OPEN BAAR LICHAAM

BONAIRE
Besluit van 27.03.18
(Archiefnr: 2018 003 1Slj)
DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Onderwerp:

De Wet Elektriciteit en Drinkwater BES van juli 2016 ,
de datum van inwerkingtreding (1 april 2018) en de
socio-economische gevolgen voor de bevolking als
geheel.

Aanleiding:

Sinds 1 juli 2016 is de "Wet Elektriciteit en Drinkwater BES" van kracht. Dit ondanks
duidelijke kritiek en zorgen zoals geuit tijdens de consultatieronden van 2013 en 2015.
Deze wet regelt de tarieven voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire. De Autoriteit
Consument en Markt (ACM) speelt hierbij een belangrijke rol. De ACM stelt namelijk de
maximaal toegelaten tarieven vast met inachtneming van de wettelijke bepalingen
daarover.
De ACM heeft de totale kostenniveau vastgesteld dat het WEB in 2018
mag hanteren. Als gevolg van deze vastgestelde kostenniveau , kon de
producent haar tarief verhogen hetgeen resulteerde in de verhoging van
24% in de maand januari 2018 , voor wat betreft de prijzen voor elektra.
Als tweede stap heeft ACM de toerekening van de vaste kosten
(netwerkvergoeding) naar de verschillende categorieen voor elektra en
water vastgesteld . Vaste kosten die in het huidige systematiek (op
Bonaire reeds
55 jaar , Aruba
60
en
Cura9ao 90 jaar) , worden
doorberekend per kWh of m3 water worden nu verschoven naar de vaste
kosten per aansluiting, het zogenaamde "vaste gebruikstarief". De
aansluitingen zijn op basis van fysieke capaciteit onderverdeeld in
categorieen , waarbij het overgrote deel (circa 90%) valt in dezelfde
categorie (standaard). Het verbruiksgedrag van de afnemer is dus niet
meer van belang voor de vaste kosten . Deze nieuwe systematiek is een
direct gevolg van de wettelijke bepalingen waarmee ACM rekening moet
houden. Het is derhalve niet meer dan logisch dat deze nieuwe
systematiek alle afnemers raakt doch in het bijzonder de kleinverbruikers.
Dit baart ons grote zorgen , is voor ons als volksvertegenwoordigers
onaanvaardbaar
en
derhalve
onuitvoerbaar.
Te
meer
daar
de
tariefstructuur zoals bepaald door de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES ,
volgens onze informatie noch in de Cariben , noch in Europees Nederland en noch
algemeen internationaal, gebruikelijk is. De tarieven voor elektriciteit en water op
Bonaire zijn altijd in sterke mate gebaseerd geweest op solidariteit. Voor elektriciteit is
dat ingevuld door de netwerkvergoeding op te nemen in het variabele kWh tarief en
voor wat betreft water zelfs een progressief variabel tarief per m3. De minder
draagkrachtige kleinverbruikers worden op deze wijze ontzien en grootgebruikers
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co mpen s e ren daarvoor. De W e t E lektri citeit en D ri nkw a ter BES maakt daaraan een
einde , zonder een duide lijk achte rliggende visie (althans dezerzijds niet bekend) ,
zonder relevante argumentatie en in strijd met de gemaakte afspraken van 22 april
2010.
Het Ministerie van Economische Z aken en Klimaat, onderkent de gevolgen van de
invoering van de Wet Ele ktriciteit en Drinkwate r BES. De verkregen subsidie en de
bestaande overweging de wet aan te passen , beamen dit.
Overwegende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat de eilandsraad reeds op 16 januari 2018, bij wijze van een met algemene stemmen
geaccepteerde motie, haar wens heeft uitgesproken in de richting van het bestuurscollege,
omtrent deze kwestie;
dat het bestuurscollege in naleving hiervan , mondeling en schriftelijk -al dan niet samen met
WEB NV- haar ernstige zorgen in de richting van de betrokken Ministerie heeft geuit;
gezamenlijke acties, geleid hebben tot de recentelijk ontvangen
dat deze al dan niet
subsidiebeschikking;
dat deze toegekende subsidie ruim tekortschiet om de ernstige socio-economische gevolgen van
het uitwassen van de Wet te mitigeren ;
dat de uitvoering van deze Wet, haaks staat op alle ondernomen en te ondernemen stappen
wanneer het gaat om armoedebestrijding ;
dat de uitvoering van deze Wet, de regionale concurrentie positie van Bonaire aantast;
dat de uitvoering van deze Wet, ernstige socio-economische gevolgen zal hebben;
dat de bevolking van Bona ire in het afgelopen periode (na 10.10.10), ernstig in haar koopkracht is
gekort, door alle doorgevoerde maatregelen ;
dat het de bevolking ontbreekt aan verdere absorptiecapaciteit en heeft zich massaal tegen de
uitvoering van deze wet heeft gepositioneerd;
dat de bijgaande handtekeninglijsten , opgehaald in een halve dagdeel op een reguliere werkdag ,
dit beamen;
da sociale partners zoals Usibo, KvK, Bonhata,Unkobon , Tienda pa Konsumido dit ook beamen ;
dat de raad het standpunt van de bevolking onderkent, ondersteunt en als gevolg hiervan met dit
raadsbesluit actie onderneemt.

Gelet op het feit:
dat artikel 5.1 van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES, ten doel heeft de basisvoorzieningen
water en elektra betaalbaar te houden ;
dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de tweede kamer is toegezegd dat de vaste
tarieven niet hoger warden dan in Europees Nederland (€ 17 x BTW);
dat de vaste tarieven voor kleine huishoudens straks $30,- p.m en zonder subsidie $44,- p.m zal
bedragen ,
Heeft besloten;
1.

Om de Minister van Economische Zaken en Klimaat, op basis van eerder genoemde
argumenten, met klem te verzoeken om een interventie te plegen door de artikelen 3.14 t/m 3.17
per direct op te schorten in afwachting van de in overweging genomen wetswijziging ;
2. Om de Minister van Economische Zaken en Kl imaat te verzoeken , eveneens met klem , om op
deze wetswijziging aan te dringen;
3. Om de Minister van Economische Zaken en Klimaat, met klem te verzoeken om Bonaire extra
subsidie e verlenen ;
4. Om de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te benaderen om op basis van sociaal
economische overwegingen subsidie te verlenen om de mogelijke consequenties in het kader
van armoedebestrijding;
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5.

Om het bestuurscollege te instrueren om een rechterlijke procedure op te starten tegen de
huidige elektra subsidiebeschikking .

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 maart 2018

van het Openbaar Lichaam Bona'!.ir~-~
de eilandgriffi

schrif d es te zenden aan:
De staa
retaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
e Rij vertegenwoordiger BES;
C
van de tweede kamer van de Staten Generaal;
Leden van de Raad van State
het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire;
het openbaar lichaam Saba;
het openbaar lichaam Statia.
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