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Ons kenmerk:  ACM/DJZ/2017/205211 

Zaaknummer: 16.1267.52.1.01 en 16.1268.52.1.01 

  

Datum: 12 september 2017 

 

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet 

administratieve rechtspraak BES naar aanleiding van de bezwaren van St. Eustatius Utility 

Company N.V. gericht tegen de besluiten van 16 december 2016 tot vaststelling van de 

maximale productieprijs van elektriciteit en tot vaststelling van de maximale productieprijs 

van drinkwater voor het jaar 2017 voor St. Eustatius Utility Company N.V.  

 

 

1 Verloop van de procedure 

1. Op 16 december 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de 

beschikking tot vaststelling van de maximale productieprijs van elektriciteit en de beschikking 

tot vaststelling van de maximale productieprijs voor drinkwater voor St. Eustatius Utility 

Company N.V. (hierna: STUCO) voor het jaar 2017 vastgesteld.
1
 

 

2. Tegen deze besluiten heeft STUCO op 27 januari 2017 pro forma bezwaar ingesteld. De ACM 

heeft vervolgens STUCO tot 13 februari 2017 de tijd gegeven om de gronden van bezwaar in 

te dienen. Op 13 februari 2017 heeft de ACM de gronden ontvangen. 

 

3. Op 22 februari 2017 heeft de ACM in de Staatscourant een bericht geplaatst om eventuele 

derde-belanghebbenden in kennis te stellen van de ingediende bezwaarschriften en hen de 

mogelijkheid te geven tot het indienen van schrifturen en bewijsstukken.
2
 Geen derde-

belanghebbenden hebben zich bij de ACM gemeld.  

 

4. Op 26 april 2017 is aan STUCO digitaal het dossier verzonden. Op 2 mei 2017 is de papieren 

versie van het dossier per post verzonden. 

 

5. Op 4 mei 2017 heeft de afdeling van de ACM die de bezwaarschriften in behandeling heeft 

het commentaar als genoemd in artikel 62 van de Wet administratieve rechtspraak BES 

ontvangen van de afdeling van ACM die de bestreden beschikkingen heeft voorbereid. Dit 

commentaar is doorgestuurd aan STUCO.  

 

6. Op 18 mei 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij STUCO in de gelegenheid is 

gesteld om haar bezwaren nader toe te lichten. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat 

naar STUCO is verzonden.  

                                                        
1
 Besluiten met kenmerken ACM/DE/2016/207763 (zaaknummer 16.1267.52) en ACM/DE/2016/207764 (zaaknummer 

16.1268.52). 
2
 Stc. 2017/10307.  

http://www.acm.nl/
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7. Op 12 juli 2017 heeft de ACM per e-mail een brief verzonden aan STUCO, met de mededeling 

dat de ACM meer tijd nodig heeft voor het nemen van de beslissing op de bezwaren van 

STUCO. De voornaamste reden hiervoor was het feit dat niet alleen STUCO maar ook andere 

partijen (via hun productieprijsbeschikkingen) bezwaar hadden gemaakt tegen het 

overkoepelende methodebesluit en de daarvan onderdeel uitmakende WACC-methode. 

 

8. Op 13 juli 2017 heeft de ACM aan Boer & Croon Corporate Finance de opdracht verstrekt om 

een nadere toelichting op hun rapport
3
 te geven, in het licht van de ingediende 

bezwaargronden van STUCO die zien op de samenstelling van de ‘peer group’.
4
  

 

9. Op 14 juli 2017 heeft de ACM bij STUCO het subsidiebesluit van 7 september 2015 (eerste 

fase van het zonnepark) opgevraagd. STUCO heeft het besluit op 24 juli aan de ACM 

aangeleverd. 

 

10. Op 1 augustus 2017 heeft Boer & Croon Corporate Finance de nadere toelichting in de vorm 

van een memo opgeleverd aan de ACM. 

  

2 De bestreden besluiten  

11. Met de bestreden productieprijsbeschikkingen van 16 december 2016 heeft de ACM voor het 

jaar 2017 de productieprijzen voor elektriciteit en voor drinkwater bepaald die STUCO ten 

hoogste als interne verrekenprijzen mag hanteren. STUCO is naast producent van elektriciteit 

en drinkwater de enige distributeur van elektriciteit en drinkwater op Sint Eustatius.  

 

12. De productieprijs voor drinkwater is vastgesteld op 6,2340 USD/m³. De productieprijs voor 

elektriciteit is bepaald op 0,1378 USD/kWh exclusief de brandstofcomponent. De 

brandstofcomponent in USD/kWh is door de ACM als volgt vastgesteld: Brandstofkosten maand t 

= Tech.rend. * brandstofprijs meest recent. 

 

13. Als bijlage bij deze beschikkingen heeft de ACM twee Excelbestanden getiteld “Rekenmodel 

Productieprijs Elektriciteit STUCO 2017” en “Rekenmodel Productieprijs Drinkwater STUCO 

2017” gepubliceerd.  

 

14. De bezwaren van STUCO zijn gericht tegen zowel de bestreden beschikkingen als tegen het 

door de ACM op 30 september 2016 vastgestelde methodebesluit
5
 en de daarvan deel 

uitmakende WACC-methode van 17 november 2016.
6
 In het methodebesluit heeft de ACM 

                                                        
3
 Boer & Croon Corporate Finance, Peer group determination for Dutch Caribbean energy and water companies, 

www.acm.nl. 
4
 De ACM heeft bezwaargrond 3 onder ‘WACC-Model’ op pagina 2 en 3 van de bezwaarschriften (indentiek voor 

elektriciteit en drinkwater) verstrekt aan BCCF.  

5
 Besluit met kenmerk ACM/DE/2016/205454 (zaaknummer 16.0635.53). 

6
 Kenmerk ACM/DE/2016/206939 (zaaknummer 16.0944.52). 
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vastgelegd hoe zij de maximumtarieven voor de productie (en distributie) van drinkwater en 

elektriciteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba bepaalt. In de WACC-methode heeft de ACM 

de WACC voor de gereguleerde bedrijven op deze eilanden vastgesteld.  

