
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Door de
ministerraad is beslo-
ten dat het ‘lekverlies’
ofwel ‘non revenue
water’ binnen drie
jaar teruggebracht
dient te worden van
circa een kwart
momenteel naar 17
procent.

Dat meldt de plaatsver-
vangend directeur van Bu-
reau Telecommunicatie,
Post & Utiliteiten
(BTP&U), Charluce San-
dries. Zij geeft aan dat
BTP&U in het kader van
de regulering van de ener-
giesector gedurende de pe-
riode april 2012 tot eind
2013 een onderzoek heeft
laten uitvoeren door Vi-
tens Evides International
naar de verliezen bij de
distributie van drinkwater
door Aqualectra. 

,,Het voorgaande was
van belang om een goed
beeld te krijgen van ‘non
revenue water’ op Cura-
çao. Non revenue water is
namelijk een component
dat van belang is bij de cal-
culatie van het tarief van
water.”

De distributie van
drinkwater gaat, legt San-
dries uit, te allen tijde ge-
paard met een bepaalde
hoeveelheid water die niet
bij de eindgebruikers in
rekening wordt gebracht.
Dit wordt officieel ‘non re-
venue water’ (of in de
volksmond ‘lekverlies’) ge-
noemd. 

,,Het betreft dus de hoe-
veelheid water die wel
wordt geproduceerd en in
het distributienetwerk
wordt gebracht, maar die
niet in rekening wordt ge-
bracht aan eindgebrui-

kers.” Non revenue water
op Curaçao is in voorgaan-

de jaren gemeten op 24 tot
28 procent van de totale

productie van drinkwater
en is daarmee relatief

hoog. BTP&U vervolgt:
,,Alhoewel een internatio-

nale vergelijking niet een-
voudig is, geeft een onder-
zoek van de Wereldbank
uit 2006 als vuistregel dat
in ontwikkelingslanden
een non revenue water
doelstelling van 17,5 pro-
cent als redelijk be-
schouwd kan worden.”

Omdat non revenue wa-
ter een negatieve invloed
heeft op de inkomsten van
Aqualectra en op de
kosten voor het produce-
ren en distribueren van
het drinkwater en daar-
mee óók op de hoogte van
de prijs voor eindgebrui-
kers die door alle particu-
lieren en bedrijven wordt
betaald, is het van belang
dit te verminderen.

Volgens de definities
van de International Wa-
ter Association (IWA)
kunnen deze verliezen
onderverdeeld worden in
technische verliezen en
administratieve verliezen.
Technische verliezen wor-
den vooral veroorzaakt
door defecte leidingen in
het distributienet en admi-
nistratieve verliezen zijn
het gevolg van bijvoor-
beeld onnauwkeurighe-
den van meters, fouten in
het facturatieproces maar
ook manipulatie van aan-
sluitingen op het distribu-
tienet (diefstal).

Uit het onderzoek dat
door Vitens Evides Inter-
national is verricht, is ge-
bleken dat een substantië-
le reductie van het lekver-
lies mogelijk is. Mede naar
aanleiding van dit onder-
zoek en het door Aqualec-
tra voorgestelde plan van
aanpak is medio januari
door de Raad van Mi-
nisters besloten dat het
non revenue water binnen
drie jaar teruggebracht
moet worden naar 17 pro-
cent. 

Sandries: ,,Deze doel-
stelling dient bereikt te
worden door de aan-
pak van zowel de techni-
sche als administratieve
verliezen met maatrege-
len die op korte termijn
gerealiseerd kunnen wor-
den.”

‘District metered areas’

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De elfde edi-
tie van de Ride for the Ro-
ses was een groot succes.
De organisatie is heel te-
vreden met de ruim 9.500
inschrijvingen dit jaar
voor de Walk, Ride, Swim,
Spinergy en Sail voor het
Prinses Wilhelmina
Fonds (PWF). Vorig jaar
waren er bijna 8.000 in-
schrijvingen. Curd Evertsz
van de organisatie zei
gisteravond tegen het
Antilliaans Dagblad dat
het aantal inschrijvingen
niet betekent dat er ook zo-
veel mensen hebben mee-
gedaan. ,,Sommige men-
sen doen aan meer dan
één activiteit mee. Na de
loop gaan ze fietsen of
zwemmen.” 

Het overgrote deel van
de deelnemers deed mee
aan de loop, ruim 8.400.
Er waren ruim zevenhon-
derd fietsers en vierhon-
derd zwemmers. ,,Het
aantal zwemmers is licht

gedaald door het gedoe
rond de kwal, het Portu-
gees oorlogsschip. We
hebben met deskundigen
gesproken en die sloten zo
goed als uit dat we daar
last van zouden hebben.
Maar er zijn toch mensen
die daarom niet zijn gaan
zwemmen”, aldus Evertsz.
Voor de Spinergy hebben
zich 24 teams ingeschre-
ven, ook iets minder dan
vorig jaar. ,,Maar de op-
brengst was goed met
60.000 gulden.”  Het
nieuwe zeilevenement

trok nog weinig boten,
maar dat vond de organi-
satie niet erg: ,,Het leverde
een heel mooi plaatje op.
We hebben veel compli-
menten daarover ge-
hoord.” 

Samen met de Uphill
Challenge van een week
eerder, die 93.000 gulden
opleverde, kan het PWF
op een hogere opbrengst
rekenen dan vorig jaar,
zegt Evertsz. ,,Als we uit-
gaan van het goedkoopste
inschrijfgeld van twintig
gulden dan hebben we

met 9.500 inschrijvingen
al 190.000 gulden. Met
het sponsorgeld van de
Uphill Challenge en de
Spinergy erbij kom je iets
hoger dan vorig jaar.” 

Volgens Evertsz is het
evenement vrijwel zonder
incidenten verlopen: ,,Er is
niets ergs gebeurd. Alleen
wat mensen met verzwik-
te enkels en schaafwon-
den of mensen die over-
vermoeid raakten.”

Samen tegen kanker

Sehos wil gezond
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Er kon ook worden gezwommen voor het goede doel. Start was bij Zanzibar en finish
bij Sea Aquarium Beach. FOTO JEU OLIMPIO 
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Aanpak lekverlies Curaçao
BTP&U: In dit jaar terugbrengen van kwart naar 17 procent

Het blijft een opmerkelijk gezicht: de duizenden mensen die de Koningin Julianabrug beklimmen.
FOTO PERCY WERNERS
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