
In de aanvraag, die in handen
is van deze krant, staan de gron-
den waarop het beroep rust op-
genoemd. Zij vinden dat de mi-
nister zou moeten concluderen
dat de voorgenomen beschik-
king nadelige gevolgen met zich
meebrengt voor de betrokken
partijen, behalve Aqualectra. De
aanbieders van zonnepanelen
hebben hiermee actie onderno-
men tegen de nieuwe ministeri-
ële regeling met betrekking tot
het beleid van duurzaam opge-
wekte energie. Zij zijn van me-
ning dat die gevolgen niet in ver-
houding staan tot het te dienen
doel van de beschikking. De par-
tijen willen zodoende dat er een
nieuwe beschikking komt. Zij
schrijven dat de minister bij het
geven van de beschikking zijn
bevoegdheid voor een ander
doel gebruikt heeft dan waar-
voor die is verleend. ,,In plaats
van regels te stellen ten behoeve
van het algemeen belang heeft
zij regels gesteld ter bescher-
ming van Aqualectra nv.” Ver-
der vinden de verzoekers de be-
schikking in strijd met het zorg-
vuldigheidsbeginsel. De minis-
ter heeft nagelaten hierbij bij-
voorbeeld duurzame energiein-
stallatieleveranciers te consulte-
ren of te betrekken in de tot-
standkoming van de nieuwe
tarieven. Er is volgens de verzoe-

kers ‘kennelijk bewust geheim-
zinnig gedaan’ over de nieuwe
tarieven en zij spreken hierbij
van ‘een achterkamertjespoli-
tiek’. Zij voelen zich niet gekend
in de voorbereidingen van deze
tariefswijzigingen. De besluit-
vorming vereist volgens de ver-
zoekers transparantie en die zou
in het proces ontbreken. Zo is er
niets terug te vinden over de be-
langenafweging tussen de be-
trokken partijen. De belangen
die de verzoekers hebben bij de
wijziging van de teruglevertarie-
ven en de invoering van een
vaste vergoeding zijn dusdanig
van omvang, dat die belangen
niet miskend mogen worden.
Dat is volgens de drie partijen
wel gebeurd aangezien de mi-
nister geen blijk geeft van een
onderzoek daarnaar. De verzoe-
kers hebben namelijk investe-
ringen gedaan met het huidige
beleid en de huidige tariefstel-
ling als uitgangspunt. Omdat de
gebruiker een beslissing heeft
genomen op basis van een 20-ja-
rige prognose, mochten verzoe-
kers uit oogpunt van het rechtze-
kerheidsbeginsel uitgaan van
het beleid van de tariefstelling.
Er worden twee jaar na dato aan-
zienlijke aanpassingen gemaakt,
waardoor de prognose bij lange
na niet gehaald kan worden.  Dat
de tarieven eventueel aangepast

kunnen worden volgt volgens de
verzoekers uit het beleid. De in-
voering van extra heffingen, zo-
als een vaste vergoeding en dat
de terugleverprognose daardoor
drastisch wijzigt, staat echter
niet in verhouding tot het doel
van de beschikking, aldus de
drie partijen. De kleine groep die
gebruikmaakt van de zonnepa-
nelen moeten volgens de partij-
en door de nieuwe tarieven en
de vergoeding een dubbele hef-
fing of belasting betalen voor het
gebruik van het elektriciteitsnet. 
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Curaçao

Advertentie

Are you BSured? Bel 466 0101!

Veilige automobilisten met een BSure autoverzekering kunnen door schadevrij 
te rijden een no-claimkorting opbouwen tot maar liefst 80%! Geen wonder dat 
sommige mensen heel ver gaan om schade te voorkomen. Maar soms kunnen ze wat 
overdrijven… Ga voor meer informatie of direct afsluiten naar bsurecuracao.com of 
bel met 466 0101. Natuurlijk kunt u ook gewoon 
bij één van de MCB-fi lialen langsgaan.

bsurecuracao.com

No-claim-
  KORTING 
tot wel 80%! 

AUTOVERZEKERING

Oud-premier Maria Liberia-Peters ontving gisteren op het symposi-
um over het Statuut het eerste exemplaar van het boek ‘Curaçao
rijp voor autonomie’. Het boek bevat enkele redevoeringen van
Dòktor Moises F. da Costa Gomez, die verband houden met de
autonomie van de Nederlandse Antillen in de aanloop naar het
Statuut.                                                                  FOTO JEU OLIMPIO

Beroepschrift over
zonnepanelen 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Financiën José Jardim (Groep Sulvaran) heeft in strijd met
de wet, de prijzenverordening en het motiveringsbeginsel gehandeld. Dat schrijven
Dutch Durables, Dynaf Caribbean en Watts Up Energy - de verzoekers - als motivatie
in hun beroepschrift, dat zij vrijdag hebben ingediend bij het Gerecht in Eerste
Aanleg. 

Cooper biedt excuses aan
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Charles Cooper
heeft gisteren op Radio Direct
zijn excuses aangeboden aan de
familie Spong vanwege de eer-
der door hem gedane uitspraak
over de dood van hun dochter. 

Onlangs stuurde de parle-
mentariër voor MAN een inge-
zonden brief naar deze krant. De
brief was een reactie op kritiek
van Rob Spong op een voorstel
van Cooper in de Staten om
mensen met overgewicht te
gaan betalen om af te vallen.
Spong was hard in zijn kritiek
op dit voorstel, maar nog harder
waren de uitspraken van Cooper
die volgden. Het Statenlid
schreef in zijn brief dat Spong
moest oppassen met het steeds
beledigen van anderen en dat
God hem in het verleden al ‘ge-
knepen’ heeft; hiermee verwij-
zend naar de tragische dood van
het enig kind en ongeboren

kleinkind van Spong en zijn
echtgenote. Op de ingezonden
brief van Cooper volgden ver-
schillende felle en afkeurende
reacties.  Gisteren was het echt-
paar Spong in de studio van
Radio Direct, waar Spong zijn
excuses aanbood voor het
woordgebruik in zijn ingezon-
den brief. Het was hierna dat
Cooper ook besloot zijn excuses
aan te bieden. ,,Achteraf gezien
zou ik nu die laatste zin niet heb-
ben moeten schrijven. Het spijt
me als mijn woorden iemand
pijn hebben gedaan”, aldus Coo-
per.  Spong en zijn vrouw aan-
vaardden de excuses van Coo-
per. ,,Het is altijd toegestaan
terug te slaan in een discussie.
Maar de heer Cooper heeft aan-
gevallen met de dood. Dat doe je
niet. Met niemand”, aldus Smyr-
na Spong, waarna haar echtge-
noot eraan toevoegde: ,,Het is
vergeven, maar niet vergeten.”

Boek Dòktor voor Liberia-Peters