 

3 Juridisch kader  

15. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de volgende bepalingen relevant. 

 

3.1 Wet administratieve rechtspraak BES   

16. Artikel 3 van de Wet administratieve rechtspraak BES (hierna: War BES) luidt: 

 

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder beschikking: een 

schriftelijk besluit van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling 

die niet van algemene strekking is.” 

 

17. Artikel 9 van de War BES luidt: 

 

“1 Beroep kan worden ingesteld ter zake dat de beschikking in strijd is met: 

a. een algemeen verbindend voorschrift; 

b. een algemeen rechtsbeginsel. 

2 Indien het eerste lid, onderdeel b, toepassing heeft gevonden, wordt in de uitspraak 

aangegeven welk algemeen rechtsbeginsel geschonden is geoordeeld.” 

 

3.2 Wet elektriciteit en drinkwater BES  

18. Artikel 2.5 van de Wet elektriciteit en drinkwater BES regelt de tariefregulering van 

producenten van drinkwater en elektriciteit, en luidt: 

 

“1. De Autoriteit Consument en Markt stelt op 1 januari van ieder jaar, op voorstel van een 

producent, de productieprijs vast die deze producent ten hoogste zal berekenen aan een 

distributeur voor de geproduceerde elektriciteit of voor het geproduceerde drinkwater. 

2. De productieprijs voor elektriciteit of drinkwater is gebaseerd op de werkelijke kosten van 

de productie met inachtneming van een redelijk rendement en omvat de operationele- en 

onderhoudslasten, de energiekosten en de kapitaalslasten. 

3. In afwijking van het eerste lid kunnen de energiekosten als maandelijks te variëren 

onderdeel van de productieprijs worden vastgesteld. 

4. De Autoriteit Consument en Markt hanteert voor de vaststelling van de productieprijs een 

methode ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering. 

5. Indien er sprake is van een geïntegreerd bedrijf vindt op basis van de in het eerste lid 

bedoelde prijs interne verrekening plaats. 

6. Indien op 1 januari de productieprijs nog niet is vastgesteld, geldt de laatst vastgestelde 

productieprijs tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de 

productieprijs. 
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7. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de procedure en 

de elementen en de wijze van berekening van de productieprijs, bedoeld in dit artikel.” 

 

3.3 Toetsingskader bezwaren 

19. In het kader van haar bezwaar tegen de productieprijsbeschikkingen heeft STUCO bezwaren 

in gebracht tegen het aan de beschikkingen ten grondslag liggende methodebesluit en de 

daarvan onderdeel uitmakende WACC-methode (hierna samen: het methodebesluit). Tegen 

het methodebesluit kan op grond van de War BES geen beroep worden ingesteld omdat het 

niet voldoet aan de kwalificatie van beschikking. Dit betekent dat bezwaren tegen het 

methodebesluit slechts in het kader van bezwaren tegen de daarop gebaseerde 

beschikkingen aan de orde kunnen komen. De vraag is nu op welke wijze de ACM de 

bezwaren gericht tegen het methodebesluit in haar heroverweging moet betrekken. Kan in 

bezwaar tegen de beschikkingen de methode volledig ter discussie worden gesteld of is de 

ruimte daarvoor beperkter? 

3.3.1 Kwalificatie van methodebesluit 

20. Het methodebesluit beschrijft de elementen en de wijze van berekening die nodig zijn voor de 

vaststelling van de productie- en distributiebeschikkingen. Gezien dit karakter ligt kwalificatie 

van het methodebesluit als een algemeen verbindend voorschrift of als beleid
7
 in de rede. 

 

21. Als een algemeen verbindend voorschrift, niet zijnde een wet in formele zin, of beleid in het 

kader van een beroep tegen een beschikking waarbij aan het voorschrift of het beleid 

toepassing is gegeven ter discussie wordt gesteld, dan zal de rechter het voorschrift of het 

beleid exceptief toetsen. Dit houdt in dat de rechter toetst of er sprake is van strijd met een 

hogere regeling of een algemeen rechtsbeginsel. Slaagt de klacht die indirect is gericht tegen 

een algemeen verbindend voorschrift dan zal de rechter de regeling ‘buiten toepassing’ 

verklaren. Voor beleid (al dan niet in de vorm van beleidsregels) geldt eveneens dat de 

bestuursrechter dit exceptief zal toetsen. Al naar gelang het soort beleid (of beleidsregel), kan 

de bestuursrechter deze echter indringender toetsen dan in het geval van een wettelijke 

regeling. Voorts kan van gevoerd beleid in individuele gevallen worden afgeweken als de 

toepassing daarvan voor een of meer betrokkenen onevenredige gevolgen zou hebben. Het 

gevolg is dan dat het besluit waartegen beroep is ingesteld vernietigd kan worden. In bezwaar 

kan op vergelijkbare wijze een indirecte toetsing plaatsvinden van de wettelijke regeling en het 

beleid die aan een beschikking ten grondslag liggen. Voor de beoordeling van de bezwaren 

van STUCO is dus van belang of het methodebesluit als algemeen verbindend voorschrift of 

als beleidsregel moet worden gezien. 

22. Behalve in het kader van de Wet elektriciteit en drinkwater BES neemt de ACM ook 

methodebesluiten op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Het College van 

                                                        
7
 Anders dan in de Algemene wet bestuursrecht (van toepassing in Nederland) komt in de War BES de term 

‘beleidsregel’ niet voor. Wel kent het bestuursrecht van de BES-eilanden het begrip ‘beleid’. Een beleidsregel is een in 

bijzondere vorm neergelegd beleid. De toetsing van beleid is in wezen niet anders dan de toetsing van een beleidsregel. 
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beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) heeft zich in het verleden uitgesproken over 

het rechtskarakter van het methodebesluit op grond van de Gaswet. In de uitspraak van 23 

april 2013
8
 overwoog het College (onderstreping door de ACM): 

 

Het College volgt niet de opvatting van FME dat sprake zou zijn van een beleidsregel. Onder 

een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Awb dient te worden verstaan: een bij 

besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, 

omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke 

voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Het 

methodebesluit heeft geen betrekking op het stellen van regels als hier genoemd, maar 

wordt vastgesteld door ACM op grond van haar wettelijke bevoegdheid en de daarbij aan 

haar toekomende beoordelingsruimte om een methode vast te stellen die inhoudt dat 

bindende normen worden gesteld waaraan andere besluiten moeten voldoen. Aldus vertoont 

dit methodebesluit voldoende trekken van een algemeen verbindend voorschrift om voor de 

toepassing van artikel 61, derde lid, Gaswet als zodanig te worden aangemerkt. De stelling 

van FME dat het beroepsrecht als neergelegd in artikel 61 Gaswet optioneel zou zijn snijdt, 

gelet op de – op dit punt identieke – algemene formulering die is neergelegd in artikel 8:1, 

eerste lid, Awb, geen hout. 

23. Het CBb neigt er dus toe een methodebesluit op grond van de Gaswet te kwalificeren als een 

algemeen verbindend voorschrift. Helemaal eenduidig is het CBb hierin niet. Het College 

overweegt dat het methodebesluit ‘voldoende trekken vertoont van een algemeen verbindend 

voorschrift om voor de toepassing van artikel 61, derde lid, Gaswet als zodanig te worden 

aangemerkt.’ 

 

24. De vraag is of deze kwalificatie ook zou moeten gelden voor een methodebesluit op grond van 

de Wet elektriciteit en drinkwater BES. 

 

25. Daarvoor moet nagegaan worden welke de vereisten zijn voor een algemeen verbindend 

voorschrift en of in het licht daarvan de Wet elektriciteit en drinkwater BES voldoende 

grondslag biedt om het methodebesluit als zodanig te kunnen kwalificeren. Is dat niet het 

geval, dan ligt kwalificatie als beleid in de rede. 

 

26. Wil sprake zijn van een algemeen verbindend voorschrift, dan moet voldaan zijn aan de 

volgende vereisten: 

 het moet gaan om een regeling die een overheidsorgaan heeft uitgevaardigd krachtens 

een wetgevende bevoegdheid die uitdrukkelijk wordt ontleend aan de Grondwet of aan 

een wet in formele zin; 

 de regeling moet algemene regels inhouden waarin rechtsnormen zijn vervat; 

 de regeling moet externe werking hebben. 

 

                                                        
8
 CBb 23 april 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA1052, r.o. 3.1. 
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27. Gelet op deze criteria is de ACM van oordeel dat het methodebesluit op grond van de Wet 

elektriciteit en drinkwater BES, anders dan een methodebesluit op grond van de Gaswet, niet 

gezien kan worden als een algemeen verbindend voorschrift. De ACM overweegt daartoe als 

volgt. 

 

28. Het wettelijk kader met betrekking tot het methodebesluit op grond van de Gaswet wordt 

gevormd door de artikelen 81 en volgende van de Gaswet. Artikel 81 van de Gaswet geeft de 

ACM de bevoegdheid om met inachtneming van de daar genoemde belangen en vereisten 

een methode vast te stellen tot vaststelling van de korting ter bevordering van een doelmatige 

bedrijfsvoering. Op basis van deze methode wordt vervolgens ingevolge artikel 81a van de 

Gaswet genoemde korting vastgesteld. Via de formule van artikel 81b van de Gaswet vloeien 

de tarieven dwingend voort uit de doelmatigheidskorting. Het methodebesluit bevat daarmee 

bindende normen waaraan andere besluiten moeten voldoen. Het CBb is daarom geneigd het 

methodebesluit te kwalificeren als een algemeen verbindend voorschrift. 

 

29. Het wettelijk kader voor het methodebesluit op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater 

BES verschilt echter van dat van de Gaswet. Waar in de Gaswet de tarieven via de 

doelmatigheidskorting dwingend voortvloeien uit de methode, kent de Wet elektriciteit en 

drinkwater BES een minder dwingend karakter. Artikel 2.5, vierde lid, en artikel 3.11, vijfde lid, 

van de Wet elektriciteit en drinkwater BES bepalen dat de ACM bij de vaststelling van de 

productieprijs respectievelijk de distributieprijs een methode ter bevordering van een 

doelmatige bedrijfsvoering hanteert. De term hanteren heeft de betekenis van ‘gebruiken’. 

Naar het oordeel van de ACM kan hierin geen rechtens dwingende toepassing van de 

methode worden gelezen. 

 

30. Wel geeft artikel 2.1 van de Regeling elektriciteit en drinkwater BES een met artikel 81, eerste 

lid, Gaswet vergelijkbare bevoegdheidsgrondslag, terwijl in de leden twee tot en met vier de 

term ‘vaststellen’ voorkomt. Deze term betekent echter op zich niet dat hetgeen in de methode 

wordt vastgesteld een dwingende rechtsnorm vormt voor daarop gebaseerde besluiten, nu de 

artikelen 2.5, vierde lid, en 3:11, vijfde lid, spreken van het ‘hanteren’ van de methode voor de 

vaststelling van productie- en distributieprijzen. 

 

31. De ACM concludeert op basis van het voorgaande dat de methode moet worden gezien als 

een beleidsregel.
9
 Voor de beoordeling van de bezwaren van STUCO zal hiervan worden 

uitgegaan. 

3.3.2 Toetsing van beleid 

32. Nu het methodebesluit naar de mening van de ACM kwalificeert als beleid, bepaalt dit de 

wijze waarop de ACM de bezwaargronden gericht tegen het methodebesluit dient te toetsen. 

 

                                                        
9
 Dit in afwijking van datgene wat de ACM had betoogd in randnummer 45 van het methodebesluit. 
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33. Anders dan in de Algemene wet bestuursrecht, welke van toepassing is in Nederland, komt in 

de War BES de term ‘beleidsregel’ niet voor. Toetsing van gevoerd beleid door de rechter is 

wel al een aantal keren voorgekomen. 

 

34. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna: het 

Hof) pleegt, wanneer een appellant daar een beroep op doet, te toetsen of het bestuursorgaan 

in redelijkheid tot het voeren van het door hem gevoerde beleid heeft kunnen besluiten. Voorts 

wordt getoetst of de door appellant aangevoerde omstandigheden zodanig bijzonder zijn, dat 

het bestuursorgaan in verband daarmee niet in redelijkheid onverkort aan het door hem 

gevoerde beleid heeft kunnen vasthouden.
10

 Onder bijzondere omstandigheden verstaat het 

Hof in dit verband niet bij het vaststellen van het te voeren beleid voorziene 

omstandigheden.
11

  

 

4 Ingediende bezwaargronden en overwegingen 

35. In dit hoofdstuk geeft de ACM per bezwaargrond eerst een korte samenvatting van wat 

STUCO naar voren heeft gebracht. Vervolgens beoordeelt de ACM de bestreden besluiten 

(de productieprijsbeschikkingen drinkwater en elektriciteit en - indirect - het methodebesluit) in 

het licht van de bezwaargrond, waarbij de ACM rekening houdt met hetgeen hiervoor in 

hoofdstuk 3 over de aard van het methodebesluit en de wijze van toetsing is overwogen. 

 

36. Voordat de ACM hiertoe overgaat, constateert zij dat geen van de bezwaargronden ziet op de 

onjuiste toepassing van het beleid aangaande de tariefregulering zoals de ACM dat beleid 

heeft neergelegd in het methodebesluit. De ACM concludeert dus dat niet in geschil is dat de 

tariefbeschikkingen conform het methodebesluit tot stand zijn gekomen. 

4.1 Bezwaargrond ondeugdelijke motivering 

37. Ten eerste stelt STUCO dat de bestreden beschikkingen zijn genomen in strijd met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo heeft de ACM niet deugdelijk gemotiveerd 

waarom zij andere informatie dan die van STUCO heeft gebruikt. Ook ontbreekt naar de 

mening van STUCO een afweging tussen het belang van STUCO en de belangen van andere 

betrokken partijen. Tot slot heeft de ACM niet gemotiveerd waarom in de rekenmodules 

informatie over Sint Eustatius niet van toepassing is. 

 

Reactie van de ACM 

38. Uit het bezwaarschrift maakt de ACM op dat STUCO deze bezwaargrond heeft gericht tegen 

de productieprijsbeschikkingen als zodanig en niet tegen (de toepassing van) het 

methodebesluit. Over deze bezwaargrond overweegt de ACM het volgende. 

 

                                                        
10

 Zie de uitspraken van het Hof van 4 juni 2007, ECLI:NL:OGHNAA:2007:BG2214, ov. 2.2 en 2.3;  

ECLI:NL:OGHNAA:2007:BG2212, ov. 2.4 en 2.5; en ECLI:NL:OGHNAA:2007:BG1004, ov. 2.4. 
11

 Zie de uitspraak van het Hof van 9 juni 2008, ECLI:NL:OGHNAA:2008:BG0864, ov. 2.3.1.  
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39. STUCO stelt ten eerste dat de motivering waarom de ACM andere informatie dan die 

afkomstig van STUCO heeft gebruikt gebrekkig is. In de rekenmodules
12

 zijn alleen de WACC 

2017 en consumentenprijsindex inputcijfers niet gebaseerd op informatie van STUCO.  De 

overige informatie die is gebruikt, is door STUCO aangeleverd.
13

  

 

40. Voor de consumentenprijsindex heeft de ACM gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek over Sint Eustatius en geen cijfers van STUCO zelf. Dit heeft de 

ACM beschreven in de rekenmodules en de beschikkingen.
14

 Cijfers over de inflatie op Sint 

Eustatius kunnen alleen worden aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en 

daarom achtte de ACM het niet nodig om toe te lichten waarom zij hiervoor geen informatie 

van STUCO heeft gebruikt. 

 

41. Voor de WACC 2017 ligt dit anders. De berekeningswijze en de motivering hieromtrent is niet 

beschreven in de beschikkingen. De keuzes hiervoor behoren naar de mening van de ACM 

thuis op het niveau van het methodebesluit, en in dit besluit is hierover wel de benodigde 

motivering opgenomen. De ACM verwijst voor de motivering omtrent de WACC naar 

randnummer 80 van het methodebesluit, waar is uitgelegd dat de ACM het redelijk rendement 

bepaalt met behulp van een standaardmethodiek genaamd de WACC (weighted average cost 

of capital), waarin de ACM rekening houdt met de omstandigheden in de Caribische regio.  

 

42. Ter aanvulling hierop wijst de ACM op de beantwoording door de Minister van Economische 

Zaken van vragen uit de Kamer over artikel 2.5 van de Wet elektriciteit en drinkwater BES:
15

 

 

De ACM zal bij de regulering van de productie van elektriciteit en drinkwater rekening 

houden met de specifieke omstandigheden van de verschillende bedrijven. Voor de 

producent op Bonaire geldt in het bijzonder dat deze partij actief is in een internationale vrije 

markt. Manieren om hier rekening mee te houden bij het vaststellen van tarieven, is door bij 

het vaststellen van het redelijke rendement (de WACC: weighted average cost of capital) te 

kijken naar vergelijkbare bedrijven. Dit kan betekenen dat de parameters die binnen de 

WACC het risicoprofiel van de onderneming weerspiegelen (concreet de bèta en de 

renteopslag) voor een producent anders worden vastgesteld dan voor een distributie-bedrijf. 

Zo kan rekening worden gehouden met de activiteiten en marktomstandigheden van de 

gereguleerde ondernemingen. De ACM heeft al ervaring met het vaststellen van de WACC 

voor diverse sectoren, waaronder het energienetbeheerder, telecommunicatie, het 

loodswezen en de drinkwatersector. 

 

43. In bijlage 1 bij het methodebesluit heeft de ACM vervolgens conform de opdracht van de 

wetgever de WACC methodiek uitgewerkt, waarbij een uitvoerige motivering is gegeven van 

                                                        
12

 Deze rekenmodules zijn onderdeel van de productiebeschikkingen elektriciteit en drinkwater en zijn tegelijkertijd met 

de beschikkingen gepubliceerd op www.acm.nl. 
13

 De WACC 2017 staat als inputcijfer op tab ‘Inputs’ en de cpi op tab ‘CPI CN’. 
14

 Zie de tab ‘CPI CN’ in de rekenmodules, randnummer 76 van de productiebeschikking elektriciteit en randnummer 72 

van de productiebeschikking drinkwater.  
15

 Tweede Kamer 34 089, nr. 6, p. 32 (nota naar aanleiding van het verslag). 
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de gemaakte keuzes. Door het normatieve karakter van de WACC is het gebruik van andere 

gegevens dan die van de gereguleerde onderneming in kwestie noodzakelijk. 

 

44. STUCO stelt ook dat de ACM in onvoldoende mate een afweging heeft gemaakt tussen het 

belang van STUCO en andere belangen. De ACM is van oordeel dat in het methodebesluit en 

de WACC-bijlage in voldoende mate is beschreven hoe de tariefreguleringsmethode het 

evenwicht vindt tussen de belangen van STUCO, die van de consumenten en die van de 

investeerders. De ACM wijst hierbij concreet op hoofdstuk 4 van het methodebesluit (keuze 

reguleringsmethode), paragraaf 5.4. van het methodebesluit (keuze aanpassing voor 

energiekosten) en hoofdstuk 2 van de WACC-bijlage (het doel van de WACC). Daarnaast 

heeft de ACM in hoofdstuk 6 van het methodebesluit en in appendix C van de WACC-bijlage 

uitgebreid gereageerd op de zienswijzen van de gereguleerde partijen en van 

afnemersorganisaties.  

 

45. De ACM is van oordeel dat deze bezwaargrond ongegrond is. 

4.2 Bezwaargrond doelstellingen tariefregulering 

46. Als tweede stelt STUCO dat de bestreden beschikkingen de doelstelling van de wet niet 

dienen en dat de ACM de haar toegekende bevoegdheid dus voor een ander doel hanteert. 

De tariefregulering zoals die is neergelegd in de bestreden beschikkingen van de ACM dient 

volgens STUCO slechts één doel, consumentenbescherming, en niet ook de andere twee 

doelen, investeerdersbescherming en productie-efficiëntie. Omdat het nu op korte termijn 

wordt doorgedrukt, zal de consument op lange termijn de dupe worden, aldus STUCO. 

 

Reactie van de ACM 

47. Uit de titel en de motivering van deze bezwaargrond in de bezwaarschriften maakt de ACM op 

dat deze bezwaargrond ziet op de productieprijsbeschikkingen. De beschikkingen bevatten 

geen toelichting op de systematiek van de tariefregulering en hoe deze systematiek de 

doelstellingen van de wet dient. Deze beleidsmatige afwegingen zijn vastgelegd in het 

methodebesluit.  

 

48. In hoofdstuk 4 van het methodebesluit heeft de ACM toegelicht hoe de ACM met het 

vormgeven van de tariefregulering een evenwichtige balans heeft gevonden in het dienen van 

de drie doelstellingen van de wet. Door de tarieven op de kosten van STUCO te baseren, 

betalen de afnemers van STUCO niet meer dan nodig is voor de diensten die STUCO aan 

hen levert (consumentenbescherming). Aan de andere kant stelt de regulering STUCO ook in 

staat om haar efficiënte kosten via de tarieven terug te verdienen. Dit is inclusief een redelijk 

rendement, zodat STUCO hiermee haar investeerders kan betalen 

(investeerdersbescherming). Tot slot zorgt de methode van profit-sharing ervoor dat STUCO 

een stimulans heeft om kosten te besparen als dat mogelijk is (productie-efficiëntie). Deze 

kostenbesparingen leiden vervolgens tot lagere tarieven, waardoor de afnemers hier ook van 

profiteren. Het zorgt er echter ook voor dat een bedrijf niet zo snel in financiële problemen 

komt als kosten toch stijgen. In dat geval betalen de afnemers deels ook voor de hogere 

kosten.  
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49. Daarnaast verwijst de ACM naar paragraaf 5.4. van het methodebesluit (keuze aanpassing 

voor energiekosten) en hoofdstuk 2 van de WACC-bijlage (het doel van de WACC), waar zij 

ook haar belangenafweging heeft beschreven. Tot slot heeft de ACM in hoofdstuk 6 van het 

methodebesluit en in appendix C van de WACC-bijlage uitgebreid gereageerd op de 

zienswijzen van de gereguleerde partijen en van afnemersorganisaties. 

 

50. Gezien het voorgaande is de ACM het oneens met STUCO dat de tariefregulering slechts ten 

dienste staat van de consument. De ACM ziet in deze bezwaargrond geen aanleiding om de 

beschikkingen aan te passen en acht de bezwaargrond ongegrond. 

4.3 Bezwaargronden WACC 

51. De volgende bezwaargrond stelt dat de ACM bij de berekening van de WACC ten onrechte 

geen rekening heeft gehouden met bijzondere factoren die van toepassing zijn op STUCO. Zij 

noemt als voorbeeld de volgende factoren: marktgrootte, de hurricane belt, toegang tot 

materialen, aantal aansluitingen, beschikbaarheid van een marktevaluatie en de financiële 

situatie. In de WACC methode is wel gekeken naar Latijns-Amerika maar er zijn geen landen 

meegenomen uit het Caribisch gebied. Dit alles leidt tot een WACC die te laag is in 

vergelijking met het rendement dat investeerders in het Caribisch gebied vragen.
16

 Tevens 

stelt STUCO dat in de WACC ook rekening moet worden gehouden met het feit dat de 

bedrijfsvoering van STUCO nog in de kinderschoenen staat.  

 

52. Verder brengt STUCO in dat het lage WACC-percentage in combinatie met de kleine asset 

base van STUCO leidt tot een te laag absoluut bedrag aan rendement voor STUCO. STUCO 

stelt dat zij hierdoor te weinig liquide middelen zal hebben waardoor zij na een orkaan niet de 

noodzakelijke reparaties kan uitvoeren.  

