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SAMENVATTING 
 
Thans bestaat er een monopolistisch marktmodel in de elektriciteitssector: productie, transport en 
levering zijn in handen van één bedrijf. De laatste jaren wordt de bevolking van Curaçao 
geconfronteerd met toenemende elektriciteitstarieven en frequente onderbrekingen in de levering 
van elektriciteit. Bovengenoemd ontwikkeling heeft geleid tot vele uitingen van ongenoegen 
door de consumenten over de tarieven en beschikbaarheid van elektriciteit. Hierdoor is het 
zoeken naar een oplossing voor de problematiek van de energiesector urgenter dan ooit tevoren 
en is er behoefte aan een deugdelijk en coherent beleid- en toezichtkader voor optimale 
elektriciteitsvoorziening en prijsvorming in het land.  
 
Het voormalige Bestuurscollege van Curaçao heeft in dit kader al een eerste stap gezet door een 
energiebeleid voor Curaçao goed te keuren op grond van een rapport van het Instituut 
Clingendael van april 2009. Het energiebeleid voor Curaçao kent vier speerpunten, namelijk: 
 
a. een transparant en stabiel systeem voor het bepalen van de binnenlandse energieprijzen; 
b. vertrouwenwekkende en doelmatige beheers- en sturingsmechanismen inzake de publieke en 

private taken in de energiesector; 
c. een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik maakt van de duurzame energiebronnen 

die het land zelf beschikbaar heeft en 
d. een drastische vermindering van het energieverbruik per capita (i.c. energiebesparing).  
 
Het onderhavige beleid- en toezichtkader geeft nadere uitwerking aan deze speerpunten van het 
energiebeleid. 
 
De regulering van de elektriciteitsmarkt is, met uitzondering van specifieke accenten als gevolg 
van het verschil in soort producten en diensten, qua opzet niet significant verschillend van andere 
utiliteitssectoren met een zware infrastructuur of transport- en distributienetwerk, zoals water, 
gas en telecommunicatie. Daarom heeft het voormalige Bestuurscollege en nu de regering van 
Curaçao ook gekozen voor het Bureau Telecommunicatie en Post (“het Bureau”) als 
onafhankelijke toezichthouder op al die sectoren. Sinds december 2009 heeft het voormalige 
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao aan het Bureau in dat kader ondermeer de 
opdracht gegeven om een beleid- en toezicht kader voor de energievoorziening te ontwikkelen.  
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Met het oog daarop en teneinde concreet inzicht te verkrijgen in de feitelijke werking van de 
elektriciteitssector heeft het Bureau in 2010 een inventarisatiestudie uitgevoerd naar de 
productie, transport en levering van elektriciteit in Curaçao. In dat verband zijn ondermeer het 
wettelijk kader en de knel- en probleempunten geïnventariseerd. 
 
De bestaande wetgeving is grofweg in twee categorieën onder te verdelen, te weten: wetgeving 
met betrekking tot elektriciteitsconcessies en wetgeving met betrekking tot de vaststelling van 
prijzen door de overheid (waaronder energietarieven). Hoewel het wettelijk kader voor de 
beoordeling en vaststelling van elektriciteitstarieven in beginsel toereikend is, is gebleken dat 
voornamelijk de wetgeving voor elektriciteitsvoorziening helaas qua reikwijdte te beperkt c.q. 
achterhaald is. Andere geconstateerde knelpunten zijn: te hoge tarieven (in vergelijking met 
andere landen en eilanden in de regio), een beschikbaarheidprobleem (i.v.m. veelvuldige 
storingen in de energievoorziening), weinig aandacht voor consumentenbelangen, geen actieve 
stimulering van duurzame energie en een vorm van marktregulering (i.c. slechts 
tarievenregulering) welke onvoldoende is voor deze tijd. 
 
Met het oog op de oplossing van de geconstateerde problemen is een nieuw beleid- en 
toezichtkader geformuleerd. De algemene doelstelling van het beleid is het ten behoeve van de 
zakelijke markt en de particuliere huishoudens zorg dragen voor een efficiënte en kwalitatief 
hoogstaande en duurzame elektriciteitsvoorziening in het nieuwe land Curaçao. Teneinde deze 
macrodoelstelling te operationaliseren zijn, op basis van de hierboven uiteengezette algemene 
beleidsuitgangspunten, een nieuw marktmodel en een zestal concrete beleidsdoelstellingen 
geformuleerd met betrekking tot de energievoorziening.  
 
Het nieuwe marktmodel is gebaseerd op meer marktoriëntatie, waardoor meer efficiënte 
oplossingen kunnen worden gegenereerd. Uitgangspunt is dat de elektriciteitsmarkt verder tot 
ontwikkeling wordt gebracht door meer marktoriëntatie bij de marktpartijen te introduceren, met 
als uiteindelijk resultaat ondermeer lagere eindgebruikertarieven en een kwalitatief betere 
beschikbaarheid van elektriciteit.  
 
Van de mogelijke beleidopties is het gekozen beleidkader, waarmee het nieuwe marktmodel 
wordt geïmplementeerd, in staat betere sociale- en economische resultaten te realiseren in 
vergelijking met de bestaande situatie en een volledige vrije markt. De gekozen beleidoptie kan 
daardoor als de meest efficiënte oplossing worden gekwalificeerd. Voorts voldoet het aan de 
eisen op het gebied van democratische legitimiteit, “accountability”, transparantie en 
deskundigheid, een en ander zoals vereist in het kader van de zogenaamde “good regulation 
testing”. 
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Het introduceren van meer marktoriëntatie in de elektriciteitsmarkt brengt wel de noodzaak met 
zich mee de huidige wetgeving te actualiseren. De hervorming van de elektriciteitsmarkt middels 
de introductie van een nieuw beleid- en toezichtkader volgt de internationale ontwikkelingen op 
het gebied van utiliteitsregulering. In het bijzonder de positieve gevolgen voor consumenten en 
de maatschappij als geheel naar aanleiding van de hervorming van de telecommunicatiemarkt 
zijn een belangrijke motivering voor het introduceren van meer marktoriëntatie in de 
elektriciteitsector. 
 
In het nieuwe beleidskader moet de realisatie van een zestal beleidsdoelstellingen centraal staan. 
Deze zijn: 
 
1. het realiseren van een betaalbare dienstverlening; 
2. het realiseren van een betrouwbare dienstverlening voor wat betreft de beschikbaarheid van 

elektriciteit ten behoeve van de zakelijke en particuliere markt; 
3. het structureel waarborgen van de belangen van de eindgebruikers van elektriciteit; 
4. het introduceren van meer marktoriëntatie in de elektriciteitssector en 
5. het realiseren van meer duurzame energievoorziening en het realiseren van de nodige 

energiebesparing op middellange termijn; 
6. het introduceren van een onafhankelijke vorm van marktregulering. 
 
Als gevolg van het nieuwe marktmodel worden de drie onderscheiden schakels in het 
marktreguleringsysteem gescheiden beschouwd en zijn alle schakels (voor zover nodig) 
onderhevig aan andere reguleringsregels, omdat ze ieder een specifieke rol vervullen in de 
elektriciteitsketen. Wel moeten de diverse schakels goed met elkaar gaan samenwerken nu het 
monopolie in de productie- en leveringschakel wordt doorbroken (en er dus niet meer één 
verantwoordelijke partij is). De samenwerking tussen de diverse schakels vergt daarom de 
nodige afspraken, waarbij een partij (i.c. het netwerkbedrijf) de spelverdelerfunctie krijgt 
toegewezen. 
 
De invoering van het nieuwe marktmodel zal, na de inwerkingtreding van de benodigde 
wettelijke aanpassingen, gefaseerd geschieden. De eerste fase zal bestaan uit het beoordelen van 
en het verlenen van concessies aan de kandidaat-elektriciteitsproducenten, alsmede het vrijgeven 
en stimuleren van lokale productie van duurzame energie. In deze fase zal het netwerkbedrijf in 
haar rol als “facilitator” moeten groeien om met meerdere grootschalige en kleinschalige 
producenten om te kunnen gaan om tot een betrouwbare en efficiënte dienstverlening en 
elektriciteitsvoorziening te kunnen komen.  
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Tijdens de tweede fase zullen eventueel de andere onderdelen van het nieuwe marktmodel 
worden geïmplementeerd. Eindgebruikers hebben een keuzemogelijkheid voor een leverancier. 
De andere maatregelen in verband met levering (schaderegeling, klachtenprocedure, e.d.) worden 
ook in deze tweede fase geoperationaliseerd.  
 
De implementatie van het nieuwe marktmodel gaat gepaard met regelmatige evaluaties, zodat 
tijdige bijsturing en correctie mogelijk wordt. Zes maanden voor het einde van de eerste fase zal 
een beleidonderzoek plaatsvinden op grond waarvan de realisatie van de gestelde doelstellingen 
kan worden beoordeeld en een oordeel kan worden gevormd over het al dan niet implementeren 
van de tweede fase. 
 
Bij de regulering van elektriciteit is er voorts sprake van een onderverdeling in technisch 
toezicht, juridisch toezicht en economisch toezicht. Deze drie vormen van toezicht vallen onder 
de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke toezichthouder. 
 
Het technisch toezicht concentreert zich op de technische- en kwaliteitseisen, inclusief de 
daarmee verbonden normen, aan de drie onderscheiden schakels in de elektriciteitsketen (i.c. 
productie, transport en levering). Het technisch toezicht is daarom de basis voor het realiseren 
van de doelstellingen terzake een betrouwbare en gegarandeerde dienstverlening (“security of 
supply”), duurzame energievoorziening en energiebesparing.  
 
Ook in Curaçao maakt duurzame energie langzaam maar zeker haar entree, maar er zijn voor 
investeerders meer (wettelijke en financiële) “incentives” nodig om de doelstellingen van het 
energiebeleid en het nieuwe beleidskader op termijn te kunnen realiseren.  
 
Uitgangspunt bij het juridisch toezicht is de concessie. De concessie is de specifieke 
toestemming welke door de regering aan een elektriciteitsbedrijf wordt verleend om stroom te 
produceren of beschikbaar te stellen aan het publiek. De concessie wordt voor een bepaalde 
tijdsduur bij landsbesluit verleend door de regering, na verkregen advies van het Bureau. In de 
concessie worden mede de rechten en plichten van de concessiehouder door de regering 
geregeld.  
 
Een tweede element van het juridisch toezicht is het contract dat tussen de leverancier en 
eindgebruiker wordt gesloten. Aangezien de doelstelling van het waarborgen van de belangen 
van de consumenten voor een groot deel betrekking heeft op het zekerstellen van de rechten 
(“consumer rights”) van de eindgebruikers, bevat het juridisch toezicht tevens het 
consumententoezicht.  
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In het kader van het consumententoezicht zullen de volgende aspecten worden gereguleerd ter 
versterking van de positie van de eindgebruikers van elektriciteit, te weten: universele 
dienstverlening, de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en levertijden, facturering 
en incasso, het afsluitbeleid en de klachten- en geschillenbehandeling. 
 
De laatste poot in het drieluik van het toezichtkader is economisch toezicht. Dit heeft te maken 
met de regulering van economische aspecten en is gericht op het stimuleren van meer 
marktoriëntatie binnen de elektriciteitsector.  
 
Belangrijke economische aspecten zijn hierbij: tarieven, kwaliteit en transparantie met als 
doelstellingen lage tarieven, hoge kwaliteit en transparantie (zodat de eindgebruiker de juiste 
beslissing kan nemen). Daarnaast geldt voor elektriciteit als specifieke voorwaarde dat in het 
kader van de universele dienstverlening iedereen moet kunnen beschikken over elektriciteit, 
hetgeen zich laat vertalen in de eisen van  betaalbare- en betrouwbare dienstverlening.  
 
Een andere belangrijke doelstelling van economisch toezicht is de hervorming van de 
elektriciteitsmarkt door middel van het introduceren van meer marktoriëntatie in een voorheen 
gesloten marktmodel, welke uitgaat van een dominante partij zonder het juiste reguleringskader. 
De ervaring leert dat zonder economische regulering en marktoriëntatie van de marktpartijen er, 
in het bijzonder voor een monopolistische of dominante aanbieder, geen of weinig economische 
“incentive” (of prikkel) bestaat om transparantie te betrachten, efficiënt te produceren of om zich 
op de dynamiek van de markt te oriënteren. Daarom is marktoriëntatie in combinatie met 
economische regulering een essentieel onderdeel van het nieuwe toezichtkader. 
 
De regering is ervan overtuigd dat de implementatie van het nieuwe marktmodel en de nieuwe 
vorm van marktregulering meer perspectieven zullen bieden om de beleidsdoelstellingen te 
bereiken in vergelijking met de huidige situatie. Daarom zal zij toezien op de vervulling van alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het doen slagen van dit onderdeel van het regeringsbeleid. 
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INVENTARISATIE STAND VAN ZAKEN IN 
DE ENERGIEVOORZIENING 
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I. INLEIDING 
 
De bevolking van Curaçao wordt geconfronteerd met hoge elektriciteitstarieven en frequente 
onderbreking in de levering van elektriciteit. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vele publieke 
uitingen van ongenoegen door de consumenten en komt ook tot uiting in de negatieve 
oordeelsvorming bij de inventariserende interviews die bij afnemers zijn gehouden in het kader 
van de totstandkoming van dit beleid- en toezichtkader. De opeenvolgende Bestuurscolleges van 
Curaçao hebben ieder op hun eigen manier op deze ontwikkeling gereageerd, echter met 
uiteindelijk dezelfde resultaat: de tarieven bleven hoog en de kwaliteit van de levering schiet nog 
altijd te kort door frequente stroomuitval als gevolg van de kwaliteit van de productie-units. Met 
als resultaat: voortdurende “public outcry” over de tarieven en beschikbaarheid van elektriciteit. 
 
Door deze ontwikkelingen is het zoeken naar een oplossing voor de problematiek van de 
energiesector urgenter dan ooit tevoren en is er daardoor behoefte aan een deugdelijk en coherent 
beleid- en toezichtkader voor optimale elektriciteitsvoorziening en - prijsvorming op het eiland.  
 
Echter, een beleidskader is een essentieel onderdeel van de oplossing, maar nog niet voldoende 
om de belangrijkste doelstellingen te realiseren. Immers, het is in de toezichtliteratuur een 
bekend fenomeen dat beleid zonder toezicht (van overheidswege) in de meeste gevallen niet 
effectief is, omdat bij zelfregulering geen garanties kunnen worden gegeven dat sociaal 
onaanvaardbare situaties niet zullen ontstaan. Zo kunnen monopolisten en andere aanbieders met 
aanmerkelijke marktmacht (te) hoge prijzen vragen van de afnemers. Voorts kunnen inefficiënte 
productiemethodes leiden tot te hoge tarieven. Tenslotte kan een verouderd productieapparaat 
leiden tot problemen met de beschikbaarheid van het aanbod.  
 
Om bovengenoemde gevallen te voorkomen speelt toezicht een belangrijke rol in de controle op 
de naleving van het beleid en de daaruitvoortvloeiende technische- en kwaliteitsvoorschriften, 
alsmede, daar waar dat nodig is, in het ontwikkelen van nieuw beleid. Daarom is het onderwerp 
van deze beleidsnota een met het oog op de gestelde doelen geïntegreerd beleid- en toezichtkader 
voor de energievoorziening op Curaçao. Deze beleidsnota zal uitsluitend de hoofdlijnen voor 
regulering van de elektriciteitsvoorziening op Curaçao belichten: voor de productie, netwerk en 
levering van water en de levering van brandstoffen worden aparte beleidsnota’s opgesteld.  
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1.1. HET VOORTRAJECT TER VASTSTELLING VAN HET ENERGIEBELEID 
 
Om tot een energiebeleid voor Curaçao te komen heeft het toenmalige Bestuurscollege besloten 
om een dialoog te organiseren met de voornaamste stakeholders op het eiland. In het jaar 2007 
heeft het Nederlandse Instituut Clingendael van het Bestuurscollege de opdracht gekregen tot het 
uitvoeren van deze exercitie. De feitelijke dialoog heeft in de tweede helft van het jaar 2008 
plaatsgevonden en werd georganiseerd door Clingendael, de Vrije Universiteit Amsterdam en de 
Technische Universiteit Delft.  
 
Aan de energiedialoog hebben in totaal veertig vertegenwoordigers van diverse bedrijven en 
organisaties deelgenomen. Op basis van de bevindingen en conclusies naar aanleiding van 
genoemd dialoog is door de hiervoor genoemde instellingen een “energiebeleid voor Curaçao” 
(hierna: energiebeleid) opgesteld. Het eindrapport is op 21 april 2009 afgerond en vervolgens 
door het Bestuurscollege goedgekeurd. Uit het eindrapport zijn vier speerpunten van het 
energiebeleid af te leiden, namelijk: 
 

a. een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik maakt van de duurzame-
energiebronnen die het eiland zelf beschikbaar heeft; 

 
b. een drastische vermindering van het energieverbruik per capita;  
 
c. een transparant en stabiel systeem voor het bepalen van de binnenlandse energieprijzen 

en 
 
d. vertrouwenwekkende en doelmatige beheers- en sturingsmechanismen inzake de publieke 

en private taken in de energiesector. 
 
De aan deze beleidspeerpunten onderliggende visie berust op twee uitgangspunten, namelijk 
duurzaamheid en goed bestuur.  
 
Duurzaamheid omvat een sociale component (i.c energiebeleid ten dienste van de gemeenschap), 
een ecologische component (i.c. terugdringen luchtvervuiling en broeikasgasemissies) alsook een 
economische component (i.c. het beleid draagt bij aan de welvaart van het land). Goed bestuur 
omvat onafhankelijke monitoring van het beleid, openbaarheid van informatie, goed informeren 
van alle betrokkenen en transparantie over taken en verantwoordelijkheden van de diverse 
spelers, inclusief de overheid.  
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1.2. FORMULERING VAN HET BELEIDS- EN TOEZICHTKADER 
 
Een belangrijk onderdeel van het energiebeleid is, zoals uit de speerpunten en de visie kan 
worden afgeleid, het door de overheid instellen van een onafhankelijke toezichthouder. 
Vooruitlopend op de definitieve vormgeving van het toezicht in het autonome Land Curaçao, is 
op 18 december 2009 met het oog op de realisatie van toezicht op de energievoorziening een 
samenwerkingsprotocol getekend tussen het land de Nederlandse Antillen en het Eilandgebied 
Curaçao over de wijze waarop het Bureau Telecommunicatie en Post (hierna: “het Bureau” of 
“BT&P”) het Bestuurscollege van Curaçao kon ondersteunen bij het uitvoeren van toezicht op 
ondermeer de productie en levering van elektriciteit. 
 
In het samenwerkingsprotocol is opgenomen dat het Bureau het Bestuurscollege van Curaçao zal 
bijstaan bij het ontwikkelen van het beleid- en toezichtkader betreffende ondermeer de productie 
en transport van elektriciteit. Uitgangspunten daarbij zijn efficiëntie, transparantie en kwaliteit. 
Tevens zal, nadat deze is vastgesteld door het Bestuurscollege van Curaçao, het Bureau belast 
worden met de uitvoering van het beleid- en toezichtkader terzake de elektriciteitsvoorziening op 
Curaçao. 
 
Inventarisatie, dat wil zeggen het opnemen van de stand van zaken, is het startpunt voor iedere 
vorm van beleidsformulering. Teneinde concreet inzicht te verkrijgen in de feitelijke werking 
van de elektriciteitssector heeft het Bureau begin 2010 een inventarisatiestudie uitgevoerd naar 
de productie, transport en levering van elektriciteit in Curaçao. In dat verband zijn alle 
belangrijke marktpartijen en ‘stakeholders’ in beeld gebracht, het wettelijk kader 
geïnventariseerd, de systematiek van productie, transport en levering nagegaan en de knel- en 
probleempunten bepaald. 
 
Op basis van de bovengenoemde inventarisatie, is uitgaande van de speerpunten en visie voor het 
energiebeleid zoals geaccordeerd door het Bestuurscollege, voor de elektriciteitssector een 
beleid- en toezichtkader geformuleerd op grond van een nieuw marktmodel. Idealiter zou de 
implementatie van het nieuwe beleid- en toezichtkader en het nieuwe marktmodel moeten 
steunen op adequate wetgeving met betrekking tot ondermeer: 
 

a. de voorwaarden waaronder een concessie, vergunning of ontheffing wordt verleend; 
b. het in stand houden van een betrouwbaar netwerk en dienstverlening; 
c. de wijze en mate van dienstverlening; 
d. de bescherming van de belangen van de eindgebruikers; 
e. prijsregulering en  
f. toezicht op productie, distributie en levering van elektriciteit.  
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Echter, gelet op de maatschappelijke urgentie is ervoor gekozen om, teneinde op korte termijn 
een aanvang te kunnen maken met de implementatie van het beleid- en toezichtkader, voort te 
bouwen op de bestaande wetgeving. De huidige wetgeving met betrekking tot de 
elektriciteitsvoorziening, in casu de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 
38) en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen, is echter sterk verouderd en dient daarom in 
een later stadium te worden vernieuwd. Aangezien Curaçao per 10 oktober 2010, naar aanleiding 
van de wijziging van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, een autonoom Land is 
geworden zal de vernieuwing van de wetgeving door de regering van Curaçao ter hand moeten 
worden genomen.  
 
Verder zullen naar aanleiding van deze beleidsnota, en gelet op het tijdstip van haar 
totstandkoming, de volgende acties ondernomen moeten worden: 
 
§ goedkeuring en vaststelling van de beleidsnota door de regering van het Land Curaçao; 

 
§ formulering van een concessieprocedure door het Bureau, op basis waarvan geïnteresseerden 

een concessie, ontheffing of vergunning kunnen aanvragen; 
 

§ opstelling van modelconcessies op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in de 
Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 38) en in deze beleidsnota, met 
nadere uitwerking van de diverse reguleringsonderwerpen en concessievoorwaarden in 
uitvoeringsbesluiten; 
 

§ opstelling van een mandaat voor het Bureau als toezichthoudende instantie, inclusief de 
noodzakelijke bevoegdheden en uitvoeringsbeschikkingen, op grond waarvan het toezicht en 
de handhaving zal plaatsvinden. Uitgangspunt voor het mandaat is het 
samenwerkingsprotocol van 18 december 2009, welke met ingang van de nieuwe status voor 
Curaçao kan worden omgezet in een door de regering bij landsverordening aan het Bureau 
opgedragen taak ingevolge art. 5 van de BT&P-verordening; 
 

§ goedkeuring van het toezichtmandaat en uitvoeringsbeschikkingen door het parlement of de 
regering, afhankelijk of daarbij een landsverordening aan te pas komt of niet; 
 

§ tegelijkertijd zal het Bureau de revisie van de wetgeving met betrekking tot de 
elektriciteitsvoorziening ter hand moeten nemen. De nieuwe wetgeving zal door de regering 
te zijner tijd aan het parlement ter goedkeuring moeten worden aangeboden.  
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In de bijlage is de Actiepuntenmatrix Implementatie Beleid- en Toezichtkader opgenomen met 
daarin de diverse te ondernemen stappen, de daarvoor verantwoordelijke instanties en een 
voorlopig tijdpad. 
 
1.3. INDELING VAN DE BELEIDSNOTA 
 
Deze beleidsnota bestaat uit drie delen. Allereerst wordt in het resterende gedeelte van Deel I de 
schakels in de elektriciteitsketen geïdentificeerd, de rol van de individuele schakels beschreven 
en een inventarisatie gemaakt van het bestaande wettelijk kader voor elektriciteitsvoorziening en 
tariefstelling (Hoofdstuk 2). Deze inventarisatie-exercitie wordt afgerond met een inventarisatie 
van de knelpunten in de huidige elektriciteitsvoorziening op Curaçao. Als zodanig komen in 
Hoofdstuk 3 verschillende zaken aan de orde waarvoor in het nieuwe beleid- en toezichtkader 
een oplossing wordt aangereikt. 
 
Deel II behandelt het nieuwe beleidskader in drie fasen. In Hoofdstuk 4 worden de 
doelstellingen, het nieuwe marktmodel en de uitgangspunten daarvan behandeld. De feitelijke 
uitwerking van het beleidskader voor het toezicht op elektriciteitsproducenten, distributeurs en 
leveranciers geschiedt in Hoofdstuk 5 met een uiteenzetting over de technische- en 
kwaliteitsaspecten waaraan genoemde aanbieders moeten voldoen. Het beleidskader behandelt 
dus primair aspecten van technische- en kwaliteitsregulering. In Hoofdstuk 6 wordt het 
beleidskader verder verdiept met de technische- en kwaliteitseisen, alsmede enige 
stimuleringsmaatregelen, ter bevordering van de productie van duurzame energie conform de 
speerpunten van het energiebeleid. 
 
Deel III behandelt de hoofdlijnen van het toezichtkader. In Hoofdstuk 7 komt aan de orde 
juridische regulering, inclusief het te voeren concessiebeleid, en de bescherming van de 
eindgebruiker zoals dit in het concessieregime verder vorm wordt gegeven, terwijl Hoofdstuk 8 
de economische regulering behandeld, waar de totstandkoming van efficiënte tarieven, 
transparantie, marktoriëntatie en meerjarenplanning de belangrijkste onderwerpen zijn.  
 
Deel III wordt tenslotte afgesloten met de noodzakelijke voorwaarden, oftewel de kritische 
succesfactoren, voor een effectieve implementatie van het algehele beleid- en toezichtkader. 
Vanzelfsprekend is, naast deskundigheid en onafhankelijkheid van de toezichthouder, 
belangrijke onderwerpen in dat hoofdstuk het belang van de introductie van effectieve wetgeving 
en een goede vervulling van de verantwoordelijkheden door de overheid. 
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II.   DE ROL VAN DE SCHAKELS IN DE ELEKTRICITEITSKETEN EN HET 

WETTELIJK KADER  
 
2.1.   HET BELANG VAN KENNIS VAN HET MARKTMODEL 
 
Deze beleidsnota gaat in wezen over de invulling van het marktmodel, welke ten grondslag ligt 
aan het beleidskader voor de elektriciteitsvoorziening op Curaçao. Het typische van een “markt” 
is dat het een “plaats” is waar vraag en aanbod naar een bepaald product of dienst continu 
samenkomt, als gevolg waarvan er op diverse momenten een marktprijs ontstaat. Echter, de als 
gevolg van interactie tussen vraag en aanbod ontstane prijs is niet altijd de optimumprijs, 
vanwege andere factoren die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van prijzen, zoals 
ondermeer het aantal en de marktmacht van de vragers en aanbieders en de mogelijkheid die met 
name grote aanbieders hebben om de prijs naar hun hand te zetten of de kosten van inefficiënte 
productiemethodes af te wentelen op de consument.  
 
De hierboven geschetste marktdynamiek is ook van toepassing op de elektriciteitsmarkt en is dus 
min of meer afhankelijk van dezelfde factoren. Een hele beslissende (f)actor in de dynamiek van 
de markt is de aanbieder van het product of dienst. Een aanbieder speelt in op een behoefte (i.c. 
een vraag) bij de consument door te produceren en aan te bieden. Afhankelijk van de vraag of er 
een of meer aanbieders zijn heeft dat implicaties voor de totstandkoming van de marktprijs. 
Omdat een (niet onder toezicht staande) monopolist of dominante aanbieder in de gehele markt 
prijszetter is, zijn in de regel de tarieven hoger bij een (quasi) monopolistisch marktmodel dan bij 
een marktmodel welke uitgaat van marktgeoriënteerde aanbieders, waardoor de tarieven omlaag 
worden gedrukt.  
 
Waarom is het marktmodel en de daarmee verbonden marktdynamiek belangrijk? Kennis over 
het marktmodel van de elektriciteitssector is van wezenlijk belang voor een overheid die, 
vanwege de maatschappelijke noodzaak, sturend wil optreden. Op Curaçao is er sprake van een 
monopolistisch marktmodel: er is slechts een aanbieder van elektriciteit. Op zich is dat niet per 
definitie een probleem, want ook een monopolie kan strak worden gereguleerd. Echter, indien 
monopolie in de praktijk gepaard gaat met problemen rondom de beschikbaarheid van 
elektriciteit c.q. de kwaliteit van de dienstverlening in combinatie met te hoge c.q. snel stijgende 
tarieven, dan moet het marktmodel onder de loep worden genomen.  
 
Het is echter in de infrastructurele markt (of markt voor publieke utiliteiten) niet eenvoudig om 
monopolies zomaar af te schaffen, omdat kenmerkend voor dit soort markten is ondermeer de 
zware investeringen in het productie- en transportnetwerk en de specifieke expertise die voor 
aanbieders nodig zijn om het product (elektriciteit, water, gas via leidingen) aan de klant te 
leveren.  
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Daarom is het bij een onderzoek naar het marktmodel, en dus ook voor een eventuele aanpassing 
van het huidige marktmodel, belangrijk om te weten welke rol de individuele schakels spelen in 
de keten voor de elektriciteitsvoorziening.  
 
2.2. KORTE BESCHOUWING VAN DE SCHAKELS IN DE ELEKTRICITEITSKETEN 
 
De schakels in de elektriciteitsketen zijn de diverse in de elektriciteitssector te onderscheiden 
deelactiviteiten, van opwekking van elektriciteit tot en met de levering aan de eindgebruiker. In 
dit verband onderscheiden we de volgende vier schakels: 
 
a. elektriciteitsproductie; 
 
b. elektriciteitstransport; 
 
c. elektriciteitsdistributie1 en 
 
d. elektriciteitslevering:  
 
Hoewel, in het bijzonder de laatste drie schakels vaak in de hand zijn van dezelfde onderneming, 
zijn in theorie de vier schakels zo verschillend van elkaar dat voor iedere schakel een aparte 
vorm van regulering noodzakelijk is. In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de 
schakels en op de specifieke marktomstandigheden op Curaçao.  
 
2.2.1. De productieschakel 

 
In deze eerste schakel zijn er over het algemeen diverse methoden om elektriciteit te produceren. 
Zo kan elektriciteit worden geproduceerd middels (een of meer centrales of “power plants” 
bestaande uit) dieselgeneratoren, kolencentrales, windturbines, zonnepanelen, kerncentrales of 
een combinatie daarvan. De elektriciteitscentrales worden op verschillende plekken op het 
transportnetwerk aangesloten.  
 
De basisfunctie van deze schakel is gericht op het zekerstellen van de korte en lange termijn 
beschikbaarheid van voldoende capaciteit om elektriciteit op te wekken en de benodigde 
elektriciteit ook daadwerkelijk te produceren naar gelang de vraag (dus ook tijdens piekuren). 
 
 
                                                
1 Strikt genomen is ook de meteropname een aparte rol. Eenvoudigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat de (fysieke) 
meter tot het distributienetwerk behoort. 
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Door de afname van de beschikbaarheid van aardolie2 en de als gevolg daarvan stijgende 
aardolieprijzen, evenals de zorgen om het milieu bij het gebruik van genoemde brandstof, is de 
elektriciteitsproductie reeds jarenlang onderhevig aan grote technologische- en 
duurzaamheidinnovaties.  
 
2.2.2. De transport- en distributieschakels 

 
Hoewel elektriciteitstransport en elektriciteitsdistributie twee gescheiden functies in het totale 
elektriciteitsnetwerk zijn, zijn zij onder één noemer gebracht omdat ze beiden een natuurlijk 
monopolie vormen. Het is daarom niet nodig om ze reguleringstechnisch apart te behandelen.  
 
Bij elektriciteitstransport wordt onder hoogspanning de geproduceerde elektriciteit 
getransporteerd naar de diverse distributiepunten, terwijl in de distributieschakel de elektriciteit 
vanuit deze stations naar de eindgebruiker wordt gebracht. Deze laatste schakel verzorgt ook de 
fysieke aansluiting van de klant op het elektriciteitsnet en de meter opname. 
 
Het transportnetwerk kan technisch gezien inter-connecties hebben met andere 
transportnetwerken. In dat geval kan elektriciteit van de ene naar andere netwerken worden 
getransporteerd. Dit gebeurt vaak als overproductie in een bepaald land (of regio daarvan) wordt 
verkocht aan een ander land (of regio). Door transportnetwerken aan elkaar te koppelen (inter-
connectie) kunnen markten met elkaar verbonden worden. Producenten en leveranciers hebben 
dan meer mogelijkheden om elektriciteit respectievelijk te verkopen en in te kopen. 
 
2.2.3. De leveranciersschakel 

 
Levering is de (administratieve) inkoop van de producent en “bezorging” van de gekochte 
elektriciteit aan de eindgebruiker. Indien levering een gescheiden schakel is binnen de keten, dan 
koopt de leverancier via een handelssysteem in bij de producenten. De distributeur zal dan 
vervolgens ten behoeve van de leverancier de elektriciteit als retailactiviteit (dus in vele kleine 
porties) aan de eindgebruiker leveren. 
 
De levering aan de eindgebruiker is dus de laatste rol in de keten en louter administratief van 
aard, daar de fysieke levering via het transport- en distributienetwerk verloopt. In dit geval is het 
toch de leverancier en niet de distributeur die een leveringscontract sluit met de (particuliere of 
zakelijke) eindgebruiker, inclusief de daarbij horende tarieven en voorwaarden.  

                                                

2 Opgemerkt moet worden dat voor wat betreft aardgas geen afname van beschikbaarheid geldt en de prijzen om die 
reden ook minder onder druk staan. 
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De eindgebruiker heeft daarnaast een aansluitingscontract met de distributeur met betrekking tot 
de fysieke aansluiting inclusief de meter. 
 
2.2.4. De situatie in Curaçao 

 
De technische ontvlechting (“unbundling”) die er in Curaçao bestaat tussen enerzijds het 
productiebedrijf Kompania di Produkshon di Awa i Elektrisidat di Kòrsou (KAE) N.V. (hierna: 
“Aqualectra Production”) en anderzijds het netwerkbedrijf, inclusief levering, Kompania di 
Distribushon di Awa i Elektrisidat di Kòrsou (Kodela) N.V. (hierna: “Aqualectra Distribution”), 
neemt niet weg dat er sprake is van een monopolistisch marktmodel in de elektriciteitssector. 
Deze bedrijven zijn beide eigendom van dezelfde houdstermaatschappij en worden uiteindelijk 
beheerd door dezelfde groep bestuurders. 
 
Voor wat betreft de elektriciteitsbehoefte geldt dat daaraan, zoals dat al nu op kleine schaal het 
geval is, door meerdere producenten kan worden voldaan. Terwijl Aqualectra Production aan de 
aanbodkant van de markt ook in de nabije toekomst de dominante marktpartij zal blijven, neemt 
dit niet weg dat andere producenten het bestaande productietekort, als gevolg waarvan er reeds 
geruime tijd sprake is van problemen met de beschikbaarheid van elektriciteit, kunnen opvullen. 
 
Bij transport en distributie is de situatie wat dat betreft anders. Uit regulatorische overwegingen 
hoeven deze twee schakels in de elektriciteitsketen niet gescheiden te worden en zullen deze ook 
in de toekomst daarom als een gecombineerde schakel moeten worden beschouwd. Voor zowel 
transport als distributie geldt een natuurlijk monopolie. Het ligt dan voor de hand dat een 
netwerkconcessie een exclusief karakter zal moeten krijgen, omdat het niet doelmatig is om 
meerdere partijen deze functie te laten vervullen. Immers, meerdere netwerkbedrijven binnen één 
en hetzelfde verzorgingsgebied leidt tot dubbele kosten waarvan aannemelijk is dat deze niet 
gecompenseerd worden door de voordelen van een meer marktoriëntatie. Wel zijn meerdere 
netwerken per land mogelijk met exclusiviteit per geografisch deelgebied, maar dat is gezien de 
grootte van het verzorgingsgebied in dit geval niet doelmatig. 
 
Dit betekent dat onder het structurele marktmodel van Curaçao (en dat is in heel veel landen ook 
het geval) het netwerkbedrijf natuurlijk en wettelijk een monopolist is. Gegeven het 
monopolistische karakter van de netwerkfunctie zal in een strakke regulering moeten worden 
voorzien, ondermeer voor wat betreft tarieven en de kwaliteit van de dienstverlening.  
 
 
 
 



 

Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 |  16 

 

Indien levering wel gescheiden wordt is de elektriciteitsleverancier de contractpartij tegenover de 
klanten en dient zij, op grond van de effectieve vraag, te zorgen voor een afdoend aanbod van 
elektriciteit door middel van inkoopcontracten met elektriciteitsproducenten.  
 
In dat geval (i.c. bij gescheiden levering) zal het toezicht zich ondermeer concentreren op 
tariefregulering en maatregelen ter bescherming van de eindgebruiker.   
2.3.   HET WETTELIJK KADER VOOR DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING IN 

CURAÇAO 
 
Eerder is er op gewezen dat de maatschappelijke urgentie, als gevolg van de stijgende tarieven en 
de niet-optimale beschikbaarheid van elektriciteit, het noodzakelijk heeft gemaakt om het 
huidige marktmodel voor de elektriciteitsvoorziening in Curaçao te reviseren. Naast een korte 
beschouwing van de schakels in de elektriciteitsketen is het in dit verband ook van belang om te 
weten of het bestaande wettelijk kader voldoende mogelijkheden biedt voor een eventuele 
wijziging van het marktmodel. Bijvoorbeeld, als het wettelijk kader puur op traditionele 
energievoorziening is gericht en er geen bepalingen bestaan voor een modern toezichtregime dan 
heeft het weinig zin om te streven naar meer marktoriëntatie zonder de nodige wettelijke 
aanpassingen.  
 
Daarom wordt in dit hoofdstuk tevens een inventarisatie gemaakt van de bestaande wetgeving. 
De kennis over de werking van de schakels en de toereikendheid van de bestaande wetgeving 
vormt tevens de basis voor de bepaling van de algemene uitgangspunten van het nieuwe 
beleidskader in hoofdstuk 4. De bestaande wetgeving is grofweg in twee categorieën onder te 
verdelen, te weten: 
 

a. een landsverordening en uitvoeringsbesluiten met betrekking tot elektriciteitsconcessies 
en  

b. landsverordeningen en uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de vaststelling van 
energietarieven. 

 
Onderstaand volgt een inventarisatie van de belangrijkste onderdelen van het bestaande wettelijk 
kader. 
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2.3.1. Wetgeving met betrekking tot elektriciteitsconcessies  
 
Het belangrijkste onderdeel van het bestaande wettelijk kader met betrekking tot 
elektriciteitsconcessies is de: 
 
§ Overdrachtslandsverordening XXVI: Elektriciteitsconcessies (P.B. 1991, no.102); 

(hierna: de Landsverordening elektriciteitsconcessies).3 
 
Ten aanzien van de vergunning of opdracht (hierna: concessie), welke wettelijk benodigd is voor 
productie en levering van elektriciteit, kan worden gesteld dat Aqualectra sinds 1 januari 1980 
kennelijk zonder een concessie als bedoeld in art. 1 lid 1 van Landsverordening 
elektriciteitsconcessies opereert, omdat de laatste concessie op 31 december 1979 is verlopen. 
Daarna is er geen concessie meer uitgegeven. Om deze reden is in paragraaf 1.2 gesteld dat het 
traject van de concessieprocedures en de concessieverlening zo spoedig mogelijk na de 
accordering van deze beleidsnota moet worden opgestart. 
 
Uit een analyse van de Landsverordening elektriciteitsconcessies volgt dat deze wetgeving voor 
de volledige implementatie van het nieuwe marktmodel helaas nog  een  andere tijdgeest 
reflecteert en moet het dus zo snel mogelijk worden geactualiseerd. Desondanks kan op grond 
van de huidige wet, in combinatie met een of meer uitvoeringsbesluiten, een begin worden 
gemaakt met de implementatie van een nieuw concessiebeleid. Dit concessiebeleid gaat gepaard 
met een beleid aangaande de op termijn gewenste productiemix. In Hoofdstuk VII (juridische 
regulering) wordt in paragraaf 7.5. op het te voeren concessiebeleid op grond van de huidige 
Landsverordening elektriciteitsconcessies verder ingegaan. 
  
2.3.2.   Wetgeving met betrekking tot de vaststelling van prijzen (waaronder de 

energietarieven) 
 
De belangrijkste onderdelen van het bestaande wettelijk kader met betrekking tot de vaststelling 
van energietarieven zijn de volgende: 
 
§ Overdrachtslandsverordening  XXV: regeling van prijzen van goederen en diensten en 

winkelsluiting (P.B. 1991, no. 100) (hierna: de Prijzenverordening)4; 
 

§ BC besluit 2000/29272 inzake  de herstructurering van de elektriciteitstarieven, waarbij 
de “all inclusive tariff” als tariefstructuur werd geïntroduceerd per 1 december 2000 (zie 
ook Protocol tariefwijzigingen van juni 2001); 
 

                                                
3 Dit is de citeertitel van de Landsverordening elektriciteitconcesies (P.B. 1963, no. 64). 

4 Dit is de citeertitel van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) 
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§ BC besluit 2002/29843 inzake de omzetting van de “all inclusive tariff”  in een “all 
inclusive cap tariff” per 01 januari 2003 en de vaststelling van het rendementseis op 8% 
en 
 

§ BC besluit 2008/61486 inzake de handhaving van de “all inclusive cap tariff” per 01 jan 
2009 en het in de toekomst implementeren van een onafhankelijk regulatorisch systeem. 

 
De Prijzenverordening maakt het ingevolge artikel 2, lid 1, onderdeel a, mogelijk dat het 
Bestuurscollege (en thans de regering) van Curaçao in de prijsvorming van goederen en diensten 
kan ingrijpen door het stellen van minimum- of maximumprijzen. In dit geval zal het altijd gaan 
om maximumprijzen. Het wettelijk kader is daardoor voor de beoordeling en vaststelling van 
elektriciteitstarieven in beginsel toereikend.  
 
Voorts heeft het Bestuurscollege van Curaçao bij besluit 2008/61486 de beslissing genomen om 
een wettelijk kader vast te stellen voor een nieuw en onafhankelijk regulatorisch systeem “ten 
behoeve van de beoordeling, bepaling en vaststelling van de tarieven voor [water en] 
elektriciteit”. Deze beleidsnota moet worden gezien als een van de eerste stappen ter realisatie 
van bovengenoemd besluit.  
 
Echter, zoals in paragraaf 1.2. reeds is gesteld, verdient het thans, gelet op de maatschappelijke 
urgentie, de voorkeur om op korte termijn verder voort te bouwen op de bestaande wetgeving, 
zodat een aanvang kan worden gemaakt met de implementatie van het nieuwe beleid- en 
toezichtkader. Ook het Bestuurscollege was kennelijk die mening toegedaan, getuige de 
volgende bewoording van onderdeel IV van meergenoemd besluit:  
 
“Vooruitlopend op dit nieuw onafhankelijk regulatorisch systeem, zal het Eilandgebied Curaçao 
… een regulator benoemen… om, vanaf het moment van benoeming van de regulator tot de 
implementatie van het nieuw regulatorisch systeem, de verzoeken van Aqualectra inzake de 
aanpassing van de tarieven voor [water en] elektriciteit te beoordelen op basis van het besluit 
van het Bestuurscollege van 8 november 2002 (2002/29843) en het Bestuurscollege terzake te 
adviseren.”  
 
Het is in dit kader dat op 18 december 2009 een samenwerkingsprotocol getekend is met 
betrekking tot de wijze waarop het Bureau het Bestuurscollege van Curaçao kon ondersteunen 
bij het uitvoeren van toezicht op de productie en levering van ondermeer elektriciteit.  
 
 
 
 
 



 

Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 |  19 

 

 
Na de goedkeuring van deze beleidsnota en het toezichtmandaat kan een aanvang worden 
gemaakt met de revisie van de bestaande wetgeving, met het oog op de implementatie van een 
onafhankelijk regulatorisch systeem voor technisch-, kwaliteit-, juridisch- en economisch 
toezicht (waaronder tariefregulering) op de diverse schakels in de elektriciteitsvoorziening in het 
belang van de Curaçaose gemeenschap.  
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III.   KNELPUNTEN IN DE HUIDIGE ELEKTRICITEITSVOORZIENING   
3.1.   INLEIDING 
 
Alvorens het beleid- en toezichtkader wordt ontwikkeld dient te worden stilgestaan bij de 
feitelijke knelpunten in de elektriciteitsvoorziening op Curaçao. Daarvoor hanteren we een 
marktbenadering, dat wil zeggen dat in dit hoofdstuk achtereenvolgens gekeken wordt naar de 
knelpunten in verband met de technische aspecten van de vraag naar elektriciteit, de productie 
van elektriciteit, evenals met betrekking tot het transport- en distributienetwerk (inclusief 
levering), de prijsvorming en de marktregulering. 
 
3.2.  DE VRAAG NAAR ELEKTRICITEIT IN CURAÇAO 
 
De vraag naar elektriciteit wordt bepaald door de elektriciteitsbehoefte van de eindgebruikers, 
namelijk de particuliere huishoudens en de zakelijke consumenten (zoals de overheid, bedrijven 
en overige instellingen).  
 
3.2.1.  Analyse van de vraag op dag- en weekbasis 
 
Momenteel is de elektriciteitsbehoefte in Curaçao en daarmee de voorziening (“load”) gedurende 
de dag relatief constant met uitzondering van een drietal pieken, namelijk: omstreeks 10.00 uur, 
15.00 uur en omstreeks 23.00 uur een lagere piek in vergelijking met de eerste twee pieken. De 
maximale dagelijkse behoefte aan c.q. vraag naar elektriciteit in Curaçao manifesteert zich 
gedurende de eerste twee pieken en bedraagt momenteel ca. 135 Megavoltamperes (MVA).  
 
In het weekeinde (in het bijzonder op zondag) is het verbruik in vergelijking met de weekdagen 
significant lager. Hieronder wordt het een en ander grafisch geïllustreerd. 
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Grafiek 1. Analyse vraag naar elektriciteit op dag- en weekbasis 
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Het bovenstaande impliceert dat vooral de zakelijke elektriciteitsbehoefte van grote invloed is op 
de totale vraag naar elektriciteit. Voor het jaar 2010 is het totale verbruik op jaarbasis indicatief 
665 gigawatt uren (GWh). Daarvan wordt ongeveer 400 GWh (60%) door de zakelijke markt 
verbruikt en 265 GWh (40%) door particuliere huishoudens.  
 
Een conclusie is dan ook dat economische ontwikkeling (met als gevolg een toename van de 
behoefte aan elektriciteit) van grote invloed is op de totale vraag naar elektriciteit. Bij 
gelijkblijvende omstandigheden zal de vraag aldus slechts een knelpunt zijn indien het 
productieapparaat kwalitatief en kwantitatief niet in staat is aan de vraag in de economie te 
voldoen. Indien er echter sprake is van een groeiscenario, dat wil zeggen een toename van de 
bedrijvigheid, wordt dit een complicerende factor voor de energievoorziening. 
 
Voor wat betreft de langere termijn is de prognose, uitgaande van het basis scenario zoals 
opgenomen in het Plan 20305 van Aqualectra, dat in het jaar 2020 een stevige groei van de vraag 
naar elektriciteit zal plaatsvinden. De geprojecteerde groei wordt voornamelijk toegeschreven 
aan de economische ontwikkeling. Daarbij zal de piekbelasting op dagbasis groeien van circa 
135 MVA in 2010 naar circa 200 MVA in 2020. Dit is dan typisch een door de vraag 
veroorzaakte knelpunt, zoals hierboven bedoeld.  
 
 

                                                
5 Bron: plan 2030 Aqualectra, Annex B (Development of demand) 
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Indien dit basis scenario uitkomt, dan zal de productiecapaciteit in de komende jaren substantieel 
moeten worden uitgebreid om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen, temeer omdat met 
de huidige capaciteit reeds onvoldoende garanties kunnen worden gegeven voor de “security of 
supply” gedurende de piekuren. 
 
3.2.2.   Analyse van de vraag op maandbasis 
 
Gedurende het jaar groeit de vraag gestaag vanaf januari, hoogstwaarschijnlijk voornamelijk 
door het verhoogde aircogebruik voor zakelijke doeleinden gedurende de windstille en extra 
warme maanden van het jaar. In de maanden juni-juli daalt de vraag tijdelijk 
hoogstwaarschijnlijk vanwege de vakanties om daarna weer te stijgen om in de maanden 
september-oktober haar piekperiode te beleven. In de maanden november en december daalt de 
vraag weer tot januari. Althans dat is de ervaring op grond van de gemiddelde vraag per maand 
in de periode 2004-2007. In onderstaande grafiek wordt het een en ander weergegeven. 
 
Grafiek 2. Analyse van de vraag naar elektriciteit op maandbasis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De verandering in de maandelijkse productie gedurende een bepaald jaar brengt een knelpunt 
met zich mee, namelijk: de productie moet telkens worden afgestemd op de van maand tot 
maand veranderende vraag naar elektriciteit met alle technische gevolgen van dien. De 
verandering in de vraag naar elektriciteit gedurende het jaar wordt opgevangen door de productie 
units van Aqualectra Production naar behoefte meer of minder te laten draaien. Dit heet 
“netballancering”.  
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Voorzover de productie units qua capaciteit op niveau werkzaam zijn levert netballancering 
weinig problemen. Dat is anders wanneer er langdurige problemen zijn met een of meer 
productie units, zoals dat het geval is geweest gedurende het jaar 2010. 
 
3.3.  KNELPUNTEN IN DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT 
 
Zoals hierboven is gebleken kan de vraag naar elektriciteit niet in isolatie worden gezien, maar 
moet deze in samenhang worden gezien met het aanbod van elektriciteit. Het aanbod is op haar 
beurt afhankelijk van de productie van elektriciteit. Indien er geen of (te) weinig productie 
bestaat, dan is dat voor de maatschappij letterlijk en figuurlijk een “donker” vooruitzicht. Dat 
vooruitzicht houdt tevens een trage ontwikkeling van de economie in. Om dat vooruitzicht te 
voorkomen is het dus essentieel dat er sprake is van voldoende en stabiele productie en aanbod 
van elektriciteit.  
 
“Voldoende” wil zeggen, in beginsel genoeg om aan de effectieve vraag van een ieder naar 
elektriciteit te kunnen voldoen. De voorwaarde van een stabiele productie gaat iets verder: het 
structureel kunnen voldoen aan de effectieve vraag moet redelijk zeker zijn (men spreekt in dit 
verband van “security of supply”). Met andere woorden: het aanbod moet op structurele wijze 
genoeg zijn om aan de effectieve vraag te kunnen voldoen.  
 
De relevante vraag is nu: is er sprake van een voldoende en stabiele productie van elektriciteit op 
Curaçao? Dit betekent dat een beoordeling moet worden gemaakt van het gehele 
productiecomplex of - apparaat, omdat zoals hierboven gesteld het aanbod van elektriciteit 
bepaald wordt door de werkelijke productie. 
 
3.3.1.   Mundo Nobo 
 
De huidige productie eenheden in Curaçao zijn bijna allen in handen van Aqualectra Production. 
De voornaamste productie eenheden staan op Mundo Nobo. Het is een feit van algemene 
bekendheid dat de gas- en stoomturbines op Mundo Nobo al jaren geleden uit de omloop hadden 
moeten worden gehaald (de zogenaamde “decommissioning”), omdat hun levensduur jaren 
geleden verstreken is en deze als het ware met kunst en vliegwerk “in de lucht” worden 
gehouden. Dientengevolge zijn deze turbines niet langer in voldoende mate betrouwbaar en 
eigenlijk inefficiënt, dat wil zeggen te duur voor het productieproces. Momenteel is slechts 66 
van de totale productiecapaciteit van 84 MVA (circa driekwart van het totale vermogen) op 
Mundo Nobo beschikbaar. 
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3.3.2.   BOO 
 
De BOO-centrale van de CUC die primair de ISLA van elektriciteit moet voorzien heeft in het 
jaar 2010 voor een lange tijd stilgestaan. De centrale draait thans weer, maar is voor de toekomst 
allerminst betrouwbaar. Contractueel zou de BOO centrale minimaal 24MW aan overproductie 
moeten leveren aan het net (van Aqualectra). Sinds het bestaan van de BOO-centrale is dat lang 
niet altijd mogelijk geweest. 
 
3.3.3.   Tera Kora en Playa Kanoa 
 
De twee windparken te Tera Kora en Playa Kanoa van Aqualectra en NuCapital worden 
momenteel vervangen en zullen pas in 2011 naar verwachting circa 30MW gaan leveren aan het 
net. Momenteel levert alleen Playa Kanoa nog een beetje elektriciteit aan het net, maar dat is 
onvoldoende om het beschikbaarheidprobleem op het eiland op te lossen. 
 
3.3.4.   Dokweg en IDPP 
 
De andere centrales, namelijk de diesel generatoren aan de Dokweg en de IDPP centrale op het 
ISLA-terrein draaien redelijk stabiel, maar voornamelijk de laatste centrale is gevoelig voor 
stakingen bij de raffinaderij. Indien de poorten daar, zoals al eerder is gebeurd, lang geblokkeerd 
worden kan de continuïteit van de productie en levering in gevaar komen, omdat het personeel 
geen toegang kan krijgen tot de centrale c.q. niet kan worden afgelost.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de totale beschikbare productiecapaciteit onder de huidige 
omstandigheden niet genoeg is om op structurele basis aan de dagelijkse piekbehoefte van ca. 
135 MVA te kunnen voldoen. Daarom wordt met het bijplaatsen van Aggreko noodaggregaten 
(42MW in september 2010) door Aqualectra de productiecapaciteit enigszins op peil gehouden. 
Het inzetten van de Aggreko aggregaten, met het oog op de bevrediging van de 
elektriciteitsbehoefte, is echter voor de langere termijn niet efficiënt en dus geen houdbare 
situatie, gezien de hoge kosten die hiermee gepaard gaan en de gevolgen daarvan voor de 
eindgebruikertarieven.  
 
Op grond van het bovenstaande valt af te leiden dat het huidige productieapparaat inefficiënt (en 
dus te duur), zeer onvoldoende en zeer instabiel is. Daarom moet, zoals algemeen bekend, 
regelmatig worden afgeschakeld, met veelvuldig stroomuitval in relatief grote delen van het land 
tot gevolg. Dit beschikbaarheidknelpunt heeft maatschappelijk en economisch gezien dan ook de 
hoogste prioriteit en dient zo snel mogelijk structureel te worden verholpen.   



 

Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 |  25 

 

 
3.4.   KNELPUNTEN IN HET NETWERK EN DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT  
3.4.1.   Het huidige elektriciteitsnetwerk 
 
Het elektriciteitsnetwerk van Aqualectra bestaat uit een transportnetwerk en een 
distributienetwerk.  
 
Het transportnetwerk transporteert de elektriciteit over de langere afstanden met een 
hoogspanning [van 66 kilovolts (kV) en 30 kV] om de verliezen te beperken. Het is een 
stralennet met een hoge mate van redundantie. Belangrijkst knelpunt in het transportnetwerk is 
de koppeling van de ISLA met het openbare netwerk: er bestaat wel een risico in geval van 
storingen. 
 
Het distributienetwerk brengt middels een middenspanning van 12 kV de elektriciteit van het 
transportnetwerk naar de verzorgingsgebieden (of zones). Het 12 kV distributienetwerk is 
grotendeels in ringstructuur aangelegd en ligt voor 60% ondergronds. Vanuit het 12 kV netwerk 
worden de eindgebruikers bereikt door middel van het laagspanningdistributienet, waarbij 12 kV 
met transformatoren omlaag wordt gebracht naar 127V, 220V of 380V. Het laagspanningsnet is 
bovengronds gebouwd middels de bekende elektriciteitspalen langs de weg. De ouderdom van 
het distributienetwerk in de diverse wijken is zeer wisselend en bepaald de investeringen die in 
de toekomst noodzakelijk zijn.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het geïnstalleerd transport- en distributienetwerk overigens 
kwalitatief voldoende lijkt. Daarnaast wordt er gewerkt aan harmonisatie met de 230/400V 
50Hz-standaard, die de stabiliteit van het netwerk verder zal bevorderen.  
 
3.4.2.   Netwerkmanagement 
 
Om continu zicht te houden op de prestatie en status van het transport- en distributienetwerk is 
een controlecenter ingericht. Deze controlecenter heeft momenteel, in lijn met internationale 
standaarden, redelijk goede regie over het (66kV – 12 kV) netwerk. Er zijn in dit verband geen 
grote investeringen noodzakelijk. Middels een Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA) monitoring- en beheersingssysteem wordt het netwerk continu beheerd tot op het                  
12 kV niveau. Het netwerkmanagement voldoet daarmee aan de basis functionaliteiten voor een 
“smart grid” en is ruim voldoende ingericht om zowel grotere invoeding als kleinschalige 
invoeding te faciliteren.  
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3.4.3.   Geschiktheid infrastructuur voor teruglevering duurzame en niet-duurzame 

energie 
 
Momenteel is decentrale invoeding van elektriciteit door (middel)grote elektriciteitsproducenten 
via het transportnetwerk nog niet optimaal mogelijk. Wel wordt er door Aqualectra gewerkt aan 
een masterplan ter facilitering van decentrale invoeding via het transportnetwerk. Dit plan 
voorziet in een tweede 66kV station bij de centrale aan de Dokweg en vier geografisch 
verspreide loadcenters 66/30kV, waarvan voornamelijk Montagne nog geïmplementeerd dient te 
worden.  
    
Volgens dit concept worden de huidige grote productie-eenheden aan minimaal twee 66kV of 
30kV stations gekoppeld om meer redundantie te creëren. Door de vier geografisch verdeelde 
loadcenters ontstaat er flexibiliteit met betrekking tot de mogelijkheden tot invoeding. Alle 
huidige productie-eenheden zijn aangesloten op het 66kV net (IDPP en BOO) of het 30kV net 
(Dokweg en Mundo Nobo). Nieuwe grote elektriciteitsproducenten (duurzaam of niet-duurzaam) 
kunnen derhalve op termijn op zes geografisch verspreide locaties worden gekoppeld. 
 
De potentiële grootste aantallen terugleverende gebruikers zijn op het laagspanningsnet 
aangesloten. Ook hier bestaat technisch gesproken geen belemmering voor brede aanvang, omdat 
het 12kV net voor zeker 80% op orde is en overbodig uitgevoerd. Voor teruglevering betekent 
dit dat hiermee kan worden begonnen.  
 
Op sommige zwakkere plekken in het netwerk kan gedurende een periode een tijdelijke 
transportbeperking (voor teruglevering) worden opgelegd die het netwerkbedrijf de tijd geeft om 
binnen redelijke termijn het netwerk geschikt te maken. Het is overigens zeer gebruikelijk om 
vanuit regulering grenzen te stellen aan de mate van teruglevering ter bescherming van de goede 
werking van het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een capaciteitslimiet op 
transformator niveau om de risico’s voor overbelasting te beperken. Dit dient in uitvoerende 
regelgeving te worden vastgelegd. Het effect is dat het kan voorkomen dat op “straatniveau” op 
een gegeven moment de teruglevercapaciteit “op” is en de eerstvolgende aanmelder moet 
wachten op aanpassingen aan het netwerk.  
 
Indien de elektriciteitsmeter hierbij buiten beschouwing wordt gelatin, zijn er vanuit het netwerk 
gezien verder geen andere technische beperkingen aanwezig die in uitvoerende regelgeving dient 
te worden ondervangen. 
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3.4.4.   Storingen en afschakelen 
 
Hoewel er (nog) geen storingsgegevens per netvlak beschikbaar zijn, gaat Aqualectra uit van een 
storingsopheffing binnen twee (2) uur. In de praktijk worden de werkelijke prestaties echter in 
ieder geval overschaduwd door de problemen bij de diverse productie-eenheden (zie hierboven). 
Er is dus sprake van een knelpunt voor wat betreft de veelvuldige storingen die de “security of 
supply” in de weg staan. Deze storingen stralen af op de distributiefunctie, omdat de 
verantwoordelijkheid bij die functie ligt om belasting af te schakelen bij een tekort aan 
productiecapaciteit. Dit afschakelen bij een tekort aan aanbod wordt “load shedding” genoemd.  
 
Het netwerk voorziet in een volautomatische stapsgewijze (i.c. schematische) afschakeling van 
belasting, waarbij bepaalde woonwijken (categorie 1 en 2) een grotere kans maken afgeschakeld 
te worden en de rest zeer beperkt. Bij langere schakelperioden wordt het (afschakel)schema 
tussentijds aangepast. Bij een dreigend tekort wordt (afwijkend van het schema) preventief een 
afschakeling gepland en dit vooraf gepubliceerd. Hoewel het schakelen in beginsel tot een hoge 
uitzondering dient te behoren, voorkomt bovenstaande procedure echter wel een volledige 
“black-out” van het distributienetwerk. 
 
3.4.5.   Non Revenu Electra (NRE) 
 
Een van de maatstaven voor het meten van de kwaliteit van het netwerk voor elektriciteit is het 
zogenaamde netverlies. Het netverlies heeft twee componenten, technisch netverlies en 
administratief netverlies. Het totale netverlies wordt “Non Revenue Electra” (NRE) genoemd, 
dat wil zeggen alle geproduceerde/gedistribueerde KWh die niet gefactureerd is of kan worden. 
 
