijn door het
nieuws’ en dat het ‘een
aanslag op zijn vertrou-
wen is’. Hij is van mening
dat het beleid van de rege-
ring zwalkt. Zijn broer Eli-
dio Gois is van mening dat
Goisco een van de eerste
bedrijven op het eiland
was die overgingen tot het
gebruik van zonne-ener-
gie. ,,De regering Schotte
stimuleerde de overgang
naar groene energie. Het
was voor Goisco een grote
investering van drie mil-
joen gulden, maar wij wa-
ren van mening dat wij het
geleende bedrag binnen
vijf jaar terugbetaald zou-
den hebben aan de bank.
In plaats van de geplande
vijf jaar, moeten wij nu
naar de bank met de
mededeling dat het waar-
schijnlijk twee keer zo
lang zal gaan duren. Nu is
het geen mooie business
meer. Omdat het niet

goed gaat met Aqualectra,
moeten wij nu ineens
meer gaan betalen. Daar
gaan wij niet akkoord
mee. Wij gaan juridische
stappen nemen. Ik weet
dat er meer grote bedrij-
ven zijn die deze stap zul-
len nemen, dus het gaat
een grote zaak worden.” 

MFK-leider Gerrit
Schotte reageerde middels
een brief eveneens op de
beslissing van de regering
en de partijen PS, PAIS,
PNP en Glenn Sulvaran.
Volgens Schotte is het de
zoveelste maatregel die
wordt ingevoerd. Zo

noemt hij de in 2013 inge-
voerde ob met 9 procent,
de onroerendezaakbe-
lasting (ozb), de basisver-
zekering, de bronbe-
lasting, de IWBW-be-
lasting en nu ook de
‘zonbelasting’. ,,Ongelo-
felijk maar waar”, aldus
Schotte. 

Ook distributeur van
zonnepanelen Eco Energy
laat weten het ‘absoluut
niet eens te zijn’ met deze
beslissing en zal dit ook
aanvechten via haar advo-
caat. ,,Een aantal grote be-
drijven met een groot PV-
systeem (zonnepanelen-

systeem, red.) zal ook naar
een advocaat stappen.”
Hans van der Gulik, gene-
ral manager van zonnepa-
nelenaanbieder Dynaf,
geeft aan dat de regelge-
ving die tot 2015 gehan-
teerd wordt interessant is,
maar dat het eigenlijk ‘te
mooi was om waar te zijn’.
,,Door de huidige tarieven
kon een investering in drie
jaar worden afgelost. Dat
is heel weinig. Nu is dat
ongeveer verdubbeld.”
Van der Gulik is van me-
ning dat de methode die
nu door BTP&U inge-
voerd wordt echter niet de

beste methode is. Volgens
hem had het bedrijf de ta-
rieven voor het terugleve-
ren van energie moeten
aanpassen en is de fee een
zware belasting. 

Hij is van mening dat er
andere methoden zijn
voor zonne-energie waar-
bij niet hoeft te worden
teruggeleverd aan het net.
,,Dat kan door middel van
een batterij waar de opge-
wekte stroom die niet me-
teen gebruikt wordt, wordt
opgeslagen. Momenteel is
de investering nog vrij
hoog, waardoor het nog
niet loont.” 

Van der Gulik geeft aan
dat gebruikers van zonne-
energie nu wel een beetje
moeten inleveren, maar
dat het nog wel meevalt.
,,Wij stappen daarom niet
naar de rechter. Het is al
goedgekeurd door de rege-
ring, dus ik denk niet dat
het loont.”

De vernieuwde tarieven
en de ‘fee’ werden geadvi-
seerd door Bureau Tele-
communicatie Post en
Utiliteiten (BTP&U).  

BTP&U laat weten dat
‘na een periode waarin de
duurzame opwekking van
elektriciteit voor eigen ge-
bruik is gestimuleerd, het
nu tijd is om over te gaan
tot teruglevertarieven die
in lijn zijn met de be-
spaarde inkoopkosten van
Aqualectra’. Tevens geeft
BTP&U aan dat in het ka-
der van de koppeling van
een duurzame opwek-
kingsinstallatie op het net,
de particulier of het bedrijf
een vaste maandelijkse
vergoeding verschuldigd
is. Dit dient volgens het
bedrijf ter dekking van de
kosten voor het gebruik en
het ter beschikking staan
van het netwerk, de net-
werkaansluiting en het
productievermogen om
fluctuaties in de duurza-
me productie op te van-
gen. 

Zonne-energie: 
veranderingen

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - De Staten
hebben de begroting voor
2015 gisteren met 11 stem-
men pro en 10 contra aan-
genomen. Het Statende-
bat eindigde gisteren om
17.00 uur nadat de Staten-
leden vijf dagen lang in-

tensief over de begroting
voor 2015 hadden verga-
derd. 

Het zogeheten ‘eindcij-
fer’ van de begroting 2015
bedraagt 2.055.706.900
gulden. De begroting be-
staat uit de Gewone
Dienst (voornamelijk con-
sumptieve en operationele

uitgaven) en de Kapitaal-
dienst (investeringen).
Het eindcijfer van de Ge-
wone Dienst bedraagt
1.714 miljoen gulden en
dat van de Kapitaaldienst
komt uit op 341,3 miljoen. 

Eindcijfer, Gewone
Dienst en Kapitaaldienst
van de begroting die giste-

ren in de Staten is aange-
nomen, zijn ietwat anders
dan in september toen mi-
nister José Jardim de be-
groting in de Staten in-
diende. Toen was het eind-
cijfer 2.044.177.300 gul-
den, de Gewone Dienst
1.703 miljoen en de Kapi-
taaldienst 341,3 miljoen. 

Olie valt buiten
EU-sancties
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Protest om ‘zonbelasting’ 

Schoentje zetten

Bij supermarkt Albert Heijn te Zeelandia kunnen kinderen al hun schoentje zetten. De jaarlijkse schoen-actie loopt
door tot en met 4 december waarbij kinderen hun schoentje in de supermarkt kunnen zetten en hem op 5 december
weer kunnen ophalen. In de nacht van 4 op 5 december bezoekt de Sint elk jaar weer de supermarkt om in ieder
schoentje iets leuks en iets lekkers te stoppen. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD 
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Op pagina 7