 

Reactie van de ACM 

53. De ACM constateert dat al deze bezwaargronden zich richten tegen de WACC-methode, als 

onderdeel van het methodebesluit. De WACC die van toepassing is op STUCO betreft de 

WACC van ‘Electricity & water combined’ (6,74% in 2017). 

 

54. De bezwaargrond dat de WACC geen rekening houdt met specifieke factoren die wel gelden 

voor STUCO, ziet op de samenstelling van de zogenaamde vergelijkingsgroep (‘peer group’). 

STUCO stelt dat de bedrijven in haar peer group (zie tabel 7 op pagina 14 van de WACC-

bijlage) in verschillende opzichten anders zijn dan STUCO. 

 

55. Voordat de ACM ingaat op deze specifieke bezwaargrond, is het van belang om toe te lichten 

waarom het samenstellen van een vergelijkingsgroep nodig is. De WACC-methode beschrijft 

de methode waarmee de ACM het redelijk rendement voor de jaren 2017-2019 heeft 

vastgesteld voor STUCO. De WACC is een percentage dat uitdrukking geeft aan de kosten 

die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf wordt gefinancierd. De 

                                                        
16

 Tijdens de hoorzitting heeft STUCO aangegeven dat dit minstens 10% is. 
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financiering van een bedrijf bestaat uit vreemd en eigen vermogen. De WACC wordt berekend 

door voor beide onderdelen de vermogenskostenvoet te bepalen en deze te wegen aan de 

hand van de veronderstelde verhouding tussen beide (de gearing). 

 

56. De vergelijkingsgroep, een groep van met STUCO vergelijkbare bedrijven, is nodig om de 

volgende WACC-parameters te kunnen bepalen: 

a. De gearing (zie paragraaf 5.1 van de WACC-bijlage) 

b. De equity bèta (zie paragraaf 6.2 van de WACC-bijlage) 

 

57. De ACM bepaalt deze WACC-parameters voor STUCO door gebruik te maken van openbare 

marktinformatie van de bedrijven in de vergelijkingsgroep. Om de metingen te kunnen 

verrichten is het noodzakelijk dat de bedrijven in de vergelijkingsgroep beursgenoteerd zijn.
17

 

Daarnaast is het voor een juiste meting van de equity bèta nodig dat het aandeel van het 

bedrijf in kwestie voldoende liquide was in het gekozen tijdsbestek.
18

   

 

58. Voor een zorgvuldige samenstelling van de vergelijkingsgroep heeft de ACM een externe 

deskundige ingehuurd, het onderzoeksbureau Boer & Croon Corporate Finance (hierna: 

BCCF). Voor STUCO heeft dit geleid tot een vergelijkingsgroep van 18 bedrijven waarvan zes 

gevestigd in Europa, zes in Latijns-Amerika en zes in de Verenigde Staten. Zie paragraaf 6.3 

van het rapport van BCCF getiteld Peer group determination for Dutch Caribbean energy and 

water companies (hierna: rapport BCCF).
19

 

 

59. Naar het oordeel van de ACM is het onderzoek van BCCF deugdelijk en heeft de ACM in 

redelijkheid het methodebesluit daarop kunnen baseren. Wel heeft de ACM naar aanleiding 

van (onder andere) de bezwaren van STUCO geconstateerd dat voor een goed begrip van de 

aanpak en de gemaakte keuzes van BCCF meer toelichting nodig was. Daarom heeft de ACM 

BCCF verzocht om dit inzicht te verschaffen, wat heeft geleid tot een aanvullend memo.
20

 Dit 

memo wordt hierna ‘aanvullend memo BCCF’ genoemd. 

 

60. Op pagina 2 en 3 van het aanvullend memo BCCF is gedetailleerd beschreven welke stappen 

BCCF heeft gezet in haar zoektocht naar representatieve bedrijven. Dit bleek geen 

gemakkelijke opgave. Praktisch alle bedrijven die zich bezighouden met de productie van 

elektriciteit en drinkwater die BCCF had gevonden in het Caribisch gebied, vielen af omdat zij 

niet voldeden aan de noodzakelijke criteria van een beursnotering en een voldoende 

liquiditeit. BCCF heeft, zoals ook beschreven in paragraaf 4.3 van het rapport BCCF, dus wel 

                                                        
17

 Voor het bepalen van de bèta is het ook niet mogelijk om de bèta van STUCO zelf te bepalen: STUCO is immers niet 

beursgenoteerd. De bèta van STUCO wordt daarom benaderd door de bèta van beursgenoteerde ondernemingen met 

soortgelijke activiteiten te berekenen. 
18

 Zie ook hoofdstuk 3 en specifiek paragraaf 3.4 van het rapport BCCF, waarin wordt gesteld dat deze twee criteria 

‘must haves’ zijn. 
19

 Gepubliceerd op www.acm.nl.  
20

 Boer & Croon Corporate Finance, Additional commentary to peer group determination for the Dutch Caribbean 

(energy & water), 1 augustus 2017. 
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degelijk de bedrijven in het Caribisch gebied onderzocht. Echter, deze vielen af vanwege de 

hiervoor genoemde redenen. 

 

61. BCCF heeft er vervolgens, zo valt op te maken uit het rapport en het aanvullend memo, voor 

gekozen om het zoekgebied geografisch te vergroten naar vergelijkbare eilandengroepen 

zoals de BES-eilanden. Ook dit leverde helaas onvoldoende bruikbare bedrijven op. Als 

reactie daarop heeft BCCF het geografisch gebied verder uitgebreid naar de twee 

aangrenzende regio’s van het Caribisch gebied, zijnde de Verenigde Staten en Latijns-

Amerika, en Europa. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn (samen) gekozen vanuit de 

geografische nabijheid van deze regio’s en de mate van economische ontwikkeling (een mix 

van opkomende en ontwikkelde economieën). Voor Europa is gekozen omdat Sint Eustatius 

een bijzondere gemeente (openbaar lichaam) is van Nederland.
21

 Aangezien deze regio’s alle 

van elkaar verschillen, is BCCF van mening dat er een gebalanceerde mix van bedrijven moet 

worden gehanteerd om te voorkomen dat één specifieke regio te zwaar meegewogen wordt. 