In de regel zijn verliezen onvermijdelijk door warmteverlies op de leidingen, welke toenemen bij 
afnemende spanning. Tevens ontstaan verliezen bij transformatoren en andere 
netwerkelementen. Dit noemt men technisch netverlies. Daarnaast bestaat er ook een 
administratief netverlies, welke onder andere ontstaat door meetverschillen en fraude door 
eindgebruikers.  
 
Op basis van onderstaand model om onderscheid te maken tussen beide categorieën van het 
netverlies heeft Aqualectra vanaf 2004 de NRE gerapporteerd: 
 
 
 
 
 
 



 

Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 |  28 

 

 
Tabel 1. Soorten netverlies 
 

Electra
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(from 
Production or 
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Billed
Consumption

Billed Metered Consumption

Revenue Elektra
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Consumption

Unbilled
Consumption

Authorised Consumption

Non- Revenue
Elektra (NRE)

Metering Inaccuracies

Administrative issues

Theft

Technical losses HV/MV

Technical losses LV

To be identified…

Netverlies

 

Vanaf 2004 (16,3%) is er een dalende trend in de NRE te zien. Voor 2010 wordt voorspeld dat 
de NRE vermoedelijk op 12% zal uitkomen. Omdat er altijd netverliezen zullen bestaan, dient 
hierbij wel te worden vermeld dat er een theoretische ondergrens zit aan NRE. In Nederland is 
sprake van een netverlies in het net van ca. 4% en op Aruba is dat ca. 5%. 
 
Om de toelaatbare range voor de lokale NRE te bepalen moet deze gebenchmarkt worden met 
NREs van vergelijkbare nutsbedrijven in de regio. Dit wordt door CARILEC (Associatie van 
Utiliteitsbedrijven in het Caribische gebied) om het paar jaar in opdracht van haar leden 
uitgevoerd. Onderstaande resultaten geven het beeld dat Aqualectra in de periode 2004-2006 nog 
een achterstand had in vergelijking met andere nutsbedrijven in de regio.  
 
Grafiek 3. Vergelijking NRE Aqualectra met utiliteitsbedrijven CARILEC  
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Deze vergelijking is echter slechts indicatief, omdat de betrouwbaarheid van de CARILEC 
cijfers niet zondermeer vaststaat. Tevens zijn er belangrijke verschillen tussen de diverse 
nutsbedrijven in termen van bijvoorbeeld geografische kenmerken en bevolkingsdichtheid. Hoe 
dan ook, bij de regulering van de kwaliteit van het netwerk zal moeten worden gelet op de 
realisatie van een zo laag mogelijke NRE. Op dit moment zou volgens een schatting van het 
Bureau een NRE-target van 6-8% redelijk zijn. Dit waardebereik is geschat op basis van de NRE 
van andere landen in het Caribische gebied. 
 
 
3.5.   KNELPUNTEN IN DE PRIJSVORMING VAN ELEKTRICITEIT 
 
Momenteel is de prijs van elektriciteit op Curaçao één gecombineerd tarief voor productie, 
netwerk en levering. Er is daardoor onvoldoende inzicht in de individuele kosten voor de drie 
schakels, waarop het tarief gebaseerd moet zijn. 
 
Verder kan, in vergelijking met de rest van de regio, gesteld worden dat de eindgebruikertarieven 
op Curaçao relatief hoog zijn: vergeleken met kostengeoriënteerde landen circa 30% hoger. 

De algemene perceptie is dat de prijs (mede door inefficiënties en hoge lekverliezen) te hoog is, 
terwijl de kwaliteit van de dienstverlening achter blijft bij de verwachtingen. Ook de neiging tot 
eigen productie van elektriciteit duidt op te hoge tarieven.  
 
De te hoge energietarieven werken door op andere prijzen en kunnen daardoor een negatief 
effect op de economische ontwikkeling hebben door de hoge “cost of doing business”. Tenslotte 
wordt de huidige tariefstructuur als onjuist ervaren. Zo subsidiëren de zakelijke dienstverlening 
en de particuliere grootgebruikers de overige segmenten door de huidige tariefstructuur.  
 
 
3.6.   KNELPUNTEN MET BETREKKING TOT MARKTREGULERING 
 
De ordening van de elektriciteitsmarkt geschiedt voornamelijk middels marktregulering, oftewel 
economische regulering van de elektriciteitsmarkt. Het marktreguleringproces kent twee 
hoofdaspecten, namelijk een juridisch aspect en een economischtechnisch aspect. Deze zijn 
respectievelijk: 
 

a. het verlenen van een juridische concessie voor de productie, transport of levering van 
elektriciteit (of voor alle drie schakels) met het oog op huishoudelijke en zakelijke 
energieverbruik en  
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b. de economischtechnische regulering van diverse aspecten van de concessie zoals 

universele dienstverlening, kwaliteit van de dienstverlening (“security of supply”), 
prijsvorming door de aanbieder van elektriciteit, en de leveringsvoorwaarden met het oog 
op een adequate dienstverlening aan de gemeenschap. In de laatste jaren is daar ook nog 
bij gekomen de rol en mate van duurzame energievoorziening in de totale 
elektriciteitsproductie. 

 
Voor beide aspecten van marktregulering wordt hieronder nagegaan welke knelpunten er 
momenteel kunnen worden geconstateerd. 
 
3.6.1.   Concessies 
 
Ten aanzien van de concessie kan worden gesteld dat Aqualectra sinds 1 januari 1980 kennelijk 
zonder een “vergunning” of “opdracht” als bedoeld in art. 1 lid 1 van Landsverordening 
elektriciteitsconcessies opereert, omdat de laatste vergunning op 31 december 1979 is verlopen. 
Daarna is er geen vergunning meer uitgegeven. Om deze reden is in paragraaf 1.2 gesteld dat het 
traject van de concessieprocedures en de concessieverlening zo spoedig mogelijk na de 
accordering van deze beleidsnota moet worden opgestart. 
 
3.6.2.   Marktregulering 
 
Tot op heden heeft de regulering van Aqualectra zich vrijwel volledig gericht op de tarieven. 
Desondanks zijn de tarieven gedurende de laatste jaren vrij sterk gestegen. Marktregulering eist, 
vooral in het geval van een monopolistische aanbieder, regulering van diverse andere aspecten 
die van belang zijn voor de eindgebruiker en een kwalitatief goede energievoorziening ten 
behoeve van de gemeenschap en de economische ontwikkeling. Daarbij valt te denken aan de 
kwaliteit van de dienstverlening, de voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd.  
 
Bij gebrek aan regulering in bovenstaande zin zijn de voor de gemeenschap en de consumenten 
van belang zijnde voorwaarden door de monopolist zelf ingevuld en wel primair vanuit haar 
eigen bedrijfsoptiek. Mede hierdoor is er sprake van inefficiënties in de energiesector, te hoge 
tarieven en een relatief lage beschikbaarheid. Op onverwachte momenten kan de 
elektriciteitsvoorziening wegvallen met alle gevolgen van dien voor burgers, bedrijven en 
overige instellingen. Deze situatie is voornamelijk ontstaan door het ontbreken van toezicht door 
een onafhankelijke regulator. De onafhankelijkheid van de regulator is in deze situatie een 
essentiële voorwaarde voor een stabiele ontwikkeling van de tarieven en verhoging van de 
betrouwbaarheid in de energievoorziening.  
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IV. DOELSTELLINGEN EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN HET 

BELEIDSKADER  
 
4.1.   ALGEMENE UITGANGSPUNTEN  
 
Zoals bekend betrof de regulering van de elektriciteitsvoorziening tot op heden slechts de 
regulering van de elektriciteitstarieven. Het in paragraaf 1.1. genoemd energiebeleid vormt de 
basis voor de marktregulering nieuwe stijl. Deze nieuwe marktregulering, dat wil zeggen de 
regulering van de elektriciteitssector zoals uiteengezet in dit beleid- en toezichtkader, zal 
plaatsvinden op grond van een nieuw marktmodel (waarover later meer) en een grotere 
reikwijdte van de regulering dan alleen prijsregulering.  
 
De algemene uitgangspunten voor de nieuwe vorm van marktregulering zijn af te leiden uit de 
meest relevante besluiten van het voormalige Bestuurscollege6 van Curaçao en het 
samenwerkingsprotocol tussen het vroegere Land Nederlandse Antillen en het Eilandgebied 
Curaçao.  
 
Als algemene uitgangspunt, is in meergenoemd samenwerkingsprotocol, aangegeven, dat “het 
toezicht op de bedrijven Aqualectra en Curoil N.V. erop gericht is om genoemde bedrijven zo 
efficiënt en transparant mogelijk te laten functioneren en de consumentenbelangen te 
waarborgen”. Binnen dit kader zijn de hoofdaandachtspunten: efficiëntie, transparantie en het 
waarborgen van de belangen van de consumenten. 
 
Bij efficiëntie gaat het voornamelijk om een redelijke ontwikkeling in de operationele kosten 
(input) in verhouding tot de productie (output), evenals het zoveel mogelijk voorkomen van 
netverliezen met het oog op de totstandkoming van redelijke tarieven oftewel het verzorgen van 
een betaalbare dienstverlening aan het publiek. Ten aanzien van de output of productie zijn de 
primaire uitgangspunten stabiliteit in de energievoorziening (“security of supply”) en een 
geleidelijke verschuiving naar meer duurzame vormen van energieopwekking in het belang van 
de leefomgeving en de hoogte van de tarieven. In dit verband is het een feit van algemene 
bekendheid dat de introductie van marktoriëntatie een opwaartse invloed heeft op efficiënte 
stroomopwekking en daardoor een neerwaartse invloed op de eindgebruikertarieven. Indien een 
markt een (quasi) monopolistisch karakter heeft, impliceert de introductie van meer 
marktoriëntatie een grotere gerichtheid op de behoeften van de eindgebruikers, namelijk lagere 
tarieven, een betere beschikbaarheid en schonere energieopwekking. 
 
                                                

6 BC besluit 29843 uit 2002 en BC besluit 61486 uit 2008. 
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Transparantie bevordert het noodzakelijke inzicht in de bedrijfsprocessen, waardoor 
kruissubsidiëring en te hoge tarieven kunnen worden voorkomen. Om transparantie te 
bevorderen dienen maatregelen ter verwezenlijking van financieel-administratieve ontvlechting 
van de schakels (productie, transport en levering) te worden genomen. 
 
Naast efficiëntie en transparantie vereist een goede marktregulering echter aanvullende 
maatregelen ter waarborging van de belangen van consumenten, zoals ondermeer het toezicht op 
de levering- en afsluitvoorwaarden, het zekerstellen van universele dienstverlening en het 
aanwezig zijn van effectieve klachtenprocedures. 
 
Tenslotte heeft het Bestuurscollege van Curaçao bij besluit 2008/61486 enige tijd geleden de 
beslissing genomen om op termijn een wettelijk kader te introduceren voor een nieuw en 
onafhankelijk regulatorisch systeem. Een onafhankelijk systeem van marktregulering behoort 
daardoor ook tot de algemene uitgangspunten voor het beleid- en toezichtkader.  
 
Op basis van bovengenoemde algemene uitgangspunten worden in 4.2. de belangrijkste 
doelstellingen voor het nieuwe reguleringsbeleid voor elektriciteit geformuleerd en in de 
hoofdstukken hierna verder uitgewerkt. 
 
 
4.2. DOELSTELLINGEN VAN HET BELEID 
 
De macrodoelstelling van het beleid is het ten behoeve van de zakelijke markt en de particuliere 
huishoudens zorg dragen voor een efficiënte en kwalitatief hoogstaande en duurzame 
elektriciteitsvoorziening op Curaçao. Teneinde deze macrodoelstelling te operationaliseren zijn, 
op basis van de hierboven uiteengezette algemene beleidsuitgangspunten, een zestal concrete 
beleidsdoelstellingen geformuleerd met betrekking tot de energievoorziening. Deze 
beleidsdoelstellingen zijn: 
 
1. het realiseren van een betaalbare dienstverlening middels stabiele tariefontwikkeling; 
2. het realiseren van een betrouwbare dienstverlening voor wat betreft de beschikbaarheid van 

elektriciteit ten behoeve van de zakelijke en particuliere markt; 
3. het structureel waarborgen van de belangen van de eindgebruikers van elektriciteit; 
4. het introduceren van meer marktoriëntatie in de elektriciteitssector en 
5. het realiseren van meer duurzame energievoorziening en het realiseren van de nodige 

energiebesparing op middellange termijn en 
6. het introduceren van een onafhankelijke vorm van marktregulering. 
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4.2.1.   Betaalbare dienstverlening  
 
Daar zoals hierboven gesteld elektriciteit tot de essentiële levensbehoeften behoort, dient de 
voorziening daarvan derhalve tegen betaalbare prijzen beschikbaar te zijn. De huidige 
elektriciteitstarieven worden maatschappelijk en economisch gezien als te hoog ervaren en 
dienen op termijn door ondermeer efficiëntiemaatregelen, het toestaan van eigen productie en de 
introductie van meer marktoriëntatie (vooral in de elektriciteitsproductie) verlaagd te worden. 
 
Het systeem voor de totstandkoming van de tarieven dient transparant en voorspelbaar te zijn, 
evenals gebaseerd op een doelmatige bedrijfsvoering. Met het oog daarop dienen inefficiënties 
(waaronder het totale netverlies) versneld naar een meer aanvaardbaar niveau te worden 
gebracht.  
 
Tenslotte dient sociale subsidiering door middel van het laag houden van sommige tarieven 
vervangen te worden door speciaal sociaal beleid. 
 
 
4.2.2.  Betrouwbare dienstverlening 
 
De elektriciteitsvoorziening is, evenals als bijvoorbeeld water, een noodzakelijk goed in het 
dagelijks leven van de burgers, omdat het in essentiële huishoudelijke- en zakelijke behoeften 
voorziet c.q. helpt voorzien. Daardoor is de betrouwbaarheid van deze voorziening van zeer 
groot belang voor de gemeenschap en dient dit dan ook structureel gewaarborgd te worden.  
 
Om bovengenoemde reden dient er in Curaçao voldoende productiecapaciteit (inclusief reserves) 
beschikbaar te zijn om aan de effectieve vraag naar elektriciteit door de burgers, ook gedurende 
piekuren, te kunnen voldoen. Dit betekent dat de levering van elektriciteit te allen tijde 
betrouwbaar dient te zijn met een minimum aantal storingen en onderbrekingen. Afschakelen 
van gebruikers wegens onvoldoende capaciteit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. 
 
Tenslotte dient de kwaliteit van de opgewekte stroom (voltage en frequentie) aan gangbare 
internationale normen te voldoen met een minimum aan variaties teneinde schade aan c.q. 
negatieve effecten op de levensduur voor randapparatuur te voorkomen.  
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4.2.3. Waarborgen belangen van de eindgebruikers 
 
Aangezien de markt voor elektriciteit in ieder geval met betrekking tot de transport op de langere 
termijn een monopolistisch georiënteerde markt zal blijven, is het waarborgen van de belangen 
van eindgebruikers van essentieel belang. Gebruikers zullen daarom te allen tijde een 
aansluitingscontract met het monopolistische transportbedrijf hebben en wellicht een 
leveringscontract met een leverancier. De voorwaarden waaronder de dienstverlening zal 
plaatsvinden (aansluiting- en leveringsvoorwaarden) zullen ter waarborging van de belangen van 
de consumenten in het kader van de nieuwe marktregulering structureel getoetst moeten worden 
op redelijkheid en conformiteit met de daaraan te stellen eisen. 
 
Voorts zal er een transparante, effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure moeten bestaan. 
Overwogen moet worden om, bijvoorbeeld in geval van het overschrijden van de vastgelegde 
normen voor storingsopheffing, een compensatievergoeding voor gebruikers te introduceren. 
 
 
4.2.4.   Introduceren meer marktoriëntatie 
 
In vele landen is markthervorming een essentieel onderdeel van sectoraal beleid. Daarbij speelt 
marktoriëntatie als instrument voor efficiëntieverbetering in een bepaalde sector een belangrijke 
rol. Marktoriëntatie impliceert dat de gereguleerde entiteiten meer aandacht moeten besteden aan 
de behoeften van de (doel)markten en deze (behoeften) aldus efficiënter en effectiever gaan 
bevredigen. De achterliggende gedachte is dat, middels introductie van de nodige prikkels en 
eisen ter bevordering van meer marktoriëntatie in de energievoorziening, de kwaliteit van de 
dienstverlening en de beschikbaarheid van elektriciteit voor de bevolking op termijn zal 
verbeteren. Tevens zal meer marktoriëntatie de aanbieders dwingen om efficiënter te gaan 
produceren, met als gevolg lagere tarieven voor de eindgebruiker. 
 
 
4.2.5. Verduurzaming en energiebesparing 
 
Gegeven de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en de daarmee verbonden 
prijsontwikkeling van de laatste jaren, de lokale luchtvervuiling en broeikasemissies en de 
daarmee samenhangende aantasting van het milieu, wordt in het beleidskader ook ruimte 
gecreëerd voor lange termijn doelstellingen, welke in het energiebeleid van Curaçao worden 
genoemd. 
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De eerste lange termijn doelstelling is de verduurzaming7  van de energieproductie door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen in het land. Door verduurzaming 
neemt geleidelijk aan de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen als belangrijke kostenpost 
voor elektriciteitsproductie af. 
 
De tweede doelstelling is het terugdringen van het energieverbruik door particuliere huishoudens 
en bedrijven leidend tot lagere elektriciteitskosten voor gebruikers en minder noodzakelijke 
investeringen in de infrastructuur. Indicatief is in het energiebeleid een energiebesparing van 
40% opgenomen in het jaar 2020. Hiertoe zal op korte termijn een energiebesparingplan worden 
opgezet met een aantal samenhangende maatregelen die ertoe moeten leiden dat 
energiebesparing wordt gerealiseerd, zowel in de vorm van verplichte als stimulerende 
maatregelen. Onderdeel van het plan zal in ieder geval zijn: 
 

§ het vaststellen van een nieuwe bouwverordening zodat actuele bouwtechnische normen 
van kracht worden en  

§ fiscale stimuleringsmaatregelen ter bevordering van het gebruik van energiebesparende 
producten. 

 
Tevens zal de overheid de voorbeeldfunctie invullen door het nemen van maatregelen ter 
terugdringing van haar eigen elektriciteitsgebruik 
 
 
4.2.6.   Onafhankelijke marktregulering 
 
Het reguleringsbeleid van de afgelopen jaren heeft zich enkel en alleen gericht op de tarieven 
voor elektriciteit [en water] en niet op de andere elementen van de dienstverlening, zoals 
ondermeer de toegang tot het net, de kwaliteit van de dienstverlening, het bevorderen van een 
hogere graad van beschikbaarheid en toezicht op de aansluiting- en leveringsvoorwaarden ter 
bescherming van de eindgebruiker.  
 
 
 
 
 

                                                
7 Onder verduurzaming wordt conform het energiebeleid van Curaçao (zie pagina 11 van het rapport) bedoeld het 
gebruikmaken van de op het eiland aanwezige duurzame energiebronnen, met name wind, zon, biomassa en 
reststromen.  
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Bovengenoemde elementen van marktregulering worden, naast de regulering van de tarieven, 
tevens onderwerp van het toezicht door een onafhankelijke toezichthouder, met ondermeer als 
doel verhoging van de efficiëntiegraad, het bevorderen van een hogere beschikbaarheid van 
elektriciteit, meer transparantie in de organisatie van de productie en in de kosten, evenals het 
waarborgen van de belangen van de eindgebruikers. 
 
 
4.3. INLEIDING TOT HET NIEUWE MARKTMODEL EN BELEIDSKADER 
 
Het nieuwe marktmodel is gebaseerd op het introduceren van meer marktoriëntatie in de 
elektriciteitsmarkt. Uitgangspunt is dat de elektriciteitsmarkt verder tot ontwikkeling wordt 
gebracht door hervorming. De term “hervorming” betekent in dit verband: het introduceren van 
nieuwe marktmodellen en daarbij behorende reguleringsmethoden welke gericht zijn op het 
creëren van betere “incentives” voor een efficiënte bedrijfsvoering bij elektriciteitsaanbieders. 
Een nieuw marktmodel kan bijvoorbeeld inhouden het creëren van meer marktoriëntatie in (een 
deel van) de markt. 
 
De hervorming van de elektriciteitsmarkt middels de introductie van meer marktoriëntatie volgt 
de internationale ontwikkelingen op het gebied van utiliteitsregulering. In het bijzonder de 
positieve gevolgen voor consumenten en de maatschappij als geheel naar aanleiding van het 
introduceren van meer marktoriëntatie in de telecommunicatiemarkt zijn een belangrijk 
voorbeeld en motivering voor de hervorming van de elektriciteitsmarkt. De regulering van de 
markt zal naar verwachting leiden tot meer marktoriëntatie en gerichtheid op efficiëntie, factoren 
die in een (quasi) monopolistische situatie onderbelicht zijn gebleven doordat de monopolist of 
dominante aanbieder onvoldoende rekening houdt met de signalen vanuit de markt.  
 
Bij een analyse van enkele Caribische landen (waaronder Barbados, Belize en Jamaica) is 
geconstateerd dat de landen die de elektriciteitsmarkt hebben hervormd meer gebruik van 
alternatieve energiebronnen kennen en lagere tarieven hebben. Kennelijk speelt marktoriëntatie 
een niet onbelangrijke rol bij het bereiken van genoemde uitkomsten. 
 
In het nieuwe beleidskader moet de realisatie van de hierboven beschreven doelstellingen 
centraal staan, waarbij een verlaging van de eindgebruikertarieven maatschappelijk, economisch 
en politiek gezien de hoogste prioriteit geniet op korte termijn. Om dit laatste (i.c. verlaging van 
de tarieven) te bereiken dient meer transparantie te worden verkregen in de structuur van de 
elektriciteitstarieven.  
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Voor de huidige monopolist betekent dit in ieder geval volledige financieel-administratieve 
ontvlechting van activiteiten in de diverse schakels (produktie, distributie en levering). Hiervoor 
zullen regels worden opgesteld. Strikt genomen staat het een en ander de technische integratie 
van de bedrijfsactiviteiten van Aqualectra voor elektra en water niet in de weg, zolang de 
financieel-administratieve verslaglegging aan de toezichthouder voldoet aan de daaraan gestelde 
eisen. De toezichthouder zal op structurele basis toetsen of er sprake is van misbruik van 
marktmacht door de dominante marktpartij en zo nodig additionele regels stellen om de 
transparantie te waarborgen. 
 
Als gevolg van het nieuwe marktmodel worden de drie onderscheiden schakels in het 
marktreguleringsysteem, in ieder geval in conceptuele en financieel-administratieve zin, 
gescheiden beschouwd en zijn alle schakels (voorzover nodig) onderhevig aan andere 
reguleringsregels, omdat ze ieder een specifieke rol vervullen in de elektriciteitsketen. Hierna 
worden de beleidsuitgangspunten voor de schakels in het nieuwe marktmodel een voor een 
toegelicht.  
 
 
4.3.1.   Productie 
 
In de productieschakel is er thans sprake van dominantie van Aqualectra Production, terwijl er 
ook andere producenten bestaan die al dan niet concessieplichtig zijn. In de productieschakel is 
er dus geen sprake van monopolie. In de nieuwe situatie zal de productieschakel als apart 
onderdeel van de elektriciteitsketen worden gereguleerd middels het verlenen van concessies 
welke aan de nodige voorwaarden zullen zijn verbonden. Daarbij zal marktoriëntatie worden 
geïntroduceerd.  
 
In dit geval zullen dus als gevolg van het nieuwe marktmodel de bestaande producenten van 
elektriciteit een concessie krijgen om op de lokale markt stroom op te wekken. In de concessies 
zullen nadere eisen worden gesteld voor ondermeer de productiemethode, het 
productievermogen, de tariefstructuur en de prijsvorming.  
 
Indien de productiecapaciteit niet toereikend is, waardoor het beschikbaarheidprobleem niet met 
de huidige producenten zal zijn opgelost, zullen in beginsel nieuwe concessies via een 
aanbestedingsprocedure moeten worden verleend op basis van noodzakelijke extra capaciteit. De 
totale capaciteitsbehoefte bij het verlenen van nieuwe concessies zal worden bepaald op basis 
van een schatting van de vraag naar stroom in het land.  
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Door marktoriëntatie zullen innovaties en investeringen worden gestimuleerd, waardoor naar 
verwachting de kwaliteit van het totale productieapparaat van de gezamenlijke producenten en 
(daardoor) de beschikbaarheid van elektriciteit zullen verbeteren. De nieuwe regulering ziet ook 
toe op de maximale inzet van duurzame productiebronnen en een efficiënte 
elektriciteitsproductie, welke een neerwaarts effect zal hebben op het prijsniveau.  
 
Zodoende worden op termijn naar verwachting de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe 
beleidskader, te weten betaalbare tarieven en betrouwbare dienstverlening, middels 
markthervorming en de introductie van meer marktoriëntatie gerealiseerd. 
 
Tevens kan een zakelijke eindgebruiker ingevolge het nieuwe beleidskader met de noodzakelijke 
vergunningen (waaronder een productie- en milieuvergunning, waaraan voorwaarden kunnen 
worden verbonden) en met behoud van de netaansluiting ook onbeperkt zelf elektriciteit voor 
eigen gebruik gaan produceren, een en ander mits redelijkerwijs geen duurzaam alternatief 
bestaat.  
 
Daarnaast worden eindgebruikers in het bijzonder ook in de gelegenheid gesteld voor eigen 
gebruik duurzame energie te produceren en het surplus tegen betaling terug te leveren aan het 
net. Voor particulieren is dit volledig vrijgesteld tot 10kW, voor zakelijke eindgebruikers geldt 
een maximum van 100kVA en een vergunningenstelsel. De netkoppeling wordt in die gevallen 
gestandaardiseerd en het teruglevertarief zal duurzame productie moeten stimuleren. 
 
 
4.3.2.   Transport en distributie 
 
Het netwerkbedrijf is de partij die de geproduceerde elektriciteit (exclusief) van de productie 
eenheden naar de gebruikers brengt middels een transport- en distributienetwerk. Vanwege de 
hoge kosten van duplicering, verschaft het transport- en distributienetwerk de beheerder daarvan 
een natuurlijke monopoliepositie ten opzichte van andere aanbieders. Het is niet doelmatig om 
meerdere partijen deze functie te laten vervullen. Het netwerkbedrijf blijft in dit marktmodel dus 
een monopolist binnen haar verzorgingsgebied. 
 
Op grond van het bovenstaande geldt in principe dat transport en distributie een monopolistische 
activiteit zal blijven van Aqualectra Distribution. Het netwerkbedrijf zorgt voor de balans tussen 
vraag en aanbod en moet daarom de producenten op een non-discriminatoire wijze aansturen. Zij 
zorgt voor de noodzakelijke aanpassingen in het netwerk, verzorgt de aansluitingen voor de 
gebruikers en neemt de meterstanden op.  
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Gelet op haar bijzondere positie zal, middels een exclusieve concessie en toezicht, deze activiteit 
op een effectieve wijze gereguleerd moeten worden op het gebied van onder andere kwaliteit en 
tarieven, temeer omdat de monopolist in deze schakel zowel aan de ingang als aan de uitgang 
mogelijk te maken zal krijgen met meerdere producenten en leveranciers.  
 
Tenslotte zal door efficiëntieverbeteringen het netwerkbedrijf de tarieven stapsgewijs gaan 
verlagen, waardoor dit op termijn een positief effect zal hebben op de eindgebruikertarieven. 
 
 
4.3.3.   Levering  
 
Ook voor de leveringschakel bestaat er geen natuurlijke monopolie. Degene die levert, koopt 
elektriciteit in, factureert en int de tarieven. Ingevolge het nieuwe marktmodel zullen alle 
eindgebruikers in een tweede implementatiefase een leveringscontract met een leverancier naar 
keuze kunnen afsluiten. De leverancier verzorgt de inkoop en transport van elektriciteit en levert 
de elektriciteit (administratief) aan de eindgebruikers. Deze fase wordt pas ingevoerd nadat 
daarvoor de nodige evaluaties en (beleid)onderzoeken zijn verricht. 
 
De leverancier heeft in dit geval een overeenkomst met het netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf 
stemt periodiek af welke klanten bij welke leverancier zitten. Maandelijks levert het 
netwerkbedrijf de meterstanden aan, zodat de leverancier op basis hiervan aan de eindgebruikers 
kan factureren. Het netwerkbedrijf factureert de kosten voor haar eigen activiteiten door 
tussenkomst van de leveranciers aan de eindgebruikers. Dit systeem is thans reeds in gebruik 
voor de vuilophaal door Selikor N.V. (deze factureert de kosten van haar diensten via Aqualectra 
Distribution aan de eindgebruikers). 
 
Tenslotte zullen de leveringsvoorwaarden structureel getoetst moeten worden op redelijkheid en 
billijkheid en daar waar nodig door de leverancier worden aangepast. In dat verband zal er ook 
een effectieve, transparante en laagdrempelige klachtenprocedure moeten worden 
geïntroduceerd.  
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4.4. INVOERING VAN HET NIEUWE MARKTMODEL 
 
De invoering van het nieuwe marktmodel zal niet op slag en sprong plaatsvinden. Er zal sprake 
moeten zijn van een gefaseerde invoering om de implementatie van het nieuwe beleid en de 
daarmee verbonden ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden. Het nieuwe marktmodel 
ziet er schematisch als volgt uit: 
 
 
Figuur 1: schematische weergave nieuwe marktmodel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste implementatiefase zal bestaan uit het beoordelen van en het verlenen van concessies 
aan de elektriciteitsproducenten. Ook de mogelijkheid van inter-connecties met andere (ei-) 
landen zal in deze fase worden nagegaan. In deze fase zal het netwerkbedrijf in haar rol als 
facilitator moeten groeien om met meerdere producenten om te kunnen gaan om tot een 
betrouwbare en efficiënte dienstverlening en elektriciteitsvoorziening te kunnen komen. 
 
Tijdens de tweede implementatiefase kunnen de andere onderdelen van het nieuwe marktmodel 
worden geïmplementeerd, nadat de nodige evaluaties zijn gedaan. Indien de tweede fase wordt 
geïmplementeerd krijgen de eindgebruikers de mogelijkheid om een leverancier te kiezen die op 
de markt opereert. Daarvoor dient wel eerst de huidige wetgeving te worden gewijzigd. 
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In de tweede fase zal het netwerkbedrijf verder in haar rol als facilitator moeten groeien om nu, 
naast meerdere producenten, eventueel ook om te kunnen gaan met meerdere leveranciers. De 
andere maatregelen in verband met levering (schaderegeling, klachtenprocedure, e.d.) worden 
ook in deze tweede fase geoperationaliseerd. 
 
De geleidelijke evolutie van de sector zal tijdens de gefaseerde invoering van het nieuwe 
marktmodel nauwgezet gevolgd worden, op basis waarvan iedere volgende stap in het 
implementatieproces gezet kan worden. Doorlopende evaluaties zullen door alle fasen heen 
worden uitgevoerd om de ontwikkelingen te analyseren in verhouding tot de gestelde doelen. 
Tenminste zes maanden voor het einde van de eerste implementatiefase dient door de 
toezichthouder een beleidsonderzoek te worden verricht naar de mate waarin de in het beleid- en 
toezichtkader opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarbij dient tevens een oordeel te 
worden geveld of er geen onoverkomelijke bezwaren zijn om de tweede implementatiefase in te 
laten gaan. 
 
 
4.5. RESULTATEN IMPACT STUDY INZAKE HET NIEUWE BELEIDSKADER 
 
 
4.5.1. Inleiding  
 
De implementatie van een nieuw marktmodel brengt een nieuwe vorm van marktregulering met 
zich mee. Om de kwaliteit van een nieuw reguleringsysteem te beoordelen kunnen er een aantal 
methoden8 worden gehanteerd, waaronder Cost-Benefit Testing (CBT), een Regulatory Impact 
Analyse (RIA) of een Good Regulation Testing (GRT). Bij de vaststelling van de kwaliteit van 
het nieuwe systeem is door het Bureau de GRT als uitgangspunt genomen, waarbij rekening is 
gehouden met belangrijke aspecten en overwegingen van zowel de CBT en de RIA. 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de systematiek, de doelstelling en 
inhoud van de gehanteerde GRT, evenals op de conclusies daarvan. De GRT is in drie fasen 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de eerste fase zijn de criteria vastgesteld voor het beoordelen van de kwaliteit van de 
(gekozen) beleidoptie. Gedurende de tweede fase zijn de mogelijke beleidsopties, de voor- en 
nadelen daarvan en de voorlopige keuze in kaart gebracht.  
 

                                                

8 Zie bijvoorbeeld Baldwin, R. and M. Cave, Understanding Regulation, Theory, Strategy and Practice (Oxford 
University Press, 1999) en R. Baldwin, Rules and Government (Oxford University Press, 1995). 
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In de derde en laatste fase is een evaluatie gedaan van de voorlopig (aan de hand van de 
inventarisatie van de voor- en nadelen) gekozen beleidsoptie middels de in de eerste fase 
bepaalde criteria en een conclusie getrokken over de kwaliteit van de regeling of voorgenomen 
beleidoptie. 
 
 
4.5.2. De criteria 
 
Om een reguleringssysteem te beoordelen zijn duidelijke criteria nodig. In het kader van de GRT 
wordt een reguleringssysteem onderworpen aan vijf belangrijke toetsen, namelijk: 
 

a. is er sprake van democratische legitimiteit van het systeem? 
b. bestaat er een effectief verantwoordingssysteem (“accountability”)? 
c. is er sprake van transparante (eerlijk, toegankelijk en open) procedures? 
d. heeft de toezichthouder de nodige deskundigheid om de taken uit te voeren? en 
e. is het reguleringssysteem (economisch) efficiënt? 

 
Het doel van de criteria is het beoordelen of de gekozen beleidoptie als “good regulation” kan 
worden aangemerkt. 
 

 
4.5.3. De verschillende beleidopties en de voorkeuroptie (het gekozen systeem) 
 
In de tweede fase van de GRT zijn de mogelijke beleidopties, de voor- en nadelen daarvan en de 
voorlopige keuze in kaart gebracht. Er zijn in dit verband drie beleidopties te onderscheiden, te 
weten: 
 

a. de huidige situatie van dominantie (door Aqualectra) voortzetten; 
b. het introduceren van marktoriëntatie en strikte regulering(“managed competition”) en 
c. het introduceren van marktoriëntatie bij productie en levering in combinatie met een 

beperkte regulering voor zover de markt niet optimaal functioneert (“vrije markt”). 
 
In alle drie gevallen wordt uitgegaan van een monopolie voor het netwerkbedrijf. 
 
In de volgende tabel zijn de drie hierboven genoemde opties weergegeven met daarbij een korte 
beschrijving en de voor- en nadelen op basis van een aantal criteria. 
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Tabel 2: Voor- en nadelen beleidopties 
 
 HUIDIGE SITUATIE 

HANDHAVEN 
OPTIE 1 

MANAGED COMPETITION 
OPTIE 2 

VRIJE MARKT 
OPTIE 3 

Beschrijving 
 
 
 

• Meerdere producenten zonder 
concessies en Aqualectra 
dominant 

• Levering onderdeel van 
distributie 

• Geen externe regulering 
• Beperkte ontwikkeling 

opwekking duurzame 
energievoorziening 

• Meerdere producenten onder 
concessieregime 

• Levering vrije markt in tweede 
fase na evaluatie 

• Strakke regulering 
• Opwekking duurzame energie is 

op prioriteitenlijst 
• Consumentenbelangen worden 

bewaakt 

• Productie geheel vrij inclusief 
prijsvorming 

• Levering vrije markt 
gekoppeld aan handelsmarkt 

• Beperkte regulering 
• Vrije markt opwekking 

duurzame energie 

Voordelen 
 
 
 
 

• Bekendheid met de bestaande 
mogelijkheden en beperkingen 

• Maximale garantie voor 
stimulering duurzame 
opwekking 

• Neerwaartse tarievendruk door 
marktoriëntatie en regulering 

• Betere beschikbaarheid 
capaciteit 

• Betere garantie belangen 
eindgebruikers door toezicht 

• Klanten hebben volledige 
keuzemogelijkheid 

• Prijzen in theorie het snelst 
omlaag 

• Technologische vooruitgang 
kan sneller  

 

Nadelen 
 
 
 
 

• Dominante partij bepaalt 
beleid en belangenafweging 

• Klanten hebben geen keuze 
• Hoog risico te hoge tarieven 

door ontbreken 
marktoriëntatie 

• Beschikbaarheidsprobleem 
kan (lang) voortduren 

• Klanten beperkte keuze 
 

• Hoger risico qua 
duurzaamheid van 
financiering en 
bedrijfsvoering  

• Complexer systeem 

 
 
Uit de in het kader van de GRT uitgevoerde analyses, waarvan de essentie staat weergegeven in 
bovenstaande tabel, is gebleken dat optie 2 vooralsnog het beste uit de bus komt. Het 
beantwoordt enerzijds aan het introduceren van meer marktoriëntatie om druk op de 
(productie)prijzen te creëren, en anderzijds wordt door externe regulering zeker gesteld dat 
duurzame energieopwekking voldoende gestimuleerd wordt en dat de eventuele effecten van 
kleinschaligheid worden geadresseerd.  
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Bij een keuze voor optie 1 is er sprake van een status quo met grote kans dat de bestaande 
knelpunten zullen blijven bestaan en aan de invoering van optie 3 kleven teveel risico’s, terwijl 
de voordelen ook met optie 2 kunnen worden gerealiseerd. Feit is dat onder de omstandigheden 
optie 2 qua kwaliteit van de oplossing superieur aan optie 1 is.  
 
Verder is deze beleidsoptie in lijn met richting die wordt aangehouden in de position paper9 van 
de Caribbean Electric Utility Services Corporation (CARILEC). 
 
In de laatste fase van de GRT is een evaluatie gedaan van de voorlopig gekozen beleidoptie en 
een conclusie getrokken over de kwaliteit van de regeling. Zie voor een korte beschouwing van 
de resultaten paragraaf 2.3.4 tot en met 2.3.9. 
 
 
4.5.4. Legitimiteit van het gekozen systeem 
 
De gestelde vraag is of er sprake is van democratische legitimiteit van het systeem. Deze vraag 
impliceert dat, als er vanuit de politiek (parlementaire) steun zou zijn voor een 
reguleringsysteem, er legitimiteit bestaat. Gelet op de bestaande “public outcry” inzake de 
scherpe stijging van de tarieven en voornamelijk het beschikbaarheidprobleem kan gesteld 
worden dat er een mandaat van het volk voor de regering en parlement ligt om wijzigingen te 
doen in het bestaande systeem, teneinde de tarieven omlaag te brengen en de beschikbaarheid te 
verhogen.  
 
Feit is dat het toenmalige Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao dat mandaat heeft 
opgepakt en het Bureau op 18 december 2009 ondermeer de opdracht gegeven om een nieuw 
beleid- en toezichtkader te ontwikkelen. Gelet op het feit dat de Regering van Curaçao doorgaat 
op de uitgestippelde lijn mag verwacht worden dat de democratische legitimiteit van het voorstel 
niet in het geding is. 
 
 
 
 
 
 

                                                

9 CARILEC, Position Paper on Regulation and Renewable Energy, March 2010 
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4.5.5. Accountability 
 
De vraag is of er een effectief verantwoordingssysteem (“accountability”) bestaat binnen het 
kader van het voorgenomen reguleringssysteem. Zoals onder het hoofdstuk inzake 
“Onafhankelijkheid” naar voren is gekomen opereert de toezichthouder onder de Ministeriele 
verantwoordelijkheid. Daar de minister inzake het te voeren beleid verantwoording is 
verschuldigd aan de Staten is de toezichthouder uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan 
een democratisch gekozen instelling.  
 
Daarnaast vallen de besluiten van het bestuursorgaan en de handelingen van de toezichthouder 
binnen de competentie van de administratieve rechter op grond van de LAR. Daardoor kan het 
verantwoordingssysteem, eerst jegens de Minister en vervolgens jegens het parlement en het 
Gerecht, als potentieel effectief worden bestempeld.  
 
 
4.5.6. Due process  
Is er sprake van transparante procedures? In beginsel worden de handelingen van de 
toezichthouder beoordeeld binnen het bestaande wettelijk, beleid- en toezichtkader. De vigerende 
wetgeving en de daarin opgenomen procedures, alsmede het beleid- en toezichtkader, zijn voor 
een ieder open en toegankelijk en daardoor transparant. Eerlijke toepassing van de vigerende 
regelgeving door de toezichthouder wordt gewaarborgd door de Minister (als bezwaarinstantie) 
of de rechter (als beroepsinstantie) via de administratieve wetgeving (i.c. de LAR). 
 
Due process lijkt redelijk goed verankerd te zijn middels de huidige wet- en regelgeving en 
gesubstantieerd door de praktijk. 
 
 
4.5.7. Deskundigheid  
 
De vraag moet worden gesteld of de beoogde toezichthouder de nodige deskundigheid bezit om 
de taken uit te voeren. Het voornemen van de Regering is om het Bureau als externe 
toezichthouder op de implementatie van het beleid- en toezichtkader aan te wijzen. Het Bureau 
heeft jarenlange ervaring en deskundigheid met “infrastructure regulation” en het bevorderen van 
marktoriëntatie in de utiliteitsmarkt.  
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Voor wat betreft de daarbij gehanteerde methoden voor tariefregulering en het bewerkstelligen 
van efficiency en transparantie in dat verband zijn er geen wezenlijke verschillen tussen 
telecommunicatie en elektra. In beide gevallen zijn de vigerende concepten min of meer gelijk en 
bezit het Bureau de daarvoor benodigde deskundigheid. 
 

4.5.8. Efficiëntie 
 
De laatste vraag binnen het kader van de GRT is of het reguleringssysteem (economisch) 
efficiënt is. Daarbij gaat het in de eerste plaats om kosteneffectiviteit. Kunnen de doelstellingen 
van het toezicht met redelijke kosten worden gerealiseerd. Bij de vergelijking van de tarieven in 
Curaçao met de referentielanden in de regio (Aruba en Barbados) is reeds vastgesteld dat de 
tarieven van de laatste 30% lager zijn dan in Curaçao en dat komt, gelet op de financiële 
parameters van Aqualectra, op potentieel zo’n NAF. 100 miljoen aan teveel in rekening 
gebrachte kosten in vergelijking met de referentielanden. De kosten van het toezicht zijn wat dat 
betreft slechts een kleine fractie van de mogelijke besparingen die met het nieuwe systeem 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
Daarnaast brengt het nieuwe beleid- en toezichtkader met zich mee dat de ”incumbent”, maar 
ook de nieuwe partijen, de nodige incentives heeft om de tarieven zo laag mogelijk te houden, 
waardoor sociale winsten ontstaan voor de hele bevolking. Door de overgang van 
energieopwekking met olie naar opwekking met aardgas en het ontwikkelen van meer capaciteit 
voor duurzame energie zullen de kosten verder dalen in het belang van de consumenten en het 
bedrijfsleven. Tevens zal door het toezicht en de daarmee gepaard gaande technische- en 
kwaliteitseisen de beschikbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op termijn toenemen, 
waardoor er minder storingen zullen optreden. Dit heeft positieve gevolgen voor het 
bedrijfsleven en de economie, maar ook voor de levensduur van elektrische apparatuur in de 
huishoudens. 
 
De implementatierisico’s van het nieuwe systeem zijn daarentegen redelijk af te dekken middels 
het toelatingssysteem (alleen toelating bij ondercapaciteit en “case by case” toetsing bij 
concessieverlening), het introduceren van extern toezicht en nadere regelgeving, een blijvende 
coördinerende rol voor het netwerkbedrijf, regelmatige evaluatie en een beleidonderzoek aan het 
vlak voor het einde van de implementatieperiode. Zodoende kunnen er tijdig correctieve acties 
worden ondernomen mochten er zich problemen voor gaan doen tijdens de implementatie. 
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4.5.9. Conclusies 
 
Gelet op het bovenstaande, en rekening houdend met de aanwezige knelpunten en beperkingen 
zoals in Hoofdstuk 3 beschreven, kan worden geconcludeerd dat de alternatieve beleidsopties (1 
en 3) op termijn geen superieure sociale- en economische resultaten kunnen realiseren in 
vergelijking met de voorlopig gekozen beleidoptie, namelijk optie 2. Die optie kan daardoor als 
de meest efficiënte oplossing worden gekwalificeerd. Voorts scoort het gekozen 
reguleringssysteem en marktmodel hoog op het gebied van democratische legitimiteit, 
accountability, transparantie en deskundigheid. Het voorgenomen systeem kan daardoor in 
beginsel als “good regulation” worden aangemerkt. 
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V. BELEIDSKADER I:  

TECHNISCHE REGULERING: TECHNISCHE- EN KWALITEITSEISEN 
AAN DE SCHAKELS IN DE ELECTRICITEITSVOORZIENING  

5.1. INLEIDING 
 
De regulering van de elektriciteitsmarkt is, met uitzondering van specifieke accenten als gevolg 
van het verschil in soort producten en diensten, qua opzet niet significant verschillend van andere 
utiliteitssectoren met een zware infrastructuur of transport- en distributienetwerk, zoals water, 
gas en telecommunicatie. Mitsdien is er ook bij de regulering van elektriciteit sprake van een 
vaktechnische onderverdeling in juridisch toezicht, economisch toezicht en technisch toezicht. 
Deze drie vormen van toezicht vallen veelal onder de verantwoordelijkheid van een 
(onafhankelijk) toezichthoudend orgaan of een ministerie.  
 
Voor het juridisch- en economisch toezicht wordt verder verwezen naar respectievelijk 
Hoofdstuk VII en VIII. Het onderhavige hoofdstuk behandelt de elementen van het beleidskader 
voor het technisch- en kwaliteitstoezicht.  
 
Aan het fysiek (voor commerciële doeleinden) exploiteren of uitbaten van een infrastructuur of 
netwerk zijn (technische) eisen verbonden. Het technisch toezicht concentreert zich op de 
technische- en kwaliteitseisen, inclusief de daarmee verbonden normen, aan de drie 
onderscheiden schakels in de elektriciteitsketen (i.c. productie, transport en levering). Het 
technisch toezicht is daarom de basis voor het realiseren van de doelstellingen terzake een 
betrouwbare en gegarandeerde dienstverlening (“security of supply”), duurzame 
energievoorziening en energiebesparing.  
 
 
5.2. TECHNISCHE EISEN AAN DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

5.2.1. Inleiding 
 
Een belangrijke factor bij het realiseren van de internationale klimaatdoelstellingen is de 
vermindering van de energieproductie met behulp van fossiele brandstoffen. In verband daarmee 
is er wereldwijd sinds de jaren ‘90 een groei te zien in de zoektocht naar en de toepassing van 
alle mogelijke vormen om duurzame energie te produceren.  
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Deze ontwikkeling is enerzijds gedreven door de noodzaak tot bescherming van het milieu (i.c. 
reduceren van broeigassen en de effecten daarvan) en, anderzijds, door de prognoses van 
afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de daaraan gekoppelde stijging van de 
brandstofprijzen. De productie van duurzame energie maakt daardoor als het ware een 
“technologische revolutie” mee, waarbij diverse technologieën10 naast elkaar tot ontwikkeling 
worden gebracht, met wisselende snelheid en resultaten. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande is internationaal gezien de energiewetgeving en daarmee 
de regulering van de energiemarkt in de loop van de jaren zich sterk gaan richten op het 
stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit. Dientengevolge is het eenvoudige 
centrale productiemodel met een monopolistische nationale energieproducent een uitzondering 
aan het worden. Het decentrale productiemodel, waarbij meerdere (duurzame en niet-duurzame) 
energieproducenten in de productieschakel actief zijn, is geleidelijk aan de nieuwe regel 
geworden. Elektriciteit wordt in het decentrale productiemodel dichter bij de eindgebruiker 
geproduceerd en soms door de eindgebruiker zelf door middel van een toenemend aantal 
productiemethoden. 
 
Echter, de ervaring leert dat traditionele energieproducenten van huis uit in grote mate gedreven 
worden door het te behalen rendement op de investeringen en zullen daardoor niet uit zichzelf 
gaan verduurzamen. Derhalve is nieuwe wetgeving en, daaraan gekoppeld, regulering op grond 
van de internationale ervaringen een absolute voorwaarde om de elektriciteitsproductie een 
duurzaam karakter te geven en innovatie in dat verband te stimuleren.  
 
5.2.2.   Inter-connectie 
 
Naast het verduurzamen van de elektriciteitsproductie staat international ook de vergroting van 
de inter-connectiecapaciteit tussen netwerken of landen hoog op de agenda. Voornamelijk 
grotere landen en landen die gevestigd zijn op continenten hebben voordeel van inter-connectie, 
bijvoorbeeld in de Europese unie11 en de Verenigde Staten.  
 
 
 
 
 
                                                
10 Zie voor een overzicht van technologieën: http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy 
11 Zie Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot opstelling 
van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector 
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Inter-connectie is enerzijds goed voor de betrouwbaarheid van het transport- en distributienet, 
het economisch optimaal functioneren van de productie units en het beperken van de benodigde 
reservecapaciteit. Anderzijds is inter-connectie een voorwaarde voor een goed functionerend 
handelssysteem voor elektriciteitsproducenten.  
 
Elektriciteitsproducenten kunnen middels een dergelijk geconnecteerd systeem elektriciteit ook 
op andere afzetmarkten (dan de thuismarkt) verhandelen en fysiek leveren. Er bestaan geen inter-
connecties tussen Curaçao en andere (ei)landen of het (Zuid-Amerikaanse) vaste land en deze 
worden de komende periode ook niet verwacht. 
 
5.2.3.   Eisen aan de toekomstige productiemix van elektriciteitsproducenten 
 
Gelet op het feit dat inter-connectie voorlopig niet in beeld komt voor de 
elektriciteitsvoorziening in Curaçao is het land dus aangewezen op de eigen 
elektriciteitsproductie. Daarnaast dient Curaçao door de beperkte omvang een relatief hoge 
reservecapaciteit te hanteren (van ca. 30% à 40%) om zo voldoende leveringsbetrouwbaarheid te 
genereren12. Dit betekent dat met een dagpiek van circa 135MVA (in 2010) de beschikbare 
capaciteit ruim 180MW dient te zijn. De opgestelde capaciteit dient, gelet op de voorspelde 
totale groei, in 2020 te zijn verhoogd naar minimaal 260 tot 280MVA aan opgesteld vermogen.  
 
Echter, reeds in Hoofdstuk III is geconcludeerd dat de totale beschikbare productiecapaciteit 
anno 2010 niet genoeg is om op structurele basis aan de dagelijkse piekbehoefte van ca. 135 
MVA te kunnen voldoen. Rekening houdend met noodzakelijke vervangingen in het huidige 
productieapparaat betekent het een en ander dat in de komende jaren substantiële vervanging- en 
uitbreidingsinvesteringen nodig zullen zijn om de targets voor de toekomstige productiemix (in 
2020) te kunnen realiseren. 
 
Gelet op het bovenstaande zal de technische regulering de komende jaren moeten toezien op de 
implementatie van ondermeer de hierna genoemde technische eisen ten aanzien van de 
organisatie en het functioneren van de toekomstige productiemix, welke wordt beheerd door de 
elektriciteitsproducenten die een concessie hebben van de overheid. 
 
 
 
 

                                                
12 Er bestaat niet een specifieke standaard voor de reservecapaciteit (“reserve margin”), omdat deze in hoge mate 
afhankelijk is van de lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld in de VS moet een elektriciteitsproducent een reserve 
margin aanhouden van 15-20% voor elke MW (load) om eventuele stroomuitval (“Loss of Load Probability” of 
LOLP) beneden de norm (van 1 dag in 10 jaar of 2,4 uur per jaar) te houden. 
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Investeringen in de groei van het productieapparaat 
 
In de eerste plaats zal zoals we hierboven hebben kunnen constateren de totale 
productiecapaciteit de komende jaren fors moeten groeien om de huidige aanbodtekorten te 
elimineren en om de verwachte groei voor de komende jaren te accommoderen. Daarbij dient het 
aandeel van duurzame energie conform het energiebeleid maximaal te zijn.  
 
Om investeringen te kunnen aantrekken moeten voorwaarden voor het behalen van een redelijk 
rendement worden geschapen. Daarin speelt de regulering een belangrijke rol. 
 
Toepassen N-2 principe 
 
Het uitgangspunt bij de samenstelling van de toekomstige productiemix is het (N-2)-principe. Dit 
betekent dat de twee grootste productie units uit het totale productiepark (niet constante 
duurzame productiebronnen niet meegerekend) tegelijkertijd mogen uitvallen zonder dat de 
resterende capaciteit tekort schiet om aan de vraag te blijven voldoen. Het netwerkbedrijf vervult 
hierbij een cruciale rol als verantwoordelijke en bewaker voor de onbalans (dat wil zeggen de 
afwijking tussen vraag en aanbod van elektriciteit) in het net.  
 
Functieaanduiding productie-units 
 
Voor iedere productie unit die deel uitmaakt van de productiemix dient duidelijk te zijn 
aangegeven welke functie deze heeft in de totale productiecapaciteit. Daarbij onderscheiden we 
primair de “base-load” functie (voor de continue behoefte) en de “peak-load” functie (voor het 
opvangen dagpieken). In het geval van veel niet constante duurzame productie is er ook 
vervanging- of regelvermogen nodig. Daarnaast is er een hoeveelheid reservevermogen nodig 
om in het geval van storingen en onderhoud voldoende capaciteit beschikbaar te houden om aan 
de vraag te kunnen voldoen.  
 
Ontkoppelen elektriciteitsvoorziening raffinaderij van de voorziening voor het overige 
deel van het eiland 
 
Voor wat betreft de productiemix is een ander belangrijk uitgangspunt volgens het in Hoofdstuk 
I genoemde energiebeleid van Curaçao: de wenselijkheid om de elektriciteitsvoorziening van de 
Isla en die van het eiland te scheiden met het oog op de transparantie van het energiesysteem en 
de leveringszekerheid (“security of supply”) voor het eiland. Gelet daarop, dient de toekomstige 
productiemix niet (meer) afhankelijk te zijn van de prestaties van de BOO-centrale als 
elektriciteitsproducent voor de ISLA. 
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Maximaal gebruik van gas en duurzame energie 
 
Het in Hoofdstuk I genoemde energiebeleid van Curaçao heeft tevens als uitdrukkelijk 
uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een energievoorziening die zo veel mogelijk gebruik 
maakt van gas en de duurzame energiebronnen die het land zelf beschikbaar heeft (i.c. zon en 
wind). Er dient derhalve regulering plaats te vinden op het zeker stellen van een maximaal 
aandeel van gas en duurzaamheid in de productiemix.  
 
Zoals hiervoor gesteld zijn nieuwe wetgeving en, daaraan gekoppeld, regulering (en ook 
financiële “incentives”) een absolute voorwaarde om duurzame elektriciteitsproductie en 
innovatie in dat verband te stimuleren. Voor het te voeren beleid ten aanzien de gewenste 
productiemix van alle producenten, inclusief de “incumbent” wordt verder verwezen naar 
paragraaf 7.5.7. 
 
Het is overigens een feit van algemene bekendheid dat duurzame productiebronnen niet altijd 
een constante hoeveelheid elektriciteit leveren (omdat bijvoorbeeld zonnestralen en wind, in 
tegenstelling tot fossiele brandstoffen die men kan aanschaffen, niet “op commando” 
beschikbaar zijn). De totale elektriciteitsproductie dient te allen tijde echter wel aan de 
(schommelende) vraag te voldoen, anders krijgt men een (al dan niet plaatselijke) “black-out”. Er 
dient aldus een balans te worden gevonden tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Als 
bijvoorbeeld grootschalige productie van windenergie terugvalt door het terugvallen van de 
windkracht kan er een onbalans ontstaan met potentieel grote gevolgen voor eindgebruikers of de 
maatschappij. Er dient daarom voor de niet constante duurzame productie vervanging- of 
regelvermogen beschikbaar te zijn. Dit kan in de vorm van het opschroeven van de operationele 
units maar ook door het opstarten van specifiek hiervoor bedoelde productie units (zie hierboven 
“functieaanduiding productie-units”).  
 
Door middel van bovenstaande technische eisen ten aanzien van (de organisatie en het 
functioneren van) de toekomstige productiemix dient zoveel mogelijk te worden gegarandeerd 
dat er voldoende elektriciteit (tegen aanvaardbare prijzen en van aanvaardbare kwaliteit) wordt 
geproduceerd om aan de effectieve vraag op korte en lange termijn te kunnen voldoen.  
 
De technische regulering van elektriciteitsproductie is derhalve in eerste instantie gericht op het 
zeker stellen van de beschikbaarheid van voldoende productiecapaciteit ter waarborging van de 
leveringszekerheid. In tweede instantie is de regulering gericht op het maximaliseren van de 
factor gas en duurzaamheid in de productiemix. 
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Onbalans  
 
Het netwerkbedrijf bepaald zowel op dagbasis als voor de langere termijn welke productie 
eenheden welke capaciteit leveren. Met het oog daarop dient het netwerkbedrijf te allen tijde 
overzicht te hebben van het beschikbare productievermogen, inclusief de reserves van alle 
elektriciteitsproducenten.  
 
In dat kader moeten alle elektriciteitsproducenten zich houden aan regels die gesteld worden om 
de onbalans in het net te minimaliseren. Zo dienen zij reguliere prognoses te leveren aan het 
netwerkbedrijf voor de te leveren productiecapaciteit, zowel op korte als lange termijn. Vooral 
voor niet constante productie-eenheden zoals windturbines zijn prognoses van groot belang. Ook 
gepland onderhoud dient tijdig door de producenten aan het netwerkbedrijf kenbaar gemaakt te 
worden. 
 
Tenslotte dienen regels met betrekking tot de oplossing van grootschalige storingen te worden 
vastgesteld, aangezien deze alleen door samenwerking tussen producenten en het netwerkbedrijf 
efficiënt kunnen worden opgelost (bijvoorbeeld door het direct bijschakelen van 
reservevermogen van een andere productie eenheid). 
 
Veiligheid  
 
Veiligheid is binnen het werkgebied van de elektriciteitsvoorziening een belangrijk punt, zowel 
voor de continuïteit van de dienstverlening als voor de gezondheid van personen. Voor wat 
betreft dat laatste dient een concessiehouder de nodige veiligheidsprocedures te hanteren voor 
personen die werken met elektrische installaties of in de omgeving daarvan gebaseerd op 
internationale normen, zoals de NEN 1010, de NEN-EN 50110-1 en de aanvulling daarop NEN 
3140/3840. Uiteraard is de vigerende nationale wetgeving met betrekking tot veiligheid van 
toepassing op alle genoemde concessiehouders. 
 
In verband met het bovenstaande dienen zowel producenten als het netwerkbedrijf een 
veiligheidsplan te hebben. Het veiligheidsplan dient ter beoordeling aan de toezichthouder te 
worden voorgelegd. Het veiligheidsplan moet in ieder geval gedetailleerd ingaan op de 
toepassing van bovengenoemde normen, de te volgen procedures, de noodzakelijke certificering 
van het personeel en de operationele incidentenrapportages en daarmee samenhangende 
opvolging. 
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Tenslotte zijn de concessiehouders, gezien het belang van de elektriciteitsvoorziening voor de 
regering, gehouden de nodige voorzieningen te treffen ter handhaving en bescherming van de 
nationale veiligheid en openbare orde door het opstellen, testen en implementeren van een 
beveiligingsplan. Er zullen nadere eisen door de toezichthouder worden gesteld ten aanzien van 
het beveiligingsplan. De concessiehouder zal het beveiligingsplan regelmatig beoordelen en 
zonodig aanpassen aan de relevante ontwikkelingen. 
 
5.2.4.   Technische eisen voor ondernemingen met niet-duurzame eigen productie 
 
De hierboven behandelde technische eisen hebben in het bijzonder betrekking op de 
productiemix welke beheerd wordt door elektriciteitsproducenten.  
 
Echter, zoals we eerder zagen nemen bedrijven 60% van de jaarlijkse energiebehoefte voor hun 
rekening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor bedrijven een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening van cruciaal belang is voor de eigen bedrijfsvoering. 
 
Door de situatie op de elektriciteitsmarkt, vooral de scherpe stijging in de tarieven en het 
beschikbaarheidprobleem, is bij menig onderneming met een behoefte van tientallen of 
honderden kVA in de loop der jaren een noodstroomaggregaat13 in de vorm van generatoren 
opgesteld. In veel gevallen worden deze aggregaten voor de primaire stroomvoorziening gebruikt 
zonder aansluiting op het netwerk van het elektriciteitsbedrijf. Gebleken is na een inventarisatie 
dat het in dit geval niet om insignificant hoeveelheden stroomvoorziening gaat.  
 
Gelet op de bestaande praktijk, krijgen ondernemingen binnen het nieuwe beleidskader formeel 
de mogelijkheid om niet-duurzaam elektriciteit in beginsel voor eigen gebruik te produceren. Dit 
kan als back-up faciliteit (noodstroomaggregaat) worden ingezet voor het geval de openbare 
elektriciteitsvoorziening een storing vertoont, maar ook om regulier in (een deel van) de eigen 
behoefte te voorzien.  
 
Door dit beleid wordt de huidige praktijk geformaliseerd waardoor voor de overheid en de 
regulator beter zicht komt op de bestaande situatie, waardoor adequate technische en juridische 
regulering kan plaatsvinden.  
 
 
 
 

                                                

13 Een noodstroomaggregaat geeft noodstroomvoeding aan een elektrisch netwerk, die in bedrijf komt zodra de 
gewone voeding (i.c. de netspanning van het elektriciteitsbedrijf) uitvalt. 
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Daarnaast ontstaat er als gevolg van dit beleid een extra ‘incentive’ (prikkel) voor de 
concessiehoudende beroepsproducenten die via het netwerk leveren om de betrouwbaarheid van 
hun dienstverlening te verhogen en om tegen concurrerende prijzen te leveren. Immers, bedrijven 
maken 60% uit van de energiebehoefte en bij een betrouwbare en kostenefficiënte 
elektriciteitslevering is er voor hen weinig reden om dieselgeneratoren in gebruik te nemen. 
Daardoor ontloopt de elektriciteitsproducent de inkomstenderving die zou ontstaan bij het in 
gebruik nemen van dieselgeneratoren door bedrijven. 
 
Voor het te voeren concessiebeleid voor wat betreft de groep ondernemingen met een eigen 
productie en de mogelijkheid van teruglevering aan het net, wordt verwezen naar paragraaf 7.5.3. 
 
 
5.3. TECHNISCHE EISEN AAN HET ELEKTRICITEITSNETWERK 
 
5.3.1. Inleiding 
 
Zoals hierboven reeds beschreven is er sprake van een wereldwijde trend naar het verduurzamen 
van de elektriciteitsproductie, waarbij vele technologieën naast elkaar zullen bestaan en 
innovaties elkaar zullen opvolgen. In dit kader ontstaat geleidelijk aan het decentrale 
productiemodel, waarbij zoals gezegd meerdere (duurzame en niet-duurzame) 
energieproducenten in de productieschakel actief zullen zijn. 
 
Het decentraliseren van de productie is voornamelijk een belangrijke uitdaging voor het 
netwerkbedrijf. Het elektriciteitsnetwerk zal in de toekomst worden gebaseerd op een decentrale 
productieomgeving bestaande uit een of meer grote elektriciteitscentrales (alleen klassiek of 
klassiek en duurzaam) in combinatie met middelgrote en kleine lokale duurzame productie units 
op basis van diverse soorten technologieën (wind, zon, water, biomassa, etc.).  
 
5.3.2.   Technische eisen voor het netwerkbedrijf 
 
In een dergelijk gedecentraliseerde productieomgeving is het netwerkbedrijf de “spelverdeler” en 
is zij verantwoordelijk voor een adequate technische koppeling van de vraag (eindgebruikers) 
naar en het aanbod (producenten) van elektriciteit en een ongestoorde levering van elektriciteit 
aan de zakelijke en huishoudelijke eindgebruikers via het net.  
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Gelet op de specifieke omstandigheden van Curaçao zullen meerdere netwerkbedrijven binnen 
één verzorgingsgebied niet wenselijk zijn, omdat dit zal leiden tot te complexe inter-connectie 
afspraken en coördinatieproblemen en daarmee tot extra kosten. Daarbij zij nog gevoegd de extra 
kosten van dubbele netwerken. Op grond van het vorengaande zal het netwerkbedrijf een 
natuurlijk monopolie bezitten.  
 
Vanwege het monopolistisch karakter van het netwerkbedrijf, (met andere woorden, zij heeft 
netwerk exclusiviteit in het gehele verzorgingsgebied), zal zij over het algemeen onder een 
strikte(re) reguleringsregime vallen. Een strikte(re) reguleringsregime, is ter bescherming van de 
belangen van de gebruikers, noodzakelijk. Bedoelde regulering zal zich primair op transparantie 
en efficiëntie concentreren. Wanneer voldoende duurzame energie, al dan niet via teruglevering 
beschikbaar is, kan het netwerkbedrijf (indien de leveringsfunctie niet geliberaliseerd is) zelfs de 
verplichting opgelegd krijgen om een zeker percentage duurzame energie in te kopen om 
duurzame groei verder te stimuleren.  
 
 
5.3.3.   Decentraal productiemodel   
Het klassieke elektriciteitsnet wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, waarbij de 
elektriciteit centraal geproduceerd wordt in een elektriciteitscentrale (ook wel genoemd “power 
plant”). De spanning14 wordt daarna met transformatoren naar een hoger niveau gebracht 
(hoogspanning) om de verliezen te beperken. Via het transportnet wordt de elektriciteit naar een 
verzorgingsgebied gebracht. Binnen een verzorgingsgebied wordt de spanning met 
transformatoren in stappen via middenspanning naar laagspanning teruggeregeld en middels het 
distributienet bij de eindgebruiker afgeleverd. Voor zover het centrale productiemodel. 
 
Met de ontwikkeling en opkomst van meer gedecentraliseerde duurzame energieproductie zal het 
transport- en distributienet als geheel er fundamenteel anders uit gaan zien. Een (enigszins 
futuristisch) voorbeeld wordt in onderstaand plaatje gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

14 Op Curaçao is de hoogspanning 66KV, de middenspanning 30KV en 12KV en de laagspanning 127V/220V 
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Figuur 2. Voorbeeld decentraal productiemodel  
 

 
 
Het plaatje laat zien dat in een decentraal productiemodel (aan de kant van de producenten) er 
veel meer decentrale punten op het netwerk zullen ontstaan waar elektriciteit wordt 
geproduceerd. Grootschalige windenergie (“wind farm”) vertoont een variabele capaciteit 
afhankelijk van de windrichting en -sterkte. Zonnepanelen (“solar panels”) bij particulieren en 
bedrijven zullen lokale, sterk verspreide netkoppelingen hebben.  
 
De grotere en kleinere klassieke centrales (“central power plant” respectievelijk “generators”) 
zorgen voor beschikbaarheid van elektriciteit op totaal niveau.  
 
Ook aan de verbruikskant zullen de patronen veranderen als gevolg van het decentraal 
productiemodel. Bij duurzame elektriciteitsproductie zullen bedrijven en particulieren deels zelf 
in hun behoefte gaan voorzien en alleen elektriciteit van het net nodig hebben op specifieke 
momenten of perioden met ook nog een variabele capaciteit. Door slimme meters per aansluiting 
te plaatsen is er continu inzicht in de energiestromen. Micronetwerken (“isolated microgrids”) 
kunnen ontstaan op straat-, wijk- of parkniveau die deels of volledig zelfvoorzienend zijn op 
duurzame wijze.       
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5.3.4. “Smart grid” 
 
Als gevolg van het bovenstaande, in casu een ontwikkeling van een klassieke gecentraliseerde 
productie van elektriciteit naar een meer gedecentraliseerde productiesysteem, zal de 
energievoorziening niet meer uitsluitend centraal en eenzijdig vanaf grote centrales naar de 
energieverbruikers verlopen. Er zal in toenemende mate sprake zijn van energieverkeer waarbij 
(energie)stromen in verschillende richtingen gaan bewegen via ‘knopen’ in het net.  
 
Om de goede werking van het gedecentraliseerde productiesysteem te kunnen faciliteren is een 
zogenaamde “smart grid” noodzakelijk. Dit is een elektriciteitsnetwerk dat, ondersteund door 
geavanceerde ICT-systemen, zorgt voor het meten van energiestromen op alle noodzakelijk 
niveaus voor het aansturen en regelen van de productie en het verbruik van elektriciteit. Hiermee 
kan de balans tussen vraag en aanbod automatisch te allen tijde worden gewaarborgd. Een balans 
die er dus anders uit kan zien dan voorheen onder het klassieke systeem, maar ook een balans die 
op lokaal niveau sterk kan variëren in de tijd en tweerichtingen verkeer kan vertonen in plaats 
van het klassieke eenrichtingverkeer. 
 
Technische eisen aan de smart grid 
 
De inrichting van een “smart grid” vereist een flinke financiële investering, maar zeker ook op 
technisch-organisatorisch gebied. De nadruk ligt in dit geval, in tegenstelling tot de klassieke 
netwerktechniek, meer op het bewaken van de technische processen en ICT-systemen om het 
netwerk op intelligente wijze te managen. Het elektriciteitsnetwerk dient daarom eerst middels 
“smart grid”- functionaliteiten en concepten geschikt te worden gemaakt voor de decentrale 
duurzame productie.  
 
5.3.5. Koppeling elektriciteitsproducenten aan het transportnet  
 
Het netwerkbedrijf biedt aan de producenten toegang tot het transportnetwerk op basis van non-
discriminatoire, objectieve en transparante voorwaarden. Voor de producenten geldt dat hun 
recht op toegang tot het transportnet van het netwerkbedrijf formeel in hun concessie wordt 
vastgelegd. Wel zullen er nadere regels worden gesteld met betrekking tot het koppelpunt voor 
invoeding.  
 
Voor de overige elektriciteitsproducenten (voor eigen gebruik met vergunning of vrijstelling), 
waarbij teruglevering aan de orde is, geldt dat de koppeling aan het net door het netwerkbedrijf 
automatisch wordt gerealiseerd binnen een redelijke termijn. In deze gevallen kan de toegang 
slechts tijdelijk worden beperkt qua capaciteit of worden uitgesteld, indien op die locatie 
onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is.  
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In dat geval dient het netwerkbedrijf het net op redelijke termijn geschikt te maken om de 
transportcapaciteit te kunnen bieden. Er zullen ook in die gevallen nadere voorwaarden worden 
gesteld met betrekking tot het koppelpunt voor invoeding.  
 
5.3.6. Capaciteitsplan 
 
Het netwerkbedrijf dient over een vast te stellen capaciteit, inclusief de nodige reserves, voor het 
transport en distributie van elektriciteit te beschikken om op de meest doelmatige wijze te 
voorzien in de totale behoefte naar elektriciteit.  
 
Om invulling te geven aan deze taak dient op reguliere basis een capaciteitsplan te worden 
opgesteld waarin wordt aangetoond dat het netwerkbedrijf over voldoende capaciteit beschikt om 
te voorzien in de totale behoefte.  
 
Met betrekking tot het capaciteitsplan zullen er nadere regels worden gesteld. Deze kunnen 
verschillen per netvlak (66kV, 30kV, 12kV of laagspanning) en betreffen in ieder geval zowel 
het netontwerp, de op te nemen capaciteitsinformatie en de wijze van ramen.  
 
Er wordt uitgegaan van het (n-1) principe minimaal op 66kV en 30kV niveau waarbij in geval 
van een enkelvoudige netstoring er geen transportonderbreking plaatsvindt. Geautomatiseerde 
her-routering dient plaats te vinden middels aanwezige redundantie in het netwerk.  
 
Voor het 12kV netvlak geldt dat in principe een ringstructuur gehanteerd wordt met minimaal de 
mogelijkheid tot handmatige omschakeling in geval van een netstoring. 
 
Het netwerkbedrijf is van zowel de productie- als de vraagkant afhankelijk om een degelijk 
capaciteitsplan te kunnen opstellen. Vandaar dat zowel bij grote elektriciteitsproducenten als bij 
grote (zakelijke) verbruikers de verplichting wordt neergelegd om periodiek aan het 
netwerkbedrijf de nodige gegevens te verstrekken om het capaciteitsplan te kunnen maken. 
 
In dit verband zijn de elektriciteitsproducenten met een productievermogen boven een nader vast 
te stellen niveau verplicht, volgens nader te stellen regels, hun productieplan periodiek te 
verstrekken aan het netwerkbedrijf. Ook de gebruikers van elektriciteit met een gecontracteerd 
en beschikbaar gesteld vermogen van meer dan een nader vast te stellen niveau, stellen periodiek 
de nodige gegevens ter beschikking aan het netwerkbedrijf. Deze gegevens bevatten tenminste 
het maximaal af te nemen vermogen en het verbruikspatroon. 
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5.3.7.  Voorschriften ten aanzien van netwerken 
 
Momenteel is het Landsbesluit “regels ten aanzien van elektrische leidingen” (P.B. 1965, nr.140) 
de vigerende regelgeving met betrekking tot voorschriften ten aanzien van netwerken. Dit 
landsbesluit dient ter uitvoering van de artikelen 1 lid 4 en 11 lid 1 van de Landsverordening 
elektriciteitsconcessies. Het landsbesluit geeft de nodige regels voor het gebruik van 
ondergrondse kabels en bovengrondse kabels en masten die verbonden zijn aan het netwerk.  
 
Dit landsbesluit dient gezien de ouderdom, daar waar nodig, te worden aangepast met in acht 
neming van de huidige internationale normen op dit gebied. Belangrijke punten hierbij zijn een 
goede bereikbaarheid van de leidingen, veiligheid, voorkomen van beïnvloeding en het optimaal 
gebruik maken van de beschikbare ruimte. 
 
5.3.8. Graafrechten en grondroerdersregeling  
 
Voor de toegang tot de markt is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnetwerk over of onder 
openbaar of particulier eigendom worden geplaatst. Het uitgangspunt hierbij is gedoogplicht 
voor de aanleg van kabels.  
 
Het netwerkbedrijf dient zich te conformeren aan een grondroerdersregeling, waarbij partijen die 
in de openbare grond werken te allen tijde informatie kunnen opvragen over de ligging van de 
leidingen om kans op schade te minimaliseren of zelfs te voorkomen.  
 
5.3.9. Openstelling netwerk voor derden 
 
Een standaardonderdeel van de concessie voor het netwerkbedrijf, waarbij de concessiehouder 
een netwerk beheert of exploiteert, is dat derden op gelijke basis toegang moeten kunnen hebben 
tot het netwerk voor andere activiteiten dan elektriciteitsdistributie. Te denken valt hier aan 
collocatie op masten en optical fibre netwerk en PLC15- toepassingen ten behoeve van 
telecommunicatiediensten. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Afkorting voor “Power Line Communication”. 
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5.4. TECHNISCHE EISEN AAN DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 
 
Momenteel is de levering van elektriciteit op Curaçao (deels) geïntegreerd met de 
distributieactiviteiten die door Aqualectra Distribution worden ontplooid. De servicekantoren 
van de onderneming zijn er zowel voor het aanvragen van aansluitingen als voor het doen van 
betalingen voor levering van elektriciteit. Feitelijk is het gehele front-office activiteit van 
Aqualectra Distribution een combinatie van taken die bij de elektriciteitsdistributeur en taken die 
tot de leveranciersactiviteiten thuishoren.  
 
Indien de leveringsfunctie technisch geliberaliseerd wordt, zal de leverancier van elektriciteit de 
entiteit worden die zorg draagt voor de inkoop van elektriciteit bij de producent(en) en deze 
vervolgens verkoopt aan de particuliere- en zakelijke eindgebruikers. De leverancier verdient in 
deze een marge door de elektriciteit voor een hoger bedrag te verkopen dan het wordt ingekocht. 
De crux zit hem in de voordelige bulk inkoop, in combinatie met een efficiënt en klantgericht 
serviceapparaat.  
 
Indien meerdere leveranciers op de elektriciteitsmarkt worden toegelaten, dan zullen de 
leveranciersactiviteiten om voor een autorisatie (en in een later stadium een vergunning) in 
aanmerking te komen, minstens de volgende verantwoordelijkheden moeten afdekken: 
 
§ de inkoop van elektriciteit bij elektriciteitsproducenten (tegen gunstige prijzen); 
§ de verkoop van elektriciteit aan eindgebruikers middels leveringscontracten; 
§ de facturatie en incasso van de geleverde elektriciteit op basis van opgenomen 

meterstanden en 
§ de serviceverlening aan gebruikers (terzake van verkoop, levering, facturatie, incasso en 

klachtenbehandeling).   
5.5. KWALITEITSREGULERING 
 
5.5.1. Inleiding 
 
Naast de technische en eisen aan productie, netwerk en levering bestaat technische regulering 
verder uit een kwaliteitsregulering voor de elektriciteit welke aan de eindgebruikers wordt 
geleverd. De kwaliteit van elektriciteit valt in beginsel uiteen in een tweetal aspecten.  
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Enerzijds wordt de kwaliteit bepaald door technische kwaliteit van de geleverde spanning en 
anderzijds door de beschikbaarheid van het product (i.c. het deel van de tijd dat het product voor 
de eindgebruikers beschikbaar is). Er zullen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot 
beide elementen van kwaliteit van elektriciteit zowel qua wijze van registeren, de gebruikte 
kwaliteitsnormen en de rapportage daarover. Daarnaast is ook het monitoringsysteem bepalend 
voor de kwaliteit van de elektriciteit. 
 
Het beleidskader voor de regulering van de kwaliteit van de aan de eindgebruikers te leveren 
kwaliteit bestaat aldus uit: eisen aan de technische kwaliteit, eisen aan de beschikbaarheid en 
eisen aan het monitoringsysteem. 
 
5.5.2. Eisen aan de technische kwaliteit van elektriciteit 
 
Het distributiebedrijf dient aan de gebruikers een spanning op het aansluitingspunt te leveren met 
een kwaliteit die tenminste voldoet aan de Europese “NEN-EN 50160” kwaliteitsnorm 
(“Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitnetten”). In dit verband worden 
kwaliteitsnormen tenminste gesteld op het gebied van frequentievariatie, langzame en snelle 
spanningsvariaties, asymmetrie en harmonischen.  
 
5.5.3. Eisen aan de beschikbaarheid van elektriciteit 
 
Naast de normen voor de technische kwaliteit, worden normen gesteld met betrekking tot korte- 
en langdurige spanningsonderbrekingen. De eisen die gesteld worden zijn primair in het belang 
van de eindgebruikers. Het niet voldoen aan de normen kan leiden tot schade aan 
(rand)apparatuur die op het distributienetwerk zijn aangesloten. Het bestuursorgaan zal na 
consultatie van het netwerkbedrijf hiervoor een schaderegeling vaststellen. 
 
Met het oog op het bovenstaande stelt het netwerkbedrijf al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn 
vermogen ligt in het werk om onderbreking van de levering van elektriciteit te voorkomen, of 
indien een onderbreking optreedt, deze zo snel mogelijk te verhelpen. Daarbij zullen per netvlak 
(66kV, 30kV, 12kV en laagspanning) normen voor storingsopheffing en hersteltijd worden 
gehanteerd.  
 
Vanuit de eindgebruiker gezien zullen er maximale tijden voor storingsopheffing worden 
vastgesteld. Indien deze niet worden gehaald zal deze aanleiding zijn tot het overgaan tot een 
compensatievergoeding voor eindgebruikers. Dit werkt als een “incentive” voor het 
netwerkbedrijf om de leveringsonderbrekingen te minimaliseren.  
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In ieder geval zullen normen gesteld worden met betrekking tot de totale beschikbaarheid van het 
netwerk middels de Average Service Availability Index (ASAI). Hierbij wordt de totale 
hoeveelheid klanturen gemeten dat er elektriciteit is geleverd ten opzichte van het totaal aantal 
klanturen. De afgelopen jaren is gewerkt met targets in de range 85-95%. Hoewel geen 
realisatiecijfers bekend zijn lijkt veel te moeten worden verbeterd door de frequente “outages” op 
het eiland. Een state-of-art netwerk functioneert met een ASAI van meer dan 99%. Dat is thans 
nog niet het geval. 
 
Tenslotte zullen met betrekking tot geplande onderbrekingen van levering ten behoeve van 
onderhoud of andere werkzaamheden aan het netwerk nadere eisen worden gesteld. 
 
5.5.4.   Targets 
 
Om de exacte targets voor de normen voor zowel de technische kwaliteit als de beschikbaarheid 
van elektriciteit te kunnen bepalen zal binnen zes maanden na verstrekking van de concessie 
door het netwerkbedrijf een nulmeting moeten worden verricht. Op basis daarvan zullen na 
consultatie met het netwerkbedrijf de targets voor de diverse normen worden vastgesteld.  
 
5.5.5. Eisen aan het monitoringsysteem voor de kwaliteit van de elektriciteit 
 
Het netwerkbedrijf dient de kwaliteit van de geleverde spanning doorlopend (24/7) te bewaken 
middels een kwaliteitsmonitoringsysteem. De kwaliteitsbewaking dient op alle netniveaus plaats 
te vinden met de mogelijkheid om individuele aansluitingen te meten. Het 
kwaliteitsmonitoringsysteem zal door de toezichthouder moeten worden goedgekeurd. Over de 
metingen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van elektriciteit dient door het netwerkbedrijf 
op regelmatige basis te worden gerapporteerd aan de toezichthouder. De toezichthouder zal op 
haar beurt de resultaten publiceren om alle gebruikers te informeren over de geleverde kwaliteit 
in relatie tot de verplichtingen. Het netwerkbedrijf dient structurele kwaliteitsproblemen op te 
nemen in haar capaciteitsplan, teneinde deze op een zo spoedig mogelijke termijn op te lossen.  
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VI. BELEIDSKADER II:  

BELEID STIMULERING EN REGULERING DUURZAME ENERGIE  
6.1. INLEIDING 
 
Het beleid inzake de stimulering en regulering van duurzame energie is grotendeels onderdeel 
van het technisch toezicht. In dit kader zullen wij hierna eerst de internationale en nationale 
ontwikkelingen rondom duurzame energie behandelen.  
 
Daarna zal worden overgegaan op de technische eisen met betrekking tot zowel kleinschalige als 
grootschalige duurzame productie en zal de nodige aandacht worden geschonken aan enkele 
speciale onderwerpen in dit verband, zoals netkoppeling, teruglevering en netmetering. Tenslotte 
worden kort enkele voorstellen gedaan terzake enige maatregelen ter verdere stimulering van de 
investering in en productie van duurzame energie. 
 
 
6.2. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN DUURZAME ENERGIE 
 
Reeds in het vorige hoofdstuk is aangegeven dat wereldwijd het thema van duurzame energie 
snel groeiende is, vanwege de noodzaak tot bescherming van het milieu (i.c. reduceren van 
broeigassen en de effecten daarvan) en de afnemende beschikbaarheid en daarmee verbonden 
stijgende prijzen van fossiele brandstoffen. Duurzame energie zal door de technologische 
ontwikkelingen en de stijgende olieprijzen in toenemende mate rendabel(er) zal worden. De 
productie van duurzame energie maakt daardoor als het ware een “technologische revolutie” 
mee, waarbij diverse nieuwe technologieën met wisselende resultaten tot ontwikkeling worden 
gebracht.  
 
Als gevolg van deze internationale ontwikkeling wordt het klassieke centrale productiemodel 
internationaal gezien geleidelijk aan vervangen door een decentraal productiemodel, waarbij 
meerdere (duurzame en niet-duurzame) energieproducenten in de productieschakel van de 
elektriciteitsketen actief zijn. Daarnaast wordt voor het regelen van het totale energieverkeer op 
het net meer en meer gebruik gemaakt van zogenaamde “smart grids”: een technisch 
geavanceerd elektriciteitsnetwerk dat zorgt voor het meten van energiestromen op alle 
noodzakelijke niveaus voor het aansturen en regelen van de productie en het verbruik van 
elektriciteit. 
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6.3. LOKALE ONTWIKKELINGEN DUURZAME ENERGIE 
 
Voor wat betreft de lokale situatie geeft het in paragraaf 3.2.1. genoemde “Plan 2030” van 
Aqualectra enig inzicht in de technische ontwikkelingen, noodzakelijke investeringen, 
mogelijkheden en beperkingen voor de langere termijn.  
 
Voornamelijk  valt op te maken dat er de  komende twintig jaar  een  enorme verandering zal 
optreden in het productieapparaat voor elektriciteit. In dat kader is Aqualectra voornemens 
nagenoeg alle bestaande productiefaciliteiten af te bouwen of te vervangen. De afbouw van de 
centrale te Mundo Nobo is daarbij een belangrijk punt, aangezien voor een groot deel van de 
daar gevestigde units reeds lang de levensduur voorbij is en deze feitelijk al vervangen  hadden  
moeten  zijn.  De  BOO-centrale  staat  momenteel  nog  als  stabiele  factor vermeld in het plan, 
maar de prestaties daarvan zijn voor de nabije toekomst onbetrouwbaar, gezien de recente 
ontwikkelingen  met  betrekking  tot  de  operationele  beschikbaarheid van de centrale en  de  
waarschijnlijk hoge investeringen die nodig zijn om de leveringszekerheid voor de komende 
jaren veilig te stellen. 
 
Op basis van een analyse van de mogelijkheden met betrekking tot nieuwe productie units 
waarbij onder anderen  de  ontwikkeling  van  de  vraag,  het  brandstoffenbeleid  en  de  
haalbaarheid van de diverse alternatieve energiebronnen is bekeken, is een planning voor de 
komende jaren gemaakt. In dat verband wordt geprojecteerd om in het jaar 2030 minimaal 
50MW aan windenergie  (met  in ieder geval vernieuwing  en  uitbreiding  van  de windparken te 
Tera  Kora  en  Playa  Kanoa)  en  energie  uit  afval  te produceren. Dit komt overeen met circa 
20-25% duurzame energie in vergelijking tot de totale geprojecteerde productiemix voor het jaar 
2030. 
 
Inmiddels is naar aanleiding van het Clingendael c.s. rapport van april 2009 (welke door het 
toenmalige Bestuurscollege aangenomen is als “het energiebeleid van Curaçao”) de Kerngroep 
Uitvoering Energiebeleid (ook wel “Q” genaamd) begonnen met het uitwerken van een aantal 
initiatieven voor de productie van duurzame energie, zoals biodiesel en energie uit afval. Ook 
lokale  duurzame productie en teruglevering  op  het  distributienet  van  Aqualectra  staan op  
het  werkprogramma van Q.   
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6.4. STIMULERING EN REGULERING VAN DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE 
 
Concluderend kan in dit verband gesteld worden dat ook in Curaçao duurzame energie langzaam 
maar zeker haar entree maakt, maar er zijn voor investeerders meer (wettelijke en financiële) 
“incentives” nodig om de doelstellingen van het energiebeleid op termijn te kunnen realiseren.  
 
Voorts kan worden opgemerkt dat het uitgangspunt van het beleid inzake de stimulering van het 
gebruik van de duurzame energiebronnen die het land zelf beschikbaar heeft voor de productie 
van elektriciteit nog lang niet de fase van volwassenheid heeft bereikt.  
 
In dit verband leert de internationale ervaring ook dat klassieke energieproducenten van huis uit 
niet uit zichzelf gaan verduurzamen. Derhalve is nieuwe wetgeving en, daaraan gekoppeld, 
stimulering en regulering een absolute voorwaarde om duurzame elektriciteitsproductie verder te 
ontwikkelen, teneinde de targets van het energiebeleid op termijn te kunnen halen.  
 
Feit is dat een duurzame productie eenheid een behoorlijke investering vergt, die wellicht voor 
een enkele investeerder nog te financieren is maar voor de overgrote meerderheid van de 
investeerders niet. Daarom, teneinde de lokale duurzame productie verder te stimuleren zijn 
additionele maatregelen noodzakelijk in de vorm van financiële “incentives” voor investeerders. 
De volgende maatregelen worden overwogen om de investeringsdrempel, voor wat betreft 
investeringen in productiemiddelen voor duurzame elektriciteit, te verlagen: 
 
§ afschaffing van invoerrechten of andere heffingen op de import van zonnepanelen, 

windmolens en andere duurzame productiemiddelen, inclusief de heffingen op gerelateerde 
elektronica (zoals omvormers); 

 
§ de invoering van een investeringsaftrek duurzame energie. Dit is een fiscale maatregel, 

waarbij bij de aanschaf van een productiemiddel voor duurzame energie een aftrekpost kan 
worden gecreëerd voor de aanschaffer van het productiemiddel; 

 
§ de introductie van zogenaamde “groene” kredieten om de noodzakelijke aankopen van 

productiemiddelen voor duurzame energie tegen een lage of nulrente mogelijk te maken. 
 
Bovengenoemde maatregelen vallen in beginsel buiten de reikwijdte van dit beleid- en 
toezichtkader, omdat het kader in beginsel als primaire onderwerp heeft de regulering van de 
elektriciteitsvoorziening en niet zozeer het implementeren van financiële “incentives” om een 
bepaalde productievorm te stimuleren. De Minister van Financiën zal na bestudering van de 
mogelijkheden separaat over het een en ander een beslissing nemen. 
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6.5. GROOTSCHALIGE DUURZAME PRODUCTIE 
 
Zoals in paragraaf 6.3. is aangegeven dient de totale productiecapaciteit duurzame energie de 
komende jaren sterk uitgebreid te worden met indicatief 50MW. Het merendeel van deze 
hoeveelheid duurzame elektriciteitsproductie zal de komende jaren vanwege de benodigde 
investeringen zeker door grotere productie eenheden worden verzorgd.  
 
Grootschalige elektriciteitsproductie is ingevolge de Landsverordening Elektriciteitsconcessies 
onderhevig aan een concessiestelsel, waarbij nadere voorwaarden aan de concessie kunnen 
worden gesteld. Mits de balans in het netwerk, en daarmee de leveringszekerheid, gegarandeerd 
blijft heeft grootschalige duurzame productie hierbij de voorkeur. In dit kader zullen de daarvoor 
in aanmerking komende marktpartijen door de overheid moeten worden benaderd om de 
noodzakelijke capaciteitsuitbreiding in te vullen.  
 
In de beginfase zal in ieder geval een concessie (inclusief de daaraan verbonden voorwaarden) 
worden verstrekt aan NuCapital, gegeven de reeds getekende contracten voor de vervanging van 
de windparken te Playa Kanoa en Tera Kora. Het netwerkbedrijf van Aqualectra is dan verplicht 
om deze duurzaam geproduceerde elektriciteit volledig in te voeden. Bij het operationeel zijn van 
de twee nieuwe windparken wordt het aandeel duurzame productie circa 25% van het totale 
energieverbruik op Curaçao. 
 
6.6.   KLEINSCHALIGE DUURZAME PRODUCTIE 
 
Een belangrijk onderdeel van het beleid- en toezichtkader met betrekking tot de productie van 
elektriciteit is het introduceren van een nieuw regime voor kleinschalige schone- of duurzame 
energieproductie voor eigen gebruik. Het doel hierbij is het bevorderen van de opwekking van  
schone of duurzame energie. Daarbij wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen 
huishoudelijke- en zakelijke toepassingen. Deze twee marktsegmenten wijken voor wat betreft 
de potentiële omvang van de productie van elkaar af, maar ook voor wat betreft de voorwaarden 
die gesteld moeten worden om de lokale productie in goede banen te leiden. 
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6.6.1. Kleinschalige duurzame productie  
 
Voor particulieren en bedrijven geldt dat zij, zolang de teruglevering niet substantieel is, voor de 
productie van duurzame energie voornamelijk voor eigen consumptie volledig vrijgesteld zullen 
zijn van de concessieverplichting, in combinatie met het recht van koppeling aan het 
distributienetwerk. De voornaamste duurzaamheidbronnen zijn momenteel: 
 
a. zon-PV-installaties (“zonnepanelen”) en  
b. windturbines (“urban windmills”).  
 
Ad. a. Duurzame elektriciteitsproductie met zonnepanelen 
 
De zon geeft de aarde niet alleen warmte, maar ook stroom, namelijk via zogenaamde 
fotovoltaïsche16 zonnepanelen (welke meestal op het dak van een gebouw en/of woning worden 
geplaatst) kan elke huishouden haar eigen elektriciteit produceren. Met behulp van de 
zonnepanelen kan dus, via zonnecellen, (zone)energie worden omgezet in elektrische energie. 
Deze elektrische energie wordt door een omvormer omgezet in wisselstroom, welke de 
eindgebruiker onmiddellijk verbruikt wanneer hij een lampje laat branden of de airco aanzet. 
Wanneer de eindgebruiker tevens is aangesloten op het distributienet, kan hij het teveel aan 
elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. In dat geval draait de elektriciteitmeter 
achteruit en vindt een verrekening plaats met zijn afname van elektriciteit van het openbare net. 
 
Gegeven de aard van de installatie (plaatsing op het dak van een gebouw of woning), zal een 
zon-PV-installatie in de meeste gevallen geen hindervergunning behoeven. 
 
Ad. b. Duurzame elektriciteitsproductie met Windturbines 
 
Ook uit wind kan stroom worden opgewekt. Dat gebeurt via speciale windmolens, genaamd 
“windturbines”. Windturbine is de naam die wordt gebruikt voor moderne (d.w.z. geavanceerde) 
windmolens. Deze worden meestal gebruikt om (groene) stroom door middel van een dynamo op 
te wekken uit windenergie. De turbines staan meestal in grote 'parken' opgesteld.  
 
Voor de opwekking van stroom uit windenergie moet de wind minimaal een bepaalde kracht 
bezitten. Ook in dit geval geldt dat wanneer de eindgebruiker tevens is aangesloten op het 
distributienet hij het teveel aan elektriciteit terug kan leveren aan het elektriciteitsnet.  
 
 

                                                
16 In het Engels: “photovoltaic” (PV) solar panels. 
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In dat geval draait de elektriciteitmeter achteruit en vindt een verrekening plaats met zijn afname 
van elektriciteit van het openbare net. 
 
Voor de bebouwde omgeving zijn alleen kleinere windturbines feitelijk een optie. Alleen zijn 
deze bedrijfseconomisch minder interessant. Voor de “buitengebieden” (waaronder de kuststrook 
en het achterland) kunnen ook grotere windturbines worden opgesteld.  
 
Voor kleinschalige windturbines geldt dat deze over het algemeen een toenemende hoogte en 
diameter hebben naar gelang de capaciteit. Gegeven de milieuaspecten (o.a. geluid en zicht) 
dient zorgvuldig naar de plaatsing van windturbines gekeken te worden. Daarom is veelal voor 
het in gebruik nemen van windturbines de afgifte van een hindervergunning vereist.  
 
Vrijstelling van de concessieverplichting voor kleinschalige eigen productie 
 
De elektriciteitsproductie door particulieren en bedrijven mag zonder concessie geschieden, 
indien ondermeer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 
§ de opgewekte elektriciteit is primair voor eigen gebruik; 
§ er is sprake van een teruglevering van minder dan 1MW; 
§ de installatie is onderhevig aan reguliere keuring op basis van vast te stellen eisen 

(voornamelijk met betrekking tot de veiligheid); 
§ de regels met betrekking tot de netkoppeling worden nageleefd; 
§ de aanvrager in het bezit is van de vereiste bouw- en hindervergunning en 
§ de maximale hoeveelheid aansluitingen met teruglevering in het betreffende leveringsgebied 

nog niet is bereikt (zie teruglevering). 
 
De installatie voor elektriciteitsproductie moet worden gekeurd om de veiligheid daarvan te 
waarborgen. De keuring zal gestandaardiseerd worden op basis van internationale normen en 
standaarden op dit gebied17. Het uitgangspunt hierbij is dat de installatie van een systeem voor 
duurzame energieproductie dient te geschieden door een gecertificeerde installateur. Een 
certificeringsysteem zal hiertoe worden opgezet. Daarnaast zullen de systeemcomponenten 
eveneens moeten voldoen aan de zojuist genoemde internationale standaarden op dit gebied.  

 
 
 
 
 

                                                
17 De basis hiervoor zal zijn de IEEE-1547 en de UL 1741 standaard 
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De basisgegevens van alle goedgekeurde installaties dienen aan het netwerkbedrijf te worden 
doorgegeven. Hierdoor kan het netwerkbedrijf een goed overzicht houden op het totale 
decentraal opgestelde productievermogen en kan zij het net daardoor goed dimensioneren. 
 
Het netwerkbedrijf zal vooraf worden geconsulteerd over de te maken netkoppeling in verband 
met de belasting van het net. Er kan namelijk sprake zijn van substantiële teruglevering aan het 
net, waardoor wel een concessieplicht ontstaat. Het netwerkbedrijf, zal kunnen aangeven, dat er 
sprake is van een tijdelijke transportbeperking. In dat geval zal het netwerk op een redelijke 
termijn geschikt worden gemaakt om de netkoppeling te faciliteren. 
 
6.6.2. Veiligheidaspecten bij kleinschalige duurzame productie 
 
Een belangrijk element voor zon-PV-installaties en windturbines is de veiligheid. Een serie van 
geschakelde zonnepanelen kan een voltage hebben van honderden volts gelijkspanning. Middels 
een omvormer (invertor) wordt de gelijkspanning omgezet in wisselspanning die overeenkomt 
met de reguliere spanning van het distributienetwerk.  
 
Voor windmolens geldt dat zij initieel “vuile” wisselspanning produceren die eerst in 
gelijkspanning wordt omgezet (meestal in de molen) om daarna middels een omvormer weer 
naar de “schone” wisselspanning te worden opgezet.  
 
In beide gevallen geldt dat indien een netkoppeling wordt gemaakt er zowel aan de zijde van de 
windturbines of zonnepanelen als aan de zijde van het distributienetwerk een automatische 
beveiliging dient te bestaan. Mocht er iets mis gaan met een turbine of zonnepaneel dan dienen 
deze direct af te schakelen.  
 
Mocht er echter iets mis gaan aan de kant van het distributienetwerk (bijvoorbeeld de spanning 
valt weg door een storing) dan dient de netkoppeling direct verbroken te worden. Deze 
zogenaamde “DC” en “AC” beveiligingen zijn veelal al ingebouwd in de omvormer. Een en 
ander is te zien in onderstaand plaatje. 
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Figuur 3. Basiscomponenten koppeling aan het net 
 

 

 
Lokale duurzame productie kan ook ‘stand-alone’ worden toegepast, dat wil zeggen los van de 
voorziening vanuit het distributienetwerk. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van 
accusystemen voor de opslag van de elektriciteit.  
 
Hiervoor zullen vergelijkbare regels moeten worden opgesteld. Echter, een dergelijke 
configuratie is bedrijfeconomisch veel minder interessant door de kosten van een accusysteem. 
 
6.7. NETKOPPELING EN TERUGLEVERING 
 
Bij de bepaling van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling 
(particulieren) of vergunning (bedrijven) is gesteld dat de regels met betrekking tot de 
netkoppeling moeten worden nageleefd. Ongeacht de eigen productie van duurzame energie, zal 
in beide gevallen het recht van koppeling met het distributienetwerk blijven bestaan, omdat de 
lokale duurzame productie in veel gevallen (door een niet constante elektriciteitsproductie) niet 
voldoende omvangrijk zal zijn om volledig in de eigen behoefte te kunnen voldoen.  
 
Voor particulieren geldt bijvoorbeeld dat overdag zon-PV-installaties veel elektriciteit levert en 
dus voldoende is voor de behoefte, maar dat juist ’s nachts door het gebruik van airco’s het 
verbruik het hoogst is, terwijl de productie met zon-PV-installaties vrijwil nihil is.  
 



 

Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 |  73 

 

 
 
In dat geval zijn oplossingen met energieopslag, zoals accu’s, te duur en vanuit milieuoogpunt 
ook niet wenselijk. Daarom zal in lijn met de internationale trend derhalve lokale duurzame 
productie in combinatie met een netkoppeling als uitgangspunt van het beleid gaan gelden.  
 
Dit betekent dat, op momenten dat er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is voor het 
eigen gebruik, het overschot (terug)geleverd kan worden aan het netwerk. Hiervoor zijn er geen 
noemenswaardige technische beletselen geconstateerd (zie daarvoor paragraaf 3.4.1 tot en met 
3.4.3). Als er op andere momenten te weinig wordt geproduceerd, wordt elektriciteit door het 
netwerk aan het lokale systeem geleverd. Het netwerk neemt dan als het ware de functie over van 
accu’s en functioneert als zodanig als energieopslagmedium. Dit is nodig om de lokale duurzame 
productie technisch en financieel mogelijk te maken en om meer milieubelasting door lokale 
opslagsystemen (accu’s) te voorkomen.  
 
Afhankelijk of elektriciteit wordt afgenomen of teruggeleverd aan het net zal de 
elektriciteitmeter vooruit respectievelijk achteruit draaien en vindt een verrekening plaats tussen 
afname en teruglevering van elektriciteit van het openbare net. Dit heet dan netmetering (zie 
paragraaf 6.8). 
 
Voor de netkoppeling zoals hierboven beschreven (i.c. van aansluitingen waarbij kleinschalige 
duurzame productie aan de orde is) zullen er de nodige standaarden moeten worden bepaald. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven. Voor beiden zullen 
standaard overeenkomsten gemaakt worden die gesloten worden met het netwerkbedrijf18.  
 
In die netkoppeling- en terugleveringovereenkomsten worden de juridische, technische, 
procedurele en financiële voorwaarden vastgelegd die gelden bij een netkoppeling met 
teruglevering. De standaardcontracten moeten vooraf worden goedgekeurd door de 
toezichthouder. 
 
 

 

 

 

 

                                                
18 De standaard contracten zullen gebaseerd worden op de IREC model inter-connection procedures 2009. 
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6.8. NETMETERING 
 
Saldering met identiek tarief 
 
Vanuit operationeel en financieel oogpunt wordt het netmetering principe als basis genomen in 
geval dat lokale (duurzame) productie plaatsvindt in combinatie met netkoppeling. Dit houdt in 
dat het netwerkbedrijf verplicht is om teruggeleverde duurzame elektriciteit (binnen redelijke 
grenzen) af te nemen en dat de teruggeleverde elektriciteit verrekend wordt met de geleverde 
elektriciteit over een te bepalen verbruiksperiode. Er is dus sprake van saldering.  
 
Saldering kan gebeuren op basis van hetzelfde tarief, waarbij alleen de netto hoeveelheden in 
kWh (geleverde minus teruggeleverde kWh) gemeten moet worden. In dit geval kan een 
eenvoudige terugdraaimeter worden gebruikt voor de afrekening. 
 
Saldering met gedifferentieerde tarieven 
 
Er kan echter ook een ander tarief voor de teruggeleverde energie gehanteerd worden. Dit kan 
een hoger tarief zijn dan het tarief welke in rekening wordt gebracht voor niet-duurzame afname 
als een ”incentive” om duurzame energieproductie te stimuleren, maar het kan ook een lager 
tarief zijn.  
 
In het geval van een gedifferentieerd tarief, is het noodzakelijk om een bi-directionele meter met 
gescheiden kWh meting voor levering en teruglevering te gebruiken. In dit kader is de invoering 
van digitale meters (i.c. tellers) belangrijk, aangezien deze zogenaamde bi-directionele tellers 
metingen van terugleveringen van groene energie aan het net mogelijk maken.  
 
Het gebruik van gedifferentieerde tarieven leidt wel tot een complexere administratie voor de 
registratie en afrekening van de verschuldigde bedragen. Momenteel is er nog geen sprake van 
digitale (smart) meters die gedifferentieerde tarieven mogelijk maken. Bi-directionele metingen 
kunnen dus alleen plaatsvinden door het gebruik van twee meters, één voor de levering en één 
voor de teruglevering.  
 
Voor particulieren is het gebruik van twee meters, wellicht vanuit financiële en operationele 
optiek, geen optie. Het terugdraaiprincipe is daarom hier voorlopig de enige optie. Voor 
bedrijven is het gebruik van twee meters wel een mogelijkheid om tijdelijke gedifferentieerde 
tarieven te hanteren. Dit als tussenfase voor de invoering van smart meters in de toekomst. 
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Het bovenstaande impliceert dat er in wezen geen belemmeringen zijn om het terugleverprincipe 
in Curaçao te introduceren. Daarbij kunnen de beperkingen als gevolg van gedifferentieerde 
tarieven op een internationaal gebruikelijke wijze worden geadresseerd. 
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DEEL III: 
HOOFDLIJNEN TOEZICHTKADER 

ENERGIEVOORZIENING 
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VII. TOEZICHTKADER I:  
  JURIDISCHE REGULERING EN BESCHERMING VAN DE EIND-

GEBRUIKER 
 
7.1. INLEIDING 
 
In Deel II zijn de onderdelen van het nieuwe beleidskader voor de regulering van de 
energievoorziening op Curaçao uiteengezet, bestaande uit het nieuwe marktmodel voor de 
elektriciteitsector, de algemene doelstellingen van het beleid, de technische regulering van de 
bestaande klassieke (niet-duurzame) energievoorziening en het beleid ter stimulering en 
regulering van duurzame energieproductie door particulieren en bedrijven. 
 
De nieuwe vorm van marktregulering staat echter op twee stevige “poten”, namelijk 
bovengenoemd beleidskader en een toezichtkader welke juridische- en economische uitvoering 
moet geven aan het beleidskader. In dit deel wordt dus de tweede poot van de nieuwe vorm van 
marktregulering behandeld, namelijk het toezichtkader.  
 
In dit hoofdstuk (VII) komt de juridische regulering, inclusief het consumententoezicht, aan de 
orde, terwijl Hoofdstuk VIII handelt over economisch toezicht en het streven naar efficiënte 
prijsvorming op de elektriciteitsmarkt. In het slothoofdstuk (IX) worden de kritische 
succesfactoren voor een effectieve implementatie van het beleid- en toezichtkader in de komende 
jaren behandeld. 
 
 
7.2. CONCESSIEBELEID EN NALEVINGTOEZICHT 
 
Afgezien van de formele wetgeving is het belangrijkste stuk regelgeving in het kader van het 
juridisch toezicht de concessie. Juridisch toezicht gaat met name om de implementatie van een 
concessiebeleid en nalevingtoezicht. Dat laatste wil zeggen het door een onafhankelijke 
toezichthouder nagaan van en rapporteren over de naleving van de wet en regelgeving door 
concessiehouders.  
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Het concessiebeleid geeft in beginsel aan welke subjecten in aanmerking komen voor een 
concessie en op grond waarvan. De concessie wordt verleend voor een bepaalde tijdsduur. 
Daarin worden de voorwaarden en eisen door de regering vastgelegd waaraan de 
concessiehouder zich heeft te houden gedurende de duur van de concessie. Meestal worden de 
wettelijke eisen ten overvloede ook in een concessie herhaald of wordt expliciet daarnaar 
verwezen, zodat de concessie op zichzelf een afgerond stuk regelgeving vertegenwoordigt. Is 
eenmaal een concessie verleend dan concentreert het juridisch toezicht zich in belangrijke mate 
op het toezicht op de naleving van (of “compliance” met) de concessievoorwaarden.  
 
Aldus geeft het juridisch toezicht vorm aan de realisatie van de doelstelling van een 
onafhankelijke marktregulering. In dit hoofdstuk zullen allereerst de generieke aspecten van het 
concessieregime en het te voeren concessiebeleid behandeld worden, waarna de specifieke 
elementen van de concessie voor elektriciteitsproducenten en het netwerkbedrijf aan de orde 
komen, evenals de elementen van een eventuele vergunning voor leveranciers indien de tweede 
fase wordt geïmplementeerd. De behandeling van het concessieregime wordt afgesloten met de 
verplichtingen voor aanbieders inzake de concessierapportage en de concessievergoeding.  
 
 
7.3.   CONSUMENTENTOEZICHT: BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE 

EINDGEBRUIKERS 
 
De regulering van de elektriciteitsvoorziening in Curaçao is tot op heden vrijwel volledig gericht 
geweest op beheersing van de tarieven. Expliciete externe regulering van de kwaliteit van het 
product of de dienstverlening en van de voorwaarden waaronder de producten en diensten aan de 
eindgebruikers worden geleverd is nauwelijks aanwezig.  
 
Bovengenoemde aspecten zijn de facto door het bestaande netwerkbedrijf door de jaren heen op 
geheel eigen wijze ingevuld middels ondermeer het door het bedrijf gevoerde technisch beleid, 
de algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden betreffende de aansluiting van 
eindgebruikers op het net. Echter, die invulling gebeurt vanzelfsprekend primair vanuit de eigen 
bedrijfsoptiek, terwijl de hier bedoelde regulering zijn grondslag vindt in het waarborgen van de 
belangen van het publiek (i.c. de “public interest approach”) en meer in het bijzonder de 
belangen van de eindgebruikers als consumenten van stroom. 
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Aangezien de doelstelling van het waarborgen van de belangen van de consumenten voor een 
groot deel betrekking heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en het voornamelijk gaat om 
het zekerstellen van de rechten (“consumer rights”) van de eindgebruikers, bevat het juridisch 
toezicht tevens het consumententoezicht. In het kader van het consumententoezicht komen in dit 
hoofdstuk een aantal belangrijke onderdelen daarvan aan de orde, welke te maken hebben met 
het veiligstellen van de rechten van de consumenten, te weten: 

 
a. universele dienstverlening 
b. non-discriminatie; 
c. algemene voorwaarden; 
d. leveringsvoorwaarden en levertijden; 
e. facturering en incasso; 
f. afsluitbeleid; 
g. verandering van leverancier en 
h. klachten- en geschillenbehandeling. 
 
De behandeling van bovenstaande thema’s behorende tot het consumententoezicht wordt 
geïntegreerd met de behandeling van de overige thema’s van juridisch toezicht.  
 
Het concessieregime is aldus het uitgangspunt bij uitstek voor de behandeling van alle thema’s 
van het toezicht (i.c. de totaliteit van het toezichtkader). Dat zal ook in dit hoofdstuk worden 
gedaan, echter met uitzondering van de onderwerpen behorende tot het economisch toezicht. De 
belangrijke economische onderwerpen, voorzover deze in de concessie voorkomen (zoals 
tarieven, meerjarenplanning, etc.) zullen uitgebreid in Hoofdstuk VIII (economisch toezicht) 
worden behandeld naast de economische thema’s zoals efficiëntie en markoriëntatie. 
 
 
7.4. GENERIEKE EN INHOUDELIJKE ASPECTEN VAN HET CONCESSIEREGIME 
 
Uitgangspunt voor de regulering van de elektriciteitsvoorziening is zoals gezegd, naast de 
vigerende elektriciteitswetgeving en uitvoeringsbesluiten, de concessie. De concessie is de 
specifieke vergunning of toestemming welke door de regering aan een elektriciteitsbedrijf 
(producent, distributeur, of combinatie daarvan) wordt verleend om stroom beschikbaar te stellen 
aan het publiek. De concessie wordt voor een bepaalde tijdsduur bij landsbesluit verleend door 
de regering van Curaçao, na verkregen advies van de onafhankelijke toezichthouder. 
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In de volgende paragrafen zullen diverse onderwerpen van de concessie nader worden 
behandeld, inclusief de hierboven genoemde thema’s van het consumententoezicht. De 
juridische, technische en consumenten thema’s van toezicht worden op concrete en geïntegreerde 
wijze behandeld middels het instrument van de concessie, waarbij aandacht wordt geschonken 
aan zowel beleid als de generieke, in een concessie geregelde onderwerpen, en de inhoudelijke 
thema’s die van belang zijn voor de huidige situatie zoals geschetst in Deel I (inventarisatie).  
 
Belangrijk hierbij is dat de hierna te behandelen thema’s in hun onderlinge samenhang dienen te 
worden beschouwd, teneinde zicht te krijgen op het karakter van het (juridisch, consumenten, 
technisch en economisch) toezicht en de bijdrage die deze moet leveren aan het realiseren van de 
doelstellingen van het nieuwe beleidskader voor de elektriciteitsvoorziening in Curaçao. 
 
 
7.5. TE VOEREN CONCESSIEBELEID OP GROND VAN DE HUIDIGE LANDSVEROR-

DENING ELEKTRICITEITSCONCESSIES 
 
7.5.1. KWALIFICERENDE PRODUCENTEN 
 
Op  basis van de Landsverordening elektriciteitsconcessies zou kortheidshalve een vergunning of 
opdracht (hierna: concessie) noodzakelijk zijn voor degene die elektriciteit opwekt en deze aan 
“derden” levert (artikel 1 lid 1). Dit betekent dat iedere producent van (duurzame en niet-
duurzame) elektriciteit die de opgewekte elektriciteit technisch “aan derden” levert in beginsel 
onder de wettelijke bepalingen valt.  
 
7.5.2. NIET-KWALIFICERENDE PRODUCENTEN 
 
Onder het begrip “levering aan derden” valt in ieder geval per definitie niet het produceren voor 
“eigen gebruik”, oftewel productie met het oog op finale levering aan de eigen huishouding, 
eigen organisatie of eigen groep (i.c. economisch met elkaar verbonden ondernemingen of 
eenheden). Dus wanneer de eigen huishouding, organisatie of groep de eindgebruiker is van de 
opgewekte stroom is er geen sprake van “levering aan derden”. 
 
Voorts valt niet onder “levering aan derden” de levering aan (en middels geleidingen welke 
uitsluitend lopen over gronden die in het bezit zijn van) de entiteiten welke genoemd zijn in 
artikel 1 lid 2 van de landsverordening, te weten: 
 

a. een bijzonder (natuurlijke) persoon; 
b. een rechtspersoon en 
c. meerdere personen gezamenlijk (i.c. een zogenaamde “beperkte kring”). 
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7.5.3. PRODUCENTEN VOOR EIGEN GEBRUIK MET TERUGLEVERING: “NET 

CONSUMERS” VERSUS “NET PRODUCERS” 
 
Er resteert dan een groep die onder de huidige wettelijke bepalingen op het eerste gezicht niet in 
aanmerking schijnt te komen voor regulering. Dat is de groep die niet rechtstreeks aan derden 
levert, maar na eigen consumptie wel in meer of mindere mate capaciteit teruglevert aan het net 
waardoor uiteindelijk sprake is van (door)levering aan derden. Welke groep moet nu gereguleerd 
worden en welke niet? 
 
Als verwacht wordt dat de teruglevering structureel gering is zal deze groep met name voor 
eigen gebruik produceren en dus als “net consumers” vrijgesteld zijn van de 
concessieverplichting voor kwalificerende producenten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij de 
gewone huishoudens met standaard generatoren. Wel moeten net-consumers in het bezit zijn van 
een vergunning van DROV of de Milieudienst. 
 
Indien sprake is van een “substantiële teruglevering” aan het net wordt de situatie echter wel 
anders dan bij “net consumers”. Er is in dat geval dan sprake van “net producers”, welke in 
beginsel onder de wettelijke bepalingen voor kwalificerende producenten vallen. De 
teruglevering moet dan wel voldoen aan een getalscriterium dat neerkomt op een serieus aanbod 
ten behoeve van de levering aan derden. De vraag is dan (a) op welke wijze deze laatste groep 
voor een concessie uit hoofde van de wet kwalificeert en (b) welk getalscriterium gebezigd zal 
moeten worden voor  “substantiële teruglevering” als identificatie van een “serieus aanbod”. 
 
Ingevolge artikel 1 lid 4 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies kunnen bij landsbesluit 
houdende algemene maatregelen eisen worden gesteld waaraan een aanvraag tot het verkrijgen 
van een concessie dient te voldoen. In dat verband zullen ondermeer de volgende eisen worden 
gesteld (aan alle kandidaat-producenten, dus inclusief de zogenaamde “net producers”): 
 
“1.   Een aanvrage voor een concessie kan, voorzover er geen productiemoratorium door de 

regering is afgekondigd, slechts worden ingediend door een kandidaat-producent die 
tenminste een door de Minister [belast met energiezaken] vastgestelde volume aan 
elektriciteit kan opwekken, welke, al dan niet via teruglevering en direct of indirect, 
voornamelijk bestemd is voor levering aan derden.  

 
2.  Het in lid 1 bedoelde minimumvolume kan afhankelijk worden gesteld van de specifieke 

energiebronnen die gebruikt zullen worden bij de opwekking van elektriciteit. 
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3.  Iedere kandidaat-producent waarvan op grond van de te plaatsen installaties verwacht 

wordt dat die structureel een capaciteit van tenminste 1MW aan het net zal terugleveren, 
doet bij de Minister een aanvrage voor een concessie.” 

 
Hierbij wordt expliciet uitgegaan van de premisse dat levering van een producent of 
teruglevering van een “net producer” aan een andere producent (waaronder de “incumbent”) of 
het netwerkbedrijf gelijk is aan levering (ter doorlevering) aan derden.  
 
Op de hierboven aangegeven wijze zal de “net producer” in aanmerking kunnen komen voor een 
concessie, indien ondermeer aan de eis wordt voldaan voor “substantiële teruglevering”, in casu 
tergulevering van tenminste 1MW aan het net. Dit minimum productievolume is overigens 
vastgesteld naar aanleiding van een inventarisatie van de productiefaciliteiten voor eigen gebruik 
die momenteel op het eiland operationeel zijn. Door dit beleid zal ook dit productieveld in kaart 
worden gebracht en van overheidswege gereguleerd. 
 
7.5.4. HET NETWERKBEDRIJF  
 
Voor wat betreft het netwerkbedrijf is er sprake van een, in termen van de huidige wet, bijzonder 
geval. Omdat het netwerkbedrijf technisch en juridisch ontvlecht is van de productieschakel zal 
het op het eerste gezicht slechts voldoen aan het tweede gedeelte van de voorwaarde voor een 
concessie zoals opgenomen in artikel 1 lid 1 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies, 
namelijk “het bouwen, aanleggen of in gebruik hebben van .... geleidingen voor de overbrenging, 
omzetting en verdeling” van de voor derden opgewekte elektriciteit.  
 
Technisch gesproken komt het netwerkbedrijf aldus niet in aanmerking voor een concessie in de 
zin van de wet, omdat zij (qua vorm) niet zelf de elektriciteit “opwekt”. Echter, inhoudelijk 
gezien geldt in dit geval “substance over form”: Aqualectra Production en Aqualectra 
Distribution zijn in handen van één en dezelfde houdstermaatschappij (i.c. Integrated Utility 
Holding N.V.) en wordt het beleid voor beide onderdelen van het concern centraal bepaald. Er is 
dus op grond daarvan in economische zin (dat wil zeggen “in substance”) wel degelijk een 
binding tussen het opwekken van elektriciteit en het aan derden leveren daarvan, een en ander 
zoals de wet dat voor ogen heeft. Daarom komt ook het netwerkbedrijf in aanmerking voor een 
concessie, zij het met een exclusief karakter.  
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Aan deze exclusieve concessie zullen overigens voorwaarden worden verbonden, waaronder de 
verplichting van het netwerkbedrijf aan alle toegelaten producenten toegang tot het 
transportnetwerk aan te bieden op basis van non-discriminatoire, objectieve en transparante 
voorwaarden. Voor de producenten geldt dat hun recht op toegang tot het transportnet van het 
netwerkbedrijf, inclusief nadere regels met betrekking tot het koppelpunt voor invoeding, 
formeel in hun concessie wordt vastgelegd.  
 
Bij de aanpassing van de Landsverordening elektriciteitsconcessies zal het in de nieuwe situatie 
ook voor het netwerkbedrijf mogelijk worden gemaakt om in aanmerking te komen voor een 
zelfstandige en exclusieve concessie, inclusief de status van “supplier of last resort” met 
bijbehorende richtlijnen.  
 
7.5.5. DE ZELFSTANDIGE LEVERANCIER 
 
Bij het ontvlechten van de productie, transport en levering schakels in de 
elektriciteitsvoorziening zal het enkel (administratief) leveren van elektriciteit door een 
marktpartij (i.c. de zelfstandige leverancier) in het nieuwe marktmodel niet onderhevig zijn aan 
de huidige wettelijke bepalingen, omdat er daarbij geen sprake is van elektriciteitsopwekking 
vooraf en het “bouwen, aanleggen of in gebruik hebben van  inrichtingen....en geleidingen...” 
voor de distributiefunctie.  
 
Indien de leveringschakel in de tweede implementatiefase van het nieuwe marktmodel wordt 
ontvlochten van de daaraan voorafgaande schakels (i.c. productie en transport), zal de regering, 
gelet op het belang voor de rechten van de eindgebruikers, door tussenkomst van de betrokken 
concessiehouder niettemin eisen stellen aan zelfstandige leveranciers. In dat verband zal de 
regering, ingevolge artikel 1 lid 4 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies, bij 
landsbesluit houdende algemene maatregelen aan de producent of het netwerkbedrijf de eis 
opleggen dat deze de door de regering aan leveringen gestelde eisen moet opleggen aan 
eventuele zelfstandige leveranciers waarmee zij een overeenkomst aangaat. De 
concessiehoudende producent of het netwerkbedrijf wordt dan middels de eigen 
concessievoorwaarden verplicht enkele minimumeisen aan zelfstandige leveranciers te stellen en 
de structurele naleving daarvan te garanderen. 
 
Bij de aanpassing van de Landsverordening elektriciteitsconcessies zal het in de nieuwe situatie 
voor zelfstandige leveranciers mogelijk worden om rechtstreeks een vergunning, autorisatie of 
Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB) bij de onafhankelijke toezichthouder aan te vragen, 
waaraan voorwaarden zullen worden verbonden. 
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7.5.6. TE VERLENEN CONCESSIES 
 
Op grond van het bovenstaande kunnen de volgende entiteiten in aanmerking komen voor een 
concessie: 
 

a. Aqualectra (de “incumbent”): voor het productiebedrijf en het exclusieve netwerkbedrijf, 
inclusief levering; 

 
b. alle kwalificerende producenten die slechts aan Aqualectra (i.c. het productie- of 

netwerkbedrijf) leveren met het oog op doorlevering door deze laatste aan derden; 
 
c. alle kwalificerende producenten die door tussenkomst van het netwerkbedrijf zelf (met 

andere woorden: voor eigen rekening en risico) aan derden leveren en 
 

d. alle kwalificerende producenten met substantiële teruglevering aan het netwerkbedrijf 
(zgn. “net producers’). 

 
 
7.5.7. BELEID GEWENSTE PRODUCTIEMIX IN VERBAND MET HET CONCESSIEBELEID 
 
Het concessiebeleid is rechtstreeks verbonden met het beleid ten aanzien van de gewenste 
productiemix (zie paragraaf 5.2.3.), namelijk de verhouding tussen het gebruik van aardolie, gas 
en alternatieve energiebronnen bij de opwekking van elektriciteit. Dat beleid moet aansluiten bij 
de verlening van concessies door de overheid.  
 
In dit kader streeft de regering ernaar om concessies te verlenen met het oog op het binnen vijf 
jaar realiseren van een productiemix van circa 50-25-25 voor wat betreft de procentuele 
verhouding tussen het gebruik van respectievelijk aardolie, gas en alternatieve energiebronnen 
bij de elektriciteitsopwekking in het land Curacao.  
 
Dit impliceert dat, indien de productie door de “incumbent” reeds voor tenminste 50% gebruik 
maakt van aardolie, in de nieuwe situatie in beginsel slechts producenten in aanmerking zullen 
komen voor een concessie wanneer gas of een alternatieve energiebron bij de productie wordt 
gebruikt. Overigens zal ook de “incumbent” moeten streven naar een zo groot mogelijke aandeel 
van gas en alternatieve energiebronnen bij de productie van elektriciteit. 
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Slechts als er geen kandidaat-producenten die gas of een alternatieve energiebron bij de 
elektriciteitsproductie gaan gebruiken zich aanmelden, zullen, voorzover de capaciteitsbehoefte 
dat noodzakelijk maakt, kandidaat-producenten van niet-duurzame energie een concessie kunnen 
krijgen. Een en ander geldt vanzelfsprekend zolang door alle in aanmerking komende kandidaat-
producenten ook aan de overige eisen en voorwaarden voor verlening van een concessie wordt 
voldaan. 
 
7.6. TOEGESTANE EN UNIVERSELE DIENSTVERLENING 
 
De concessie bepaalt in de eerste plaats de voor de concessiehouder toegestane en eventueel niet-
toegestane activiteiten.  
 
7.6.1. Toegestane dienstverlening 
 
Tot de toegestane activiteiten behoren, afhankelijk van de schakel waarin de concessiehouder 
gaat opereren (productie, transport, levering of combinaties daarvan), ondermeer de volgende 
activiteiten: 
 
a. productie van elektriciteit en het bouwen, aanleggen of in gebruik hebben van inrichtingen 

voor de opwekking van elektriciteit;  
b. transport van elektriciteit en het bouwen, aanleggen of in gebruik hebben van geleidingen 

voor de overbrenging, omzetting en verdeling daarvan; 
c. levering van elektriciteit aan de eindgebruikers; 
d. transport en levering van elektriciteit aan de eindgebruikers en het bouwen, aanleggen of in 

gebruik hebben van geleidingen voor de overbrenging, omzetting, verdeling en levering 
daarvan of 

e. productie, transport en levering zoals bedoeld onder a, b en c. 
 
7.6.2. Universele dienstverlening 
 
De universele dienstverlening heeft tot doel de garantie te bieden dat alle klanten die daar binnen 
redelijke grenzen om vragen aangesloten zullen worden op het elektriciteitsnet. De universele 
dienstverleningsplicht heeft betrekking op drie essentiële plichten van de leverancier, namelijk: 
 
a. de aansluitingsplicht om alle bedrijven en particulieren in Curaçao op hun verzoek aan te 

sluiten; 
b. de leveringsplicht om alle bedrijven en particulieren in Curaçao op hun verzoek stroom te 

leveren en 
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c. de plicht tot het leveren van een basisaanbod van bepaalde minimale kwaliteit 

(leveringszekerheid) tegen een betaalbare (gereguleerde) prijs. 
 
 
7.7. CONCESSIEHOUDERS PRODUCTIE EN EISEN AAN DE INFRASTRUCTUUR  
 
7.7.1.    Meerdere concessies als uitgangspunt 
 
Voor het produceren van elektriciteit met als doel deze te leveren aan derden is, op grond van de 
Landsverordening elektriciteitsconcessies, een concessie nodig (in de verordening “vergunning” 
of “opdracht” genoemd). Deze wet biedt de mogelijkheid om meerdere concessies uit te geven 
en aan deze aanvullende voorwaarden te verbinden (artikel 1 lid 4). Daarbij dient, conform de 
doelstelling van het energiebeleid en het beleidskader, de productiemix een maximaal aandeel 
duurzame energie te hebben. Een en ander mits de balans in het netwerk gegarandeerd blijft.  
 
In beginsel zullen de bestaande producenten voor een concessie in aanmerking kunnen komen, 
voorzover deze aan de gestelde eisen voldoen. Nieuwe concessies zullen in beginsel slechts op 
grond van structureel aanbodtekort, via een aanbestedingsprocedure, worden verleend op basis 
van noodzakelijke extra capaciteit. De totale capaciteitsbehoefte bij het verlenen van concessies 
zal worden bepaald op basis van een schatting van de vraag naar stroom in het land. In de 
concessies zullen nadere eisen worden gesteld voor ondermeer de productiemethode, het 
productievermogen, de tariefstructuur en prijsvorming. 
 
7.7.2. Rechtszekerheid huidige producenten  
 
Zoals in Deel I reeds aan de orde is geweest, heeft Aqualectra Production op dit moment geen 
productieconcessie. Echter, in lijn met het nieuwe beleidskader zal bij het inwerkingtreden van 
het nieuwe concessiestelsel, onder nader te stellen voorwaarden, een concessie worden verleend 
aan alle huidige producenten van (duurzame en niet-duurzame) elektriciteit, inclusief 
bovengenoemd bedrijf.  
 
Indien echter, door een bestaande producent, in belangrijke mate niet wordt voldaan aan de 
nieuwe eisen, zullen de aan de concessie te verbinden voorwaarden een aanpassingsprogramma 
voorschrijven.  Dit aanpassingsprogramma zal, gedurende een door de Minister belast met 
energiezaken voorgeschreven periode (“de aanpassingsperiode”), moeten worden uitgevoerd.  
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Implementatie van het aanpassingsprogramma, onder supervisie van de onafhankelijke 
toezichthouder of door deze aan te wijzen deskundigen, kan worden gekoppeld aan een 
frequenter rapportagevereiste dan voorzien voor de concessierapportage en een kortere 
concessieperiode dan het wettelijk toegestane maximum voor de duur van een concessie (i.c. 50 
jaar).  
 
Aan het einde van de aanpassingsperiode zal de concessiehouder aan de nieuwe eisen moeten 
voldoen. De door de toezichthouder in verband met de supervisie van het aanpassingsprogramma 
gemaakte kosten komen, naast de gebruikelijke concessievergoeding, voor rekening van de 
concessiehouder. 
 
7.7.3.   Selectie nieuwe producenten en minimum selectiecriteria 
 
Om tot voldoende capaciteit in de toekomst te komen zullen, zoals hierboven reeds aangegeven, 
additionele concessies voor de productie van elektriciteit worden uitgegeven. Hiertoe zal door de 
regering, met ondersteuning en advisering door de onafhankelijke toezichthouder, een traject 
worden opgestart ter selectie en toelating van nieuwe producenten van (bij voorkeur duurzame) 
energie.  
 
Indien er meerdere gelijkwaardige kandidaten zijn zal een openbare tender worden uitgeschreven 
om te komen tot een selectie van de meest gekwalificeerde partijen aan wie een concessie wordt 
verstrekt om de benodigde capaciteitgroei zeker te stellen. Voor zover er geen moratorium is 
afgekondigd door de regering, kunnen geschikte en betrouwbare kandidaat-producenten buiten 
een tenderprocedure om, te allen tijde een aanvraag doen voor een concessie voor de productie 
van elektriciteit.  
 
De criteria die in ieder geval zullen worden gehanteerd ten behoeve van de beslissing op een 
verzoek tot concessieverlening, in of buiten de tenderprocedure, zijn: 
§ de noodzaak tot uitbreiding van de productiecapaciteit; 
§ de ervaring van de kandidaat met de industrie; 
§ duurzaamheidbeleid van de kandidaat; 
§ de mate waarin en de wijze waarop (met een voorkeur voor duurzame productie) de 

kandidaat in staat is de benodigde capaciteit te leveren; 
§ de betrokken productieprijzen en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen; 
§ de leveringszekerheid op basis van technische en operationele kwaliteitsspecificaties; 
§ naleving van de regels met betrekking tot aansluiting op het transport- en distributienet en 

invoeding van elektriciteit; 
§ onafhankelijkheid als rechtspersoon en corporate governance structuur en 
§ financiële stabiliteit (inclusief projecties voor de toekomst) en waarborgen. 
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7.7.4.   Eisen aan de productie-infrastructuur 
 
De concessiehouder zal verplicht zijn om zodanige installaties voor opwekking van elektriciteit 
aan te leggen en in stand te houden dat zij steeds kan voldoen aan de vraag naar elektriciteit van 
op het net aangesloten gebruikers. Deze productie-installaties dienen ondermeer te voldoen aan 
kwalitatieve vereisten en veiligheidsbepalingen zoals opgenomen in Hoofdstuk 5. Tevens dient 
het onderhoud aan de productie-installaties te worden uitgevoerd in overeenstemming met een 
deugdelijk onderhoudsprogramma. Bij het niet voldoen aan de kwalitatieve vereisten gesteld aan 
de opwekking kan aan de concessiehouder een boete worden opgelegd.  
 
 
7.8.   CONCESSIEHOUDER NETWERK EN EISEN AAN HET TRANSPORT- EN 

DISTRIBUTIENETWERK 
 
7.8.1.   Exclusieve concessie en toegestane activiteiten 
 
Zoals in Deel I reeds aan de orde is geweest, heeft Aqualectra Distribution op dit moment geen 
concessie. Echter, gelet op de natuurlijke monopoliepositie van Aqualectra Distribution zal in 
beginsel een exclusieve concessie moeten worden verstrekt aan het huidige netwerkbedrijf.  
 
Het verzorgingsgebied is het Land Curaçao en de volgende activiteiten zijn toegestaan onder de 
exclusieve distributieconcessie: 
 
§ de koppelingen aan het net en invoeding door producenten; 
§ het transport van elektriciteit (middels hoog- en middenspanning); 
§ de distributie van elektriciteit (middels midden- en laagspanning) en 
§ het verzorgen van elektriciteitsaansluitingen ten behoeve van de eindgebruikers, inclusief een 

meter. 
 
7.8.2.   Convergentie met internationale standaarden 
 
Gegeven de afwijking van de meest gangbare internationale voltage standaarden19 zal op termijn 
worden overgeschakeld op een basisvoorziening van een of drie fasen 230/400V en 50Hz. Dit 
heeft een positief effect op de levensduur van apparatuur van gebruikers en tevens op de kosten 
van het distributienetwerk.  
 
                                                
19 De twee meest voorkomende internationale “line voltage” standaarden zijn, globaal gesproken en uitzonderingen 
daargelaten, 110-120V / 60Hz voor de Verenigde Staten en 220-240V / 50Hz voor de rest van de wereld. 
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Door het distributiebedrijf zal een overgangsplan moeten worden gemaakt dat beschrijft op 
welke wijze en binnen welke termijn deze overschakeling gerealiseerd zal worden. 

 
7.8.3.   Onafhankelijkheid en duurzaamheid 
 
Teneinde de onafhankelijkheid van het netwerkbedrijf te waarborgen moet aan een aantal 
verplichtingen worden voldaan, zoals: 
 

a. een verbod op prijsdiscriminatie (i.c. het aanbieden van goedkopere tarieven aan 
gelieerde personen en bedrijven); 

b. een verbod op het ontplooien van andere commerciële activiteiten en  
c. het hanteren van een scheiding tussen de concessieactiviteiten en mogelijke andere 

activiteiten binnen de houdstermaatschappij waartoe de onderneming behoort. Deze 
ontvlechting betreft in ieder geval de financieel-administratieve verslaglegging. In geval 
van twijfel over de transparantie, kunnen nadere regels, ondermeer met betrekking tot de 
bedrijfsorganisatie en bedrijfsactiviteiten zelf, worden gesteld. 

 
In de concessie voor het netwerkbedrijf zullen voorwaarden worden opgenomen die de 
concessiehouder verplicht om een intern duurzaamheidprogramma op te stellen en dit 
tegelijkertijd met het in te dienen meerjarenplan ter beoordeling aan de toezichthouder voor te 
leggen. Dit duurzaamheidprogramma dient in lijn te zijn met de doelstellingen van het 
energiebeleid en het beleidskader voor de energievoorziening (zie Deel II). 
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7.8.4.   Eisen aan het net 
 
Het netwerkbedrijf zal verplicht zijn om zodanige installaties voor transport en netwerk van 
elektriciteit aan te leggen en in stand te houden dat zij steeds kan voldoen aan de vraag naar 
elektriciteit van op het distributienet aangesloten gebruikers. De concessiehouder draagt ook zorg 
voor de aanleg en het onderhoud van de openbare straatverlichting. 
 
De voorbereiding en uitvoering van de aanleg en instandhouding van het net of onderdelen 
daarvan dient te geschieden in overeenstemming met de overheidsvoorschriften die in het land 
gebruikelijk zijn met betrekking tot domeinbeheer, openbare werken, veiligheid, milieubeheer en 
beheer en aanleg van nutsvoorzieningen. 
 
De installaties voor het net dienen overigens te voldoen aan kwalitatieve vereisten en 
veiligheidsbepalingen zoals opgenomen in Hoofdstuk V. Voorts dient het onderhoud aan de 
installaties voor het net te worden uitgevoerd in overeenstemming met een deugdelijk 
onderhoudsprogramma. Bij het niet voldoen aan de kwalitatieve vereisten kan aan de 
concessiehouder een boete worden opgelegd.  
 
De concessiehouder is verplicht van een ieder de schade te verhalen die deze toebrengt aan het 
net, voor zover die schade wettelijk of contractueel aan die persoon of personen is toe te rekenen 
en het verhaal ervan financieel verantwoord is. 
 
 
7.9. LEVERING EN TARIEVEN 
 
In de tweede fase van het nieuwe marktmodel kan ontvlechting van de leveringsschakel 
plaatsvinden, teneinde daarin ook meer marktoriëntatie te introduceren. Dat betekent dat in 
beginsel meerdere partijen toegang kunnen krijgen tot de elektriciteitsmarkt voor de 
administratieve inkoop van elektriciteit van de producenten en de levering daarvan aan 
eindgebruikers.  
 
Om te kunnen opereren als zelfstandige leverancier, wordt in een later stadium (als de huidige 
wet geactualiseerd is) een vergunning vereist, teneinde zeker te stellen dat een leverancier over 
de juiste kwaliteiten beschikt om de activiteiten op betrouwbare wijze te kunnen uitvoeren. 
Zolang de huidige wet niet is geactualiseerd, zullen de eisen aan de leverancier worden opgelegd 
middels de overeenkomst welke deze aangaat met het netwerkbedrijf of een concessiehoudende 
producent. Daartoe zullen de nodige voorwaarden in de concessies worden opgenomen. 
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De criteria die door het netwerkbedrijf of een concessiehoudende producent (en na aanpassing 
van de wet, door de onafhankelijke toezichthouder) zullen worden gehanteerd ten behoeve van 
de beoordeling van een aanvraag van kandidaat-leveranciers, zijn in ieder geval: 

 
§ onafhankelijkheid als rechtspersoon; 
§ financiële stabiliteit; 
§ aantoonbare kennis en ervaring op dit gebied; 
§ een businessplan met gezonde financiële perspectieven voor de bedrijfsactiviteiten; 
§ technische capaciteit met betrekking tot inkoop- en verkoop van elektriciteit en  
§ duurzaamheidbeleid van de onderneming (i.c. het zoveel mogelijk inkopen van producenten 

van duurzame energie). 
 
7.9.1.   Voorwaarden voor een aanwijzing als leverancier 
 
Nadat de kandidaat-leverancier aan alle criteria heeft voldaan, kan deze in aanmerking komen 
voor een aanwijzing als leverancier (in een later stadium: een leveringsvergunning) waaraan 
voorwaarden kunnen worden verbonden. Deze voorwaarden betreffen in ieder geval de volgende 
voorschriften: 
 
§ voorschriften met betrekking tot dienstverlening op basis van non-discriminatie; 
§ voorschriften met betrekking tot dienstverlening op basis van algemene voorwaarden; 
§ voorschriften met betrekking tot financiële vereisten (i.c. facturatie en incasso); 
§ voorschriften met betrekking tot de behandeling van klachten en geschillen; 
§ voorschriften met betrekking tot het afsluitbeleid; 
§ voorschriften met betrekking tot de verandering van leveranciers en 
§ voorschriften met betrekking tot aanpassing van tarieven. 

 
7.9.2.   Toepassen non-discriminatiebeginsel 
 
Bij de levering van elektriciteit aan een gebruiker hanteert de leverancier redelijke, objectieve en 
non-discriminatoire voorwaarden, waaronder de voorwaarden dat verplichtingen slechts aan een 
gebruiker worden opgelegd, indien deze van te voren op een voor de gebruiker kenbare wijze 
openbaar zijn gemaakt, evenals dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. 
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7.9.3.   Algemene voorwaarden 
 
De eindgebruikers gaan een contract aan met de concessiehouder met betrekking tot de 
aansluiting en met betrekking tot de levering van elektriciteit met de leverancier. Eindgebruikers 
staan in een positie van machtsongelijkheid tegenover de leverancier, in het bijzonder als deze 
een netwerkbedrijf is met monopoliepositie. In een dergelijke situatie hebben de eindgebruikers 
geen alternatief en moeten zij met de exclusieve concessiehouder een contract sluiten. Daarom 
heeft deze (in de nieuwe situatie) de plicht om aan een ieder conform, deugdelijke algemene- en 
leveringsvoorwaarden, van stroom te voorzien.  
 
Echter, de huidige algemene voorwaarden voor de aansluiting en de leveringsvoorwaarden voor 
de levering van elektriciteit van het netwerkbedrijf (tevens leverancier) zijn vrij gedateerd en 
behoeven de nodige aanpassingen. Met de huidige algemene voorwaarden worden vooral de 
consumentenbelangen  momenteel onvoldoende gewaarborgd.  
 
Daarom dienen de nieuwe algemene voorwaarden in ieder geval het volgende te regelen: 
 
a. de financiële- en technische vereisten die door de concessiehouder worden gehanteerd voor 

het door een gebruiker verkrijgen van een aansluiting op het net; 
b. de voorschriften die de concessiehouder hanteert met betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening en de rechten en verplichtingen van gebruikers (w.o. de 
leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling); 

c. in welke situaties en op welke gronden de levering van elektriciteit aan een gebruiker tijdelijk 
kan worden opgeschort (afsluitbeleid) en 

d. de voorschriften met betrekking tot wijziging van leverancier. 
 

Deze algemene voorwaarden zullen aan strikte eisen moeten voldoen. Hierbij geldt onder andere 
als beginsel dat er, gelet op de bepalingen in ons Burgerlijk Wetboek, BW 6:236 en 237, geen 
onredelijk bezwarende bepalingen in de algemene voorwaarden mogen staan.  

 
7.9.4.   Voorschriften met betrekking tot financiële vereisten: facturatie en incasso 
 
De factuur is een belangrijk element in de dienstverlening aan de gebruikers, vanwege het feit 
dat deze het voornaamste communicatiemiddel is tussen leverancier en eindgebruiker over de 
maandelijks geleverde dienst en de daarmee verbonden kosten.  
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Ook het incassoproces is relevant, voornamelijk voor de leverancier. Het dient om de laatste 
zekerheid te geven dat de geleverde diensten ook betaald worden ter continuering van de 
dienstverlening. Aan de andere kant dienen de incassovoorwaarden redelijk en billijk te zijn voor 
de eindgebruikers. 
 
Gelet op het bovenstaande dienen eisen te worden gesteld aan het facturatie- incassoproces. De 
belangrijkste punten ten aanzien waarvan nadere eisen zullen worden gesteld zijn in ieder geval: 
 
§ presentatie van de factuur met de verschillende kostencomponenten, inclusief  

brandstoftoeslag en duidelijke weergave van het toegepaste tarief met opsplitsing in (indien 
van toepassing) productie, transport en levering; 

§ datum van facturatie en percentage “harde” standen; 
§ betalingswijzen en 
§ betalingstermijnen. 
 
7.9.5.   Voorschriften met betrekking tot de behandeling van klachten en geschillen  
 
Momenteel is er voor eindgebruikers van elektriciteit een beperkte en eenzijdige 
klachtenprocedure in werking, waarbij in geval van een klacht deze aanhangig kan worden 
gemaakt bij het netwerkbedrijf door op een van de kantoren een klachtenformulier in te leveren. 
Binnen vier weken zal het bedrijf een besluit nemen conform de algemene 
leveringsvoorwaarden, maar het formulier geeft aan dat er geen responstijd wordt gegarandeerd.  
 
Deze procedure bevat geen eenvoudige mogelijkheden tot beroep bij een onafhankelijke 
(externe) geschillencommissie. Men moet bij onenigheid met het huidige netwerkbedrijf (tevens 
leverancier) bijna meteen naar de rechter. Dat is in de meeste gevallen niet haalbaar. 
 
In lijn met het nieuwe beleid- en toezichtkader is het bestaan en de werking van een heldere, 
objectieve en vooral laagdrempelige klachtenprocedure essentieel ter bescherming van de 
consumentenbelangen. Daarom zullen er nadere eisen moeten worden gesteld aan de 
klachtenprocedure, onder andere met betrekking tot de te volgen procedure, de registratie, het 
onderzoek en de afhandeltijden.  
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In dit verband wordt het maatschappelijk belang gediend door het instellen van een instantie 
alwaar eindgebruikers terecht kunnen om geschillen met de concessiehouder voor te leggen in 
geval dat een klacht in eerste instantie niet tot overeenstemming heeft geleid. Deze 
onafhankelijke geschillencommissie kan bestaan uit: 
 
§ een onafhankelijke voorzitter; 
§ een vertegenwoordiger van de overheid; 
§ een vertegenwoordiger van de Fundashon pa Kunsumido;  
§ een vertegenwoordiger van de Vereniging bedrijfsleven Curaçao en 
§ een vertegenwoordiger van Aqualectra. 

 
Deze geschillencommissie is bevoegd om bindende uitspraken te doen conform een door haar 
vast te stellen reglement en werkwijze. Als uitgangspunt kan het reglement van de Nederlandse 
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) dienen. De procedure dient wel 
eenvoudig en snel te zijn. De initiator van de procedure dient overigens wel een vergoeding te 
betalen die terugbetaald wordt bij in gelijkstelling, alsdan worden de kosten betaald door het 
leverancier. De uitspraken worden ter informatie gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om 
deze geschillencommissie ook de oplossing van vergelijkbare geschillen met consumenten op te 
dragen. 
 
Er zal een voorziening moeten worden getroffen om te bewerkstelligen dat de relevante partijen 
een financiële bijdrage leveren ter dekking van de aan het werk van de geschillencommissie 
verbonden kosten. 
 
Op dezelfde wijze dat in het bezwaar- en beroepstelsel van het bestuursrecht de belanghebbende 
niet verplicht is gebruik te maken van het recht op aantekening van bezwaar bij het 
bestuursorgaan en direct beroep kan aantekenen, zal ook in deze (civielrechtelijke) situatie de 
gebruiker niet verplicht zijn om eerst bezwaar aan te tekenen bij de geschillencommissie: de 
gebruiker kan (tenminste als de klacht niet met de concessiehouder zelf wordt afgehandeld) 
direct een beroepsprocedure starten bij de bevoegde rechter. 
 
7.9.6.   Voorschriften met betrekking tot afsluiting van het net: afsluitbeleid 
 
Indien er niet of te laat betaald wordt door eindgebruikers is dit een probleem voor de 
leverancier. Een en ander doet de kosten oplopen als gevolg van extra administratieve en incasso 
werkzaamheden of rentekosten die betaald moeten worden voor bankfaciliteiten bij gebrek aan 
liquiditeit.  
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Voorts zal indien geen strenge maatregelen genomen worden er een sterke precedentwerking van 
uit kunnen gaan waardoor de kosten verder oplopen. Die extra kosten komen door 
doorberekening in de tarieven voor rekening van de wel betalende klanten wat niet wenselijk is. 
 
Aan de andere kant is elektriciteit een primaire levensbehoefte en dient daarom binnen redelijke 
grenzen voor iedereen beschikbaar te zijn. Afsluiten van niet of slecht betalende eindgebruikers 
is daardoor een maatschappelijk probleem, voornamelijk voor de lagere inkomensgroepen. De 
leverancier moet zich daarom tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat klanten (onnodig) 
worden afgesloten. 
 
De beste optie om afsluiting nagenoeg te voorkomen is het bij dreigende afsluiting aanbieden 
van een prepaid contract. De gebruiker heeft hierbij tegen dezelfde tarieven per kWh volledige 
controle over het gebruik en dus de kosten. Er wordt vooraf betaald en als het tegoed verbruikt is 
dient allereerst weer betaald te worden voordat er weer elektriciteit beschikbaar is. Gelet op deze 
mogelijkheid zal de leverancier verplicht moeten worden om bij iedere dreigende afsluiting 
direct een prepaid contract aan de eindgebruiker aan te bieden. De eindgebruiker is niet verplicht 
dit te accepteren, maar zal bij weigering mogen worden afgesloten door de concessiehouder. De 
exacte werking, condities en voorwaarden zullen nader moeten worden vastgelegd in de 
regelgeving.  
 

7.9.7.   Voorschriften met betrekking tot verandering van leveranciers 
 
Indien in de tweede fase de keuzemogelijkheid in de leveringsschakel wordt geïntroduceerd, 
kunnen gebruikers van tijd tot tijd veranderen van leverancier. Voor het veranderen van 
leverancier zal middels uitvoerende regelgeving de nodige procedures worden vastgelegd. 
 
Om dit proces overzichtelijk en werkbaar te houden wordt een wisseling van leverancier pas 
toegestaan met inachtneming van een opzegtermijn en nadat de huidige leverancier een 
verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de eindgebruiker heeft afgegeven. Met een 
verklaring van geen bezwaar, wordt aangegeven dat hij geen bezwaren heeft tegen de overgang 
(voor wat betreft opzegging en nog te betalen rekeningen, etc.). Deze verklaring kan standaard 
worden opgenomen op de slotafrekening, waarbij het deposito door de leverancier wordt 
vrijgegeven. 
 
Omdat iedere gebruiker een leverancier moet hebben om over elektriciteit te beschikken, treedt 
Aqualectra op als “supplier of last resort” (of “default service provider”) in de lokale 
elektriciteitsmarkt. Dat wil zeggen dat iedereen zonder leverancier automatisch Aqualectra als 
leverancier krijgt toegewezen. 
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7.9.8.  Voorschriften met betrekking tot aanpassing van tarieven 
 
Tenslotte de voorschriften met betrekking tot aanpassing van tarieven. Tarieven zijn een 
belangrijk aspect van de energievoorziening. Een tarief komt tot stand door de hantering van een 
interne tariefstructuur welke diverse componenten bevat. Er kunnen echter bepaalde 
kostencomponenten zijn die niet of slechts gedeeltelijk als kosten mogen worden doorberekend 
aan de eindgebruiker, hetzij vanwege het karakter van de kostenpost, hetzij vanwege 
inefficiëntie. Te denken valt aan het bovengemiddelde netverliezen en afschrijvingen op niet 
(voor de toegestane activiteiten) per sé noodzakelijke vaste activa. 
 
Voorstellen van een leverancier tot aanpassing van de structuur van de tarieven en de tarieven 
zelf die zij voor de aansluiting op het net en de levering van elektriciteit aan de eindgebruiker in 
rekening mag brengen, dienen ruim voorafgaande aan de gewenste datum van ingang door de 
regering te zijn ontvangen en goedgekeurd. 
 
Tariefregulering is een onderwerp van het economisch toezicht en wordt dus inhoudelijk verder 
behandeld in Hoofdstuk VIII. 
 
 
7.10.    RAPPORTAGES 
 
7.10.1. Concessierapportage 
 
Concessiehouders rapporteren jaarlijks over hun bedrijf, de ontwikkelingen en plannen aan de 
onafhankelijke toezichthouder middels een concessierapportage. Voor de vaststelling van de 
inhoud van de concessierapportage en de jaarlijkse rapportage voor zelfstandige leveranciers 
zullen de concessie- en vergunninghouders vooraf worden geconsulteerd door de toezichthouder. 
 
7.10.2.  Meerjarenplan 
 
Naast de concessie- en vergunningsrapportage wordt driejaarlijks een meerjarenplan voor de 
toegestane activiteiten aan de toezichthouder voorgelegd, inclusief een overzicht van de te 
verwachten inkomsten en uitgaven, de uit te voeren infrastructurele en andere projecten, de 
voorgestelde verdeling van de beschikbare middelen over de afzonderlijke projecten, de te 
verwachten opwekking- of netwerkcapaciteit waarover de concessiehouder direct of indirect zal 
beschikken en het onderhoud- en vernieuwingsprogramma betreffende de door de 
concessiehouder gebezigde installaties. Over de inhoud van het meerjarenplan wordt vooraf 
geconsulteerd met de concessiehouders. 
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Het meerjarenplan wordt door de onafhankelijke toezichthouder goedgekeurd en jaarlijks wordt 
het plan door de concessiehouder indien nodig geactualiseerd. De voorwaarde voor goedkeuring 
van het meerjarenplan en de implementatie daarvan is dat het een verantwoorde langere termijn 
planning en bedrijfsvoering aangeeft, met inachtneming van: 
 
§ de algemene economische ontwikkeling van Curaçao; 
§ de specifieke ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en 
§ het energiebeleid van Curaçao, met nadruk op de duurzaamheid van investeringen en 

activiteiten. 
 

7.11.   ADVISERING 
 
Iedere concessiehouder adviseert de Minister belast met energiezaken en onafhankelijke 
toezichthouder met betrekking tot de opwekking, transport en levering van elektriciteit in het 
bijzonder en het gevoerde energiebeleid in het algemeen. De vorm waarin een en ander zal 
geschieden wordt nader bepaald op voorstel van de onafhankelijke toezichthouder na consultatie 
van de elektriciteitssector. 
 
7.12.   VERGOEDINGEN 
 
De concessiehouders zijn aan de regering eenmalig een concessievergoeding verschuldigd in 
verband met de verlening van de concessie en jaarlijks voor de kosten verbandhoudende met het 
toezicht uitgeoefend door de onafhankelijke toezichthouder. Jaarlijks wordt een tabel met de 
vergoedingen door de regering bepaald. 
 
Een vergunninghouder elektriciteitsproductie is een vergoeding verschuldigd in verband met de 
verlening van de vergunning en een particulier die is vrijgesteld van concessie of vergunning, 
betaalt enkel en alleen de kosten die met de inspectie(s) gemoeid zijn. Zelfstandige leveranciers 
zijn een vergoeding verschuldigd aan de regering in verband met de verlening van de vergunning 
en de kosten verbandhoudende met de uitoefening van het toezicht op de naleving van de 
voorschriften.  
 
Alle vergoedingen worden door de onafhankelijke toezichthouder ten behoeve van de regering 
geadministreerd, geïnd en, na aftrek van de eigen inkomsten, overgemaakt aan de algemene 
begrotingsmiddelen. 
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VIII. TOEZICHTKADER II:  ECONOMISCHE REGULERING 
 
8.1. INLEIDING 
 
Economisch toezicht heeft te maken met de regulering van zowel micro als macro-economische 
aspecten van de elektriciteitsector, teneinde de economische doelstellingen van het beleidkader te 
behalen. De economische regulering betreft voornamelijk: 
 
§ bevordering van marktoriëntatie; 
§ tarieven (non-discriminatie en kostenoriëntatie); 
§ kwaliteit primair afgemeten aan beschikbaarheid; 
§ universele dienstverlening en 
§ externe effecten. 
 
Het merendeel van deze aspecten zijn hiervoor reeds aan de orde geweest. Hierna wordt in het 
bijzonder ingegaan op de belangrijkste economische doelstellingen van het beleidkader, de 
prijsontwikkeling van de afgelopen jaren, prijsregulering, efficiëntie, marktoriëntatie en 
meerjarenplanning. 
 
 
8.2. ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN  
 
Een belangrijke economische doelstelling van “utility regulation” is het zorg dragen voor 
betaalbare dienstverlening ten behoeve van de eindgebruikers. Een ander belangrijke 
economische doelstelling is in dit verband markthervorming door middel van het introduceren 
van meer marktoriëntatie bij de marktpartijen.  
 
Beide genoemde doelstellingen zijn voorbeelden van algemene economische doelstellingen. Een 
voorbeeld van een micro-economische doelstelling is het aansturen op meer efficiëntie op 
ondernemingsniveau, dat wil zeggen binnen de bedrijfshuishouding van de concessiehouder.  
 
Tenslotte is een andere typische bedrijf- maar ook bedrijfstakgebonden economische doelstelling 
het volgen en daar waar nodig beïnvloeden van de bedrijfseconomische ontwikkeling van een 
concessiehouder en het bedrijfstak door middel van tariefregulering of meerjarenplanning. 
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In het kader van het economisch toezicht zullen daarom eisen worden gesteld aan en informatie 
vergaard over bepaalde relevante onderdelen van de bedrijfsvoering, zodanig dat de 
doelstellingen zoals hierboven genoemd kunnen worden gerealiseerd. Belangrijke eisen in dit 
kader zijn op bedrijfsniveau bijvoorbeeld transparantie in de tariefstructuur, efficiëntie in de 
bedrijfsvoering en meerjarenplanning. Op bedrijfstakniveau is marktoriëntatie een belangrijke 
eis. Alle vier hiervoor genoemde maatregelen van economische regulering (transparantie, 
efficiëntie, meerjarenplanning en marktoriëntatie) hebben direct of indirect als doel het zo laag 
mogelijk houden van de tarieven voor de eindgebruikers.  
 
Zonder economische regulering in brede zin (dus niet allen prijsregulering) bestaat er, met name 
voor  een monopolistische aanbieder, geen of weinig economische “incentive” (of prikkel) om 
transparantie te betrachten, efficiënt te produceren of om zich op de dynamiek van de markt te 
oriënteren. Daarom is economische regulering de basis van het nieuwe toezichtkader. 
 
 
8.2. PRIJSONTWIKKELING AFGELOPEN JAREN 
 
De bezorgdheid over en de aandacht voor tarieven vormt de kern van het economisch toezicht. 
Alle onderdelen daarvan hebben direct of indirect als doel het realiseren van een voor de 
consument gunstige ontwikkeling in de tarieven voor eindgebruikers.  
 
De  afgelopen  jaren  zijn  de  tarieven  die  Aqualectra  in rekening heeft gebracht bij haar 
klanten  door  het  Bestuurscollege van het voormalige Eilandgebied Curaçao vastgesteld op 
basis van de vigerende Prijzenverordening  (“Regelen op het gebied van prijzen van goederen en 
diensten”), welke aan de overheid de mogelijkheid geeft om tariefwijzigingen al dan niet te 
autoriseren c.q. de concessiehouder te verplichten de diensten aan te bieden tegen een door hem 
aan te geven prijs.  
 
Het is algemeen bekend dat een verhoging van de tarieven door Aqualectra de laatste jaren 
gepaard gaat met veel maatschappelijke en politieke discussies. Gelet op de sterk stijgende 
brandstofprijzen heeft de overheid met medewerking van de betrokken 
overheidsvennootschappen menige financieringsconstructies  en vereffeningmechanismen, zoals  
het  Energiefonds  en  het  Regulatory  account,  in  het  leven geroepen  om  de  effecten  van  
daadwerkelijke  prijsstijgingen  niet  door  te  laten  werken  in de tarieven voor de 
eindgebruikers. Desalniettemin zijn de energietarieven, zo laat onderstaand tabel zien, de laatste 
jaren toch redelijk snel gestegen. 
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Tabel 3. Prijsontwikkeling gemiddelde energietarieven 2004-2009 
 

Gemiddelde tarieven 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2009 Ingang 1 jan 1 feb 3 jun 4 jul 1 jun 5 feb 7 sep Basis component 0.2919 0.2919 0.2919 0.2919 0.2919 0.2919 0.2919 Variabele kosten component 0.1077 0.1584 0.1960 0.2641 0.3363 0.2735 0.3838 Gemmidelde tarieven 0.3996 0.4503 0.4879 0.5560 0.6282 0.5654 0.6757 Index (basis is 2004) 100 113 122 139 157 141 169 % Wijziging - 13% 8% 14% 13% -10% 19.5% 
 
 
8.3. PRIJSREGULERING  
 
8.3.1. Inleiding 
 
Gezien de zeer beperkte marktoriëntatie door het bestaan van een dominante aanbieder, de aard 
van het product en de belangen van de eindgebruikers wordt op de elektriciteitssector uitgebreide 
prijsregulering toegepast gericht op transparantie, hoogte en structuur van de tarieven.  In de 
gevallen waar tariefregulering wordt toegepast gelden micro- en macro-economische, alsmede 
sociale overwegingen. Op bedrijfsniveau gelden de volgende uitgangspunten: 
 
§ non-discriminatie; 
§ financieel-administratieve ontvlechting van de diverse activiteiten die in een 

bedrijfsonderdeel worden ontplooid ten behoeve van transparantie; 
§ kostenoriëntatie van de tarieven op basis van de kosten van een efficiënte aanbieder en 
§ het normatief rendement wordt vastgesteld op basis van marktoverwegingen. 
 
Op basis van de Prijzenverordening20 zal er ten behoeve van de transparantie een gescheiden 
boekhouding voor productie, netwerk en levering worden voorgeschreven. 
 

                                                

20 Op basis van deze verordening kunnen voorschriften worden gegeven betreffende het voeren van een 
administratie, waaruit de vorming blijkt van de prijzen waartegen goederen of diensten worden aangeboden 
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Bij de regulering van de tarieven van de concessiehouders zal de toezichthouder zorgen voor het 
aanbrengen van voldoende transparantie in de tarieven en de onderliggende kostencalculaties. 
Ook het toepassen van kruissubsidiëring valt onder de prijsregulering.  
 
Kruissubsidies worden in principe niet toegestaan, aangezien ze de transparantie ondermijnen. 
Mochten prijzen voor een deel van de bevolking of bedrijven onvoldoende betaalbaar zijn, dan 
kan subsidiering wel via sociaal beleid invulling gegeven worden. 
 
Uitgangspunt bij het toetsen van de tariefwijzigingen zijn de kosten van een efficiënte aanbieder 
met een normatief rendementsplafond. Bij de evaluatie zal de inkomensvorming mede in 
beschouwing worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. 
Efficiëntie overwegingen zullen worden gemaakt op grond van benchmarking gegevens van 
vergelijkbare ondernemingen in de regio. 
 
De prijsregulering wordt apart toegepast voor de diverse schakels: productie, netwerk en  
levering. 
 
8.3.2. Controle op prijsvorming elektriciteit 
 
Uit de in Hoofdstuk II geciteerde besluiten van het Bestuurscollege inzake de vaststelling van de 
energietarieven valt op te maken, dat het netwerkbedrijf (tevens elektriciteitsleverancier) is 
toegestaan redelijke kosten, investeringen en een rendement op het vermogen (van maximaal 
8%) in de tarieven door te berekenen middels een zogenaamde “all inclusive cap” tariefstructuur, 
waarbij uiteindelijk toch rekening wordt gehouden met een maximum tarief(aanpassing).  
 
Een en ander betekent dat het Bestuurscollege destijds gekozen heeft voor een hybride 
tariefstructuur (“hybrid tariff structure”) met zowel elementen van “rate of return” regulering als 
“price cap” regulering. In dit Beleid- en Toezichtkader geldt de hiervoor beschreven 
tariefstructuur, tenzij gewijzigd, als het uitgangspunt voor de beoordeling van 
tariefaanpassingen. Een en ander met inachtneming van het beginsel dat de 
eindgebruikertarieven zullen worden gereguleerd op basis van een prijs per schakel. 
 
De operationele (variabele) kosten bestaan bij niet-duurzame productie voor een substantieel 
deel uit brandstofkosten. De brandstofcomponent dient hierbij gescheiden inzichtelijk te worden 
gemaakt en gebaseerd te zijn op een brandstoffenstrategie die streeft naar kostenoptimalisatie 
(efficiëntie) op de langere termijn. De brandstofcomponent wordt in principe maandelijks 
vastgesteld, waardoor de samenleving eenvoudig de aanpassingen kan volgen aan de hand van de 
beweging van de olieprijs. 
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De vaste kosten (i.c. all-in kosten minus brandstofkosten) worden minder frequent aangepast. Er 
wordt bij de regulering gebruik gemaakt van benchmarking om de kostencomponenten en prijzen 
te normaliseren.  
 
Voor de elektriciteitsector geldt dat de prijsregulering zich zal richten op financiële prikkels voor 
zowel kwaliteit als verbetering van de efficiëntie. Investeringen ter verhoging van de kwaliteit 
van het netwerk (inclusief innovaties) kunnen leiden tot een opwaartse prijsdruk. Daarom 
moeten investeringen steeds op doelmatigheid worden beoordeeld.  
 
Ook prijsindexen kunnen tot hogere kosten leiden, bijvoorbeeld voor de arbeidskosten en de 
inkoop van materialen. Een neerwaartse druk zal ontstaan door efficiëntie verbeteringen na te 
streven. Het verlagen van het administratieve- en technische netverlies, het terugdringen van het 
aantal storingen en het efficiënter oplossen daarvan, zijn daar voorbeelden van. 
 
Bovengenoemde elementen zullen gescheiden worden nagegaan om te komen tot een optimale 
balans tussen kwaliteit en prijs van de geleverde diensten..  
 
Bij de prijsregulering worden alle diensten in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Daaronder 
vallen de reguliere tarieven maar ook bijvoorbeeld de tarieven voor teruglevering en de 
eenmalige en aansluittarieven. De teruglevertarieven dienen kleinschalige duurzame productie te 
stimuleren en daarmee niet strikt kostengeoriënteerd te zijn.  
 
De eenmalige en aansluittarieven voor elektriciteit verdienen in dit kader aparte aandacht. Deze 
zijn ongewijzigd sinds 1988. Zij vallen uiteen in de kosten van een nieuwe of zwaardere 
aansluiting, de kosten van de huur van de meters, de kosten bij bijvoorbeeld wanbetaling en 
boetes bij verbroken verzegeling. Het concept van een uniform aansluittarief wordt hierbij 
overwogen, waarmee de kosten over alle (nieuwe) aansluitingen verdeeld worden en alleen in 
bijzondere gevallen extra kosten doorbelast worden.  
 

8.4. EFFICIËNTIE 
 
De kosten van elektriciteit worden voor een substantieel deel bepaald door de mate van 
efficiëntie waarmee geopereerd wordt. De mate van efficiëntie wordt in principe bepaald op 
basis van twee factoren: 
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1. het gebruik maken van “up to date” technologieën en 
2. capaciteitsbenutting. 
 
In het eerste geval valt bijvoorbeeld te constateren dat de productietechnologie van Mundo Nobo 
verouderd is en er hier sprake is van inefficiëntie.  
 
Voor wat betreft de tweede hierboven genoemde factor zijn zowel een hoog netverlies als 
storingen indicaties van lage capaciteitsbenutting. Beide (i.c. hoge netverlies en storingen) leiden 
tot inefficiëntie.  
 
Verbetering van de hierboven aangegeven inefficiënties betekent minder kosten en een 
neerwaartse druk op de eindgebruikertarieven. Bijvoorbeeld, het zoveel mogelijk voorkomen van 
storingen of de realisatie van een lagere storingsduur leidt tot minder kosten en dus een 
neerwaartse druk op de tarieven. 
 
Een speciaal aandachtspunt voor de efficiëntie van het netwerk voor elektriciteit is verder de 
tweede hierboven genoemde factor, het zogenaamde “netverlies”. Verliezen zijn onvermijdelijk 
door warmteverlies op de leidingen die toenemen bij afnemende spanning. Tevens ontstaan 
verliezen bij transformatoren en andere netwerkelementen. Dit noemen we over het algemeen 
technisch netverlies. Daarnaast bestaat zogenaamd administratief netverlies, onder andere door 
meetverschillen en fraude. Het totaal wordt “Non Revenue Electra (NRE)” genoemd, met andere 
woorden alle geproduceerde/gedistribueerde KWh die niet gefactureerd is of kan worden.  
 
Hoewel de laatste jaren dalende, dient de NRE versneld naar beneden (i.c. naar 6-8%) gebracht 
te worden. Ook hier betekent verbetering een lagere kostprijs en derhalve een neerwaartse druk 
op de tarieven. 
 
Tabel 4. Netverlies 2004-2009 
 

JAAR NETVERLIES CARILEC 
GEMIDDELDE 

2004 16,3% 13,0% 
2005 15,3% 11,5% 
2006 14,8% 11,0% 
2007 14,0% - 
2008 13,3% - 
2009 13,0% - 
2010             12,0% (target) - 
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Ieder jaar wordt geïnvesteerd in het transport- en distributienetwerk. De regulering zal zich 
tenslotte eveneens richten op de doelmatigheid van deze investeringen en of de kosten die ermee 
gemoeid zijn in verhouding staan tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het netwerk. Op 
dit moment is er nog geen goed inzicht in de geplande investeringen voor de komende jaren en 
de afwegingen die daarbij gemaakt zijn. Voor dat inzicht is een geactualiseerd 
meerjarenplanning essentieel. 
 
 
8.5. MARKTORIËNTATIE 
 
In vele landen is markthervorming een essentieel onderdeel van het beleid. Middels introductie 
van marktoriëntatie in de energievoorziening, zal op termijn de kwaliteit van de dienstverlening 
en de beschikbaarheid van elektriciteit voor de bevolking verbeteren. Tevens zal marktoriëntatie 
alle aanbieders dwingen om efficiënter te gaan produceren, met als gevolg lagere tarieven voor 
de eindgebruiker.  
 
De hervorming van de elektriciteitsmarkt middels de introductie van meer marktoriëntatie volgt 
de internationale ontwikkelingen op het gebied van utiliteitsregulering. In het bijzonder de 
positieve gevolgen voor consumenten en de maatschappij als geheel naar aanleiding van de 
hervorming van de telecommunicatiemarkt zijn een belangrijke motivering voor het introduceren 
van meer marktoriëntatie in de elektriciteitsector. 
 
 
8.6. MEERJARENPLANNING   
Bij de bespreking van de doelmatigheid van de gepleegde investeringen in paragraaf 8.4. is de 
waarde van meerjarenplanning reeds ter sprake gebracht.  
 
Alle concessiehouders zullen in het nieuwe toezichtkader als gevolg van de concessie periodiek 
een meerjarenplan voor de activiteiten moeten overleggen, inclusief een overzicht van de te 
verwachten inkomsten en operationele kosten, de uit te voeren infrastructurele en andere 
investeringsprojecten, de voorgestelde verdeling van de beschikbare middelen over de 
afzonderlijke projecten, de huidige en te verwachten opwekking- of transportcapaciteit waarover 
de concessiehouder direct of indirect zal beschikken (aan de hand van een vraag- en 
aanbodanalyse), een onderhoud- en vernieuwingsprogramma betreffende de door de 
concessiehouder gebezigde installaties voor opwekking van elektriciteit of transport. 
 
Het meerjarenplan, welke jaarlijks wordt geactualiseerd, bevat voorts in ieder geval afhankelijk 
van de soort concessiehouder de volgende gegevens: 
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§ geplande vernieuwing en verbetering van de dienstverlening; 
§ geplande vernieuwing en verbetering van het net; 
 
 
§ geplande vernieuwing en verbetering van installaties voor de opwekking van elektriciteit; 
§ de aanleg en aanschaf van installaties voor het net op basis van het vigerende capaciteitsplan; 
§ de veiligheid,  beveiliging, en overige verbeterprogramma’s voor de installaties voor de 

opwekking van elektriciteit of voor het distributienet en 
§ de opzet en het functioneren van een voorziening voor de behandeling van klachten van 

gebruikers door een onafhankelijke instantie. 
 
Het meerjarenplan wordt tezamen met de concessierapportage jaarlijks door de concessiehouder 
met de onafhankelijke toezichthouder besproken. Zodoende is de onafhankelijke toezichthouder 
bij machte om, daar waar nodig, sturend op te treden ten aanzien van de elementen van het beleid 
welke (nog) niet in lijn zijn met het door de regering goedgekeurde beleidskader. 
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IX. NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN VOOR DE EFFECTIEVE 

IMPLEMENTATIE VAN HET BELEIDS- EN TOEZICHTKADER 
 
9.1. INLEIDING 
 
Het beleid- en toezichtkader zoals hiervoor geformuleerd is maar een eerste stap op weg naar een 
groter doel. Het is vanzelfsprekend een bewijs van een goede gang van zaken, indien op 
transparante wijze kan worden vastgelegd, wat de belangrijkste doelstellingen zijn van een 
bepaalde activiteit (in dit geval regulering van de elektriciteitsmarkt) en de wijze waarop die 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Maar belangrijker is echter de realisatie in de 
praktijk van hetgeen men voor ogen heeft. Daarvoor is meer nodig dan een beleidskader. Hierbij 
moet in de eerste plaats worden gedacht aan een organisatie die de implementatie van het 
beleidskader ter hand neemt en verantwoordelijk wordt gesteld voor het uitdragen van het beleid 
zoals opgenomen in het beleidskader. Die organisatie is het Bureau.  

In dit kader staan we hierna even stil bij het karakter van het Bureau als multi-sectorale 
toezichthouder (9.2.) en de specifieke werkzaamheden en doelstellingen welke het Bureau zou 
moeten uitvoeren respectievelijk nastreven (9.3.). Als dan heeft men een goed beeld van wat het 
Bureau is en wat het zou moeten doen in de elektriciteitsmarkt. Tenslotte wordt in 9.4. 
stilgestaan bij de noodzakelijke voorwaarden, oftewel de kritische succesfactoren, voor een 
effectieve implementatie van het beleid- en toezichtkader zoals opgenomen in Deel II en III.  
 
 
9.2. HET KARAKTER VAN DE TOEZICHTHOUDER 
 
Het Bureau is een multi-sectorale toezichthouder. Dit type toezichthouder houdt toezicht op 
diverse sectoren tegelijk (communicatie, water, energie, transport), welke onderling niet 
gekenmerkt worden door het bestaan van vervanging en complementariteit in de dienstverlening.  
Twee belangrijke redenen waarom landen ervoor kiezen om diverse sectoren onder één 
toezichtouder te plaatsen zijn: 
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a. Efficiëntie.                                                                                                                                         

Dat wil zeggen, een efficiënte samenbundeling van schaarse toezichtexpertise en middelen 
met als doel een zo goed mogelijke benutting van schaarse toezichtcapaciteiten en middelen 
door deze samen te bundelen en daardoor zogenaamde “economies of scale” te bereiken en 
 

b. Concentratie van toezicht op de potentiële negatieve effecten van aanmerkelijke marktmacht. 
Dit impliceert ondermeer toezicht op het (prijszettings)gedrag van aanmerkelijke 
machthouders, zoals monopolisten en oligopolisten. Het doel is hierbij het zo veel mogelijk 
gebruik maken van de aanwezige kennis, ervaring en specifieke deskundigheid van een 
bestaande toezichthouder om toezicht te houden op aanbieders met relatief veel marktmacht 
in andere sectoren.  

 
Hoewel de onder toezicht staande sectoren individueel verschillend kunnen zijn hebben zij 
gemeen dat zij bedient worden door relatief grote marktpartijen c.q. monopolisten die hoge 
tarieven bij consumenten in rekening kunnen brengen voor diensten welke voor de consument tot 
de basisbehoeften gerekend moeten worden (zoals water, elektriciteit, gas, transport en 
telefonie).  
 
De gevoeligheid van de tariefstructuren met betrekking tot genoemde diensten is voor de 
overheid een belangrijke maatschappelijke kwestie, waarop in het belang van de consument 
toezicht moet worden uitgeoefend. Daarom ziet men bij Public Utility Commissions (hierna: 
PUCs) vaak dat evenveel aandacht wordt geschonken aan het behartigen van 
consumentenbelangen en klachten als aan het inhoudelijke (technisch, economisch en juridisch) 
toezicht. 
 
De klassieke vorm van multi-sectoraal toezicht wordt sinds lange tijd aangetroffen in de 
Verenigde Staten, waar verschillende PUCs bestaan die zelfs ouder zijn dan de nationale 
telecomtoezichthouder FCC. De PUCs houden in het algemeen toezicht op alle diensten die met 
utiliteiten te maken hebben, zoals (interregionale) telecommunicatie, elektriciteit, gas, water en 
transport. De meeste Amerikaanse PUCs zijn voor wat betreft de regulerende tak primair 
sectorgericht georganiseerd, waarbij slechts de operationele en juridische diensten taakgericht 
zijn georganiseerd (zie bij wijze van voorbeeld de PUCs in de staten Californië, Colorado, 
Indiana of New York).  
 
Ook in andere landen worden multi-sectorale toezichthouders aangetroffen, zoals Costa Rica, 
Letland, Luxemburg, Panama, Barbados en Jamaica. In Jamaica heeft de Office for Utility 
Regulation (OUR) de regulerende tak van de organisatie sectorgericht georganiseerd. Bij de 
uitoefening van het toezicht volgt ook het Bureau deze sectorale benadering. 
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9.3. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN REIKWIJDTE VAN HET TOEZICHT OP DE 

ELEKTRICITEITSVOORZIENING 
 
Het Eilandgebied Curaçao heeft destijds het Bureau, op grond van haar expertise op het gebied 
van het toezicht op bedrijven van openbaar nut, aangezocht om toezicht uit te oefenen op 
Aqualectra, welke binnen twee entiteiten is belast met de productie en het transport van [water 
en] elektriciteit op Curaçao.  
 
Het toezicht van het Bureau heeft tot op heden een adviserend karakter naar de regering van 
Curaçao toe, aangezien het beleid en de tarieven door de regering wordt bepaald. De regering 
blijft aldus belast met de eindverantwoordelijkheid bij het nemen van besluiten op het gebied van 
de productie, transport en levering van elektriciteit. 
 
Het nieuwe toezicht concentreert zich op markttoegang, tarieven, kwaliteit van de 
dienstverlening door aanbieders op de elektriciteitsmarkt, het waarborgen van de 
consumentenbelangen en duurzame economische ontwikkeling. Het door het Bureau uit te 
voeren toezicht spits zich aldus toe op de volgende algemene doelstellingen: 
 
Markttoegang 
§ adequate marktoriëntatie (voornamelijk in productie); 

 
Tarieven 
§ non-discriminatie en 
§ kostenoriëntatie; 

 
Kwaliteit van de dienstverlening door aanbieders 
§ betrouwbare dienstverlening en derhalve hoge beschikbaarheid(“security of supply”); 

 
Consumentenbelangen 
§ betaalbare dienstverlening en 
§ bescherming van de rechten en belangen van de eindgebruikers (“consumer rights”); 

 
Duurzame ontwikkeling 
§ bevordering ontwikkeling duurzame energievoorziening. 

 
Het toezicht is er dus concreet op gericht om de elektriciteitsvoorziening zo adequaat mogelijk te 
laten functioneren ten behoeve van de eindgebruikers en de maatschappij als geheel. Concreet 
heeft het Bureau in dit verband de volgende taken bij het uitoefenen van het toezicht: 
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a. het ontwikkelen van een beleid- en toezichtkader betreffende productie, transport en levering 

van elektriciteit; 
b. het adviseren over het uitvoeren van het vastgesteld beleid en het onder (a) bedoelde kader; 
c. het adviseren met betrekking tot tariefstructuren en voorwaarden voor productie, transport en 

levering van elektriciteit; 
d. het adviseren met betrekking tot het vaststellen van richtlijnen voor aansluittarieven, 

leveringstarieven en eindgebruikertarieven voor elektriciteit; 
e. het adviseren met betrekking tot het vaststellen van kwaliteitsrichtlijnen voor het productie- 

en transportproces van elektriciteit; 
f. het adviseren over de naleving van de kwaliteitscriteria teneinde de efficiëntie en 

transparantie van de bedrijfsvoering van de concessiehouders te verhogen en consumenten te 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige eindproducten;  

g. het adviseren bij het in behandeling nemen van verzoeken tot wijziging van de 
tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, aansluittarieven, leveringstarieven en 
eindgebruikertarieven voor elektriciteit; 

h. het adviseren over de naleving van de Landsverordening elektriciteitsconcessies; 
i. het zorg dragen voor het registreren en in kaart brengen van ondergrondse en bovengrondse 

infrastructuur van concessiehouders en 
j. het volgen van de ontwikkelingen op lokaal en internationaal niveau op de markten van de 

productie, transport en levering van elektriciteit. 
 
 
9.4. KRITISCHE SUCCESFACTOREN VOOR EFFECTIEF TOEZICHT 
 
Om de toezichttaak effectief te laten zijn is het Bureau ondermeer afhankelijk van enkele 
cruciale interne en externe factoren. Deze zijn: 

 
Intern 
§ op zelfstandige of niet gebonden wijze tot een professioneel oordeel kunnen komen over 

de te volgen koers of te nemen beslissing in het kader van de implementatie van het 
beleid- en toezichtkader, zonder beïnvloeding of “gijzeling” door de marktpartijen 
(onafhankelijkheid); 

§ de beschikbaarheid van voldoende professionele ervaring, deskundige medewerkers en 
institutionele kennis binnen de toezichthouder (ervaring en deskundigheid); 
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Extern 
§ de nodige financiële middelen om de werkzaamheden op onafhankelijke en deskundige 

wijze te kunnen verrichten (voldoende financiële middelen); 
§ een effectief wettelijk kader met adequate bevoegdheden voor het toezicht (adequate 

wettelijke basis en bevoegdheden) en 
§ volledige toewijding en snelle besluitvorming van het bestuursorgaan met betrekking tot 

de uitvoering van het beleids- en toezichtkader (“politieke commitment”). 
 
Deze voorwaarden zijn te kwalificeren als “prior conditions” (ex-ante voorwaarden), “structural 
conditions” (structurele voorwaarden) of “hybrid conditions” (deze hebben kenmerken van beide 
soorten) waaraan voldaan moet zijn om de beoogde beleiddoelstellingen te kunnen realiseren.  
 
Belangrijke “prior conditions” zijn in dit verband bijvoorbeeld: deskundigheid, aanwezigheid 
van voldoende financiële middelen en een effectief wettelijk kader. Het Bureau beschikt thans 
over voldoende deskundigheid om de taken uit te voeren en de regering gaat ervan uit dat de 
noodzakelijke financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor de taakuitoefening. Echter het 
huidige wettelijk kader is niet meer van deze tijd en moet zo snel mogelijk geactualiseerd 
worden. De belangrijkste energiewetgeving en de uitvoeringsbesluiten moeten door de Staten zo 
snel mogelijk worden goedgekeurd.  
 
Naast deskundigheid en financiële middelen is de toewijding (“commitment”) en snelle 
besluitvorming door de regering bij uitstek een van de belangrijkste “structural conditions”. 
Deze “commitment” zal zich bijvoorbeeld moeten manifesteren in het door de regering snel en 
tijdig nemen van de nodige beslissingen in het kader van haar reguleringsrol, welke duidelijk 
gescheiden wordt van haar rol als aandeelhouder van de “incumbent”. Vanwege de grote 
economische belangen en de gevoeligheid van het publiek voor ondermeer tariefsverhogingen en 
de beschikbaarheid van elektriciteit is zonder structurele “commitment” van de regering en een 
bestendig gedragslijn een succesvolle implementatie van het beleid- en toezichtkader nauwelijks 
mogelijk. Tenslotte is een “commitment” tot snelle besluitvorming noodzakelijk om geen 
onnodige vertragingen te veroorzaken in het productie-, transport- of toezichtproces.  
 
De regering is ervan overtuigd dat de implementatie van het nieuwe marktmodel en de nieuwe 
vorm van marktregulering meer perspectieven zullen bieden om de beleidsdoelstellingen te 
bereiken in vergelijking met de huidige situatie. Daarom zal zij toezien op de vervulling van alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het doen slagen van dit cruciaal onderdeel van het 
regeringsbeleid voor de komende jaren. 