BCCF ziet geen reden om een groter gewicht toe te kennen aan vergelijkbare bedrijven uit 

één van de regio’s en kiest er daarom voor om van iedere regio een gelijk aantal peers te 

hanteren. Op deze wijze is BCCF van mening dat zij nog steeds een representatieve 

vergelijkingsgroep kan samenstellen voor STUCO. 

 

62. Het meer bepalende criterium voor eenzelfde risicoprofiel als STUCO is volgens BCCF dat het 

vergelijkbare bedrijf hetzelfde type product of dienst levert (de geografische locatie is van 

minder belang hierin). BCCF heeft in haar rapport en aanvullende memo benadrukt BCCF dat 

hetzelfde type product of dienst leidend is bij de beantwoording van de vraag of twee 

bedrijven hetzelfde risicoprofiel hebben.
22

 Dit komt, zo legt BCCF uit, ‘since adherence to this 

criterion generally also leads to similarities on other criteria such as the same type of 

customers, competition, cost structure and business model.’ BCCF heeft daarom alleen 

bedrijven overwogen die zich bezighouden met elektriciteitsproductie en -distributie en/of 

drinkwaterproductie en -distributie. 

 

63. Bij het samenstellen van een vergelijkingsgroep is het onmogelijk om een groep bedrijven te 

selecteren die exact hetzelfde zijn. Dat geeft BCCF ook toe, de bedrijven in de 

vergelijkingsgroep verschillen op aspecten van STUCO. Dit zal bij elke vergelijkingsgroep die 

wordt samengesteld zo zijn. Dat er verschillen bestaan tussen de bedrijven in de 

vergelijkingsgroep en STUCO maakt nog niet dat de vergelijkingsgroep als geheel niet 

representatief is voor het risicoprofiel van STUCO. BCCF is van mening dat zij weliswaar 

sommige criteria significant heeft moeten versoepelen maar dat hiermee nog steeds een 

representatieve vergelijkingsgroep is bepaald.
23

   

 

64. De factoren die STUCO noemt waarop de bedrijven in de vergelijkingsgroep verschillen van 

STUCO zijn marktgrootte, hurricane belt, toegang tot materialen, aantal aansluitingen, 

                                                        
21

 Zie laatste alinea van pagina 5 van het aanvullend memo BCCF. 
22

 Zie paragraaf 3.1 van het rapport BCCF en pagina 4 bovenaan van het aanvullend memo BCCF. 
23

 Zie de derde alinea van onder van pagina 3 van het aanvullend memo BCCF. 
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beschikbare marktevaluatie en de financiële situatie. De ACM merkt op dat STUCO in haar 

bezwaarschrift heeft nagelaten te duiden waarom verschil in deze factoren tot gevolg heeft dat 

het risicoprofiel van de vergelijkingsgroep onvoldoende representatief is voor STUCO. De 

ACM betoogt hierna per factor waarom dit verschil niet leidt tot een met STUCO 

onvergelijkbare groep.
24

  

 

65. De factoren marktgrootte en toegang tot materialen hebben te maken met de 

economie/geografie waarin het bedrijf opereert. Hiervan stelt BCCF dat zij niet bekend is met 

enig wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat bedrijven die opereren in een kleine economie 

een significant hoger systematisch risico hebben dan bedrijven die opereren in een grotere 

economie. Wel stelt BCCF dat in het algemeen gezegd kan worden dat bedrijven in meer 

open economieën een hoger systematisch risico kennen omdat zij sterker geraakt worden 

door marktontwikkelingen in de rest van de wereld.
25

 In deze context merkt de ACM op dat 

BCCF stelt dat eilanden een meer gesloten economie hebben en daarmee, anders dan 

STUCO meent, mogelijk eerder een lager dan een hoger systematisch risico kennen.
26

  

 

66. STUCO benoemt als factor ook de ligging van Sint Eustatius in de hurricane belt. STUCO zou 

daarom in haar bedrijfsvoering meer risico lopen. In randnummer 112 van het methodebesluit 

erkent de ACM dat een bedrijf in een onvoorziene, extreme situatie terecht kan komen (force 

majeure) waardoor een bedrijf extra kosten zou moeten maken. Van deze situaties heeft de 

ACM in de methode vastgelegd dat de ACM deze extra kosten apart zal vergoeden in de 

tarieven (via nacalculatie). Dit betekent dat STUCO in een dergelijke extreme situatie geen 

extra risico loopt. Van een eventueel verschil in risicoprofiel op dit punt tussen STUCO en de 

vergelijkbare bedrijven is daarom geen sprake.  

 

67. De factor aantal aansluitingen is een indicatie voor de grootte van het bedrijf. Hierover stelt 

BCCF dat zij niet op de hoogte is van literatuur waarin is aangetoond dat een oorzakelijk 

verband bestaat tussen de grootte van het bedrijf en de mate van het systematisch risico dat 

het bedrijf loopt.
27

 In dit kader wijst de ACM ook op een eerder onderzoek van BCCF over het 

wel of niet toepassen van een zogenaamde small firm premium.
28

 BCCF kwam tot de 

conclusie dat er meerdere redenen zijn om geen opslag op het berekende rendement te 

hanteren voor kleine ondernemingen. De belangrijkste redenen zijn: het ontbreken van een 

breed geaccepteerde theorie die het toepassen van een premium ondersteund; het ontbreken 

van eenduidige empirische resultaten; de mogelijke meet- en statistische problemen in 

onderzoeken naar het small firm effect en het ontbreken van een significant small firm effect in 

recentere onderzoeken. 

 

                                                        
24

 ACM verwijst in dit kader ook naar haar eerdere reactie op de op deels gelijkluidende zienswijze van Water- en 

Energiebedrijf Bonaire B.V.op de WACC-bijlage (randnummers 71 tot en met 80 van de WACC-bijlage).    
25

 Vergelijk bijvoorbeeld Nederland (open) met Noord-Korea (gesloten). 
26

 Zie de een na laatste alinea op pagina 3 van het aanvullend memo. 
27

 Zie de een na laatste alinea op pagina 6 van het aanvullend memo. 
28

 Boer & Croon, Additioneel onderzoek naar de Small Firm Premium, december 2015. 
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68. STUCO suggereert ook dat BCCF bij de samenstelling van de vergelijkingsgroep eventueel 

voorhanden zijnde marktevaluaties van de elektriciteitsproductie- en drinkwaterproductie-

industrie in het Caribisch gebied had moeten betrekken. STUCO geeft hiervan geen concrete 

voorbeelden. ACM gaat ervan uit dat haar ingehuurde deskundige deze in haar onderzoek 

betrokken zou hebben indien zij dit nodig had geacht voor de samenstelling van de peer 

group. 

 

69. De laatste factor die STUCO noemt is de financiële situatie van STUCO versus die van de 

bedrijven in de peer group. Hierover merkt ACM op dat het WACC model juist abstraheert van 

de financiële situatie van het bedrijf waarvoor ACM het redelijk rendement moet bepalen. 

Artikel 2.5, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater BES schrijft voor dat ACM de 

productieprijs moet baseren op de werkelijke kosten van productie met inachtneming van een 

redelijk rendement. Dit rendement is bedoeld om de kapitaalverschaffers te betalen, en dit 

rendement moet dus redelijk zijn (in lijn met hetgeen gebruikelijk is op de financiële markten). 

Een rendement hoger of lager dan dit redelijk rendement is daarmee in strijd met de wet. De 

hoogte van dit redelijk rendement voor STUCO bepaalt ACM door gebruik te maken van het 

WACC-model. Dit model schat de vermogenskosten van een efficiënt gefinancierde 

onderneming met een voor STUCO representatief risicoprofiel. Dit betekent dat het WACC 

model dus niet de daadwerkelijke financiële situatie van STUCO zelf in ogenschouw neemt. 

Deze factor wordt daarom niet betrokken in het WACC-model. 

 

70. STUCO stelt tot slot dat het lage WACC-percentage in combinatie met de RAV van STUCO 

leidt tot een te laag absoluut bedrag aan jaarlijks rendement, waardoor STUCO geen geld op 

de bank kan hebben staan voor noodzakelijke reparaties na een orkaan. Zoals de ACM in 

randnummer 71 heeft toegelicht bestaat er voor STUCO de mogelijkheid zich te beroepen op 

force majeure en de daaruit voortvloeiende kosten in het geval van een onvoorziene, extreme 

situatie zullen worden vergoed via de tarieven. Eventuele kosten voor het snel aantrekken van 

een lening indien STUCO onvoldoende eigen middelen heeft vallen hier ook onder. Tevens 

merkt de ACM op dat STUCO tijdens de hoorzitting heeft aangegeven het risico op schade 

aan de productiefaciliteit heeft afgedekt met een verzekering. De kosten van deze verzekering 

worden ook betrokken in de bepaling van de productieprijs.   

 

71. Hetgeen STUCO heeft aangevoerd, leidt niet tot het oordeel dat de ACM niet in redelijkheid 

de door BCCF geadviseerde vergelijkingsgroep heeft kunnen hanteren in de WACC methode. 

Deze bezwaargronden achter ACM ongegrond. 

 

4.4 Bezwaargrond subsidies zonnepark 

72. De vijfde bezwaargrond ziet op hoe de ACM in de berekening van de productieprijs elektriciteit 

omgaat met ontvangen subsidies. STUCO stelt dat de ACM ten onrechte de subsidies in het 

zonnepark buiten de regulatorische asset value (hierna: RAV) heeft gelaten, met als gevolg 

dat de kapitaalkosten geen afschrijvingen op deze subsidies bevatten. Volgens STUCO moet 

er gekeken worden naar de bedoeling van de subsidieverstrekker, namelijk het zeker stellen 

van productie van elektriciteit op de lange termijn. In dit licht bezien zou het logisch zijn als op 
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de subsidies wèl mag worden afgeschreven zodat STUCO een hoger rendement kan 

verkrijgen en zo een reserve kan opbouwen waarmee ze in de toekomst zelf investeringen in 

productie kan doen (in plaats van weer subsidie aan te vragen). Tevens stelt STUCO dat het 

besluit van de ACM om de subsidies uit te sluiten ten onrechte niet in acht neemt de 

overweging in het subsidiebesluit dat een onmiddellijke rendabele exploitatie van het 

zonnepark niet te verwachten is. 

 

Reactie van de ACM 

73. Dit bezwaar is gericht tegen het methodebesluit voor zover dit ziet op de elementen en wijze 

van berekening van de productieprijs van elektriciteit.
29

 Voordat de ACM ingaat op deze 

bezwaargrond, licht zij eerst kort toe waarvoor STUCO subsidies heeft ontvangen en waarom.  

 

74. Tot aan de staatkundige wijzigingen van 10 oktober 2010 was het Gemeenschappelijk 

Electriciteitsbedrijf Bovenenwindse Eilanden N.V. (GEBE) de enige producent en distributeur 

van elektriciteit op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dit bedrijf is toen gesplitst in drie 

afzonderlijke bedrijven waaronder STUCO. De activa van GEBE op Sint Eustatius zijn door 

STUCO overgenomen.  

 

75. Ter verbetering van de duurzaamheid en de betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op 

Sint Eustatius heeft de Nederlandse regering vervolgens besloten tot het beschikbaar stellen 

van financiële middelen. In overleg met STUCO en het bestuurscollege van Sint Eustatius is 

toen besloten tot het verstrekken van subsidie voor investeringen in een zonnepark. Voor de 

eerste fase van de aanleg van het zonnepark is op 7 september 2015 subsidie ter beschikking 

gesteld.
30

 Voor de bouw van de tweede fase is bij besluit van 5 december 2016 subsidie 

verstrekt.
31

  

 

76. Artikel 2.5, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater BES schrijft voor dat de 

productieprijs voor elektriciteit gebaseerd moet zijn op de werkelijke kosten van de productie 

met inachtneming van een redelijk rendement en omvat de operationele en onderhoudslasten, 

de energiekosten en de kapitaalslasten. 

 

77. Voor de schatting van de kapitaallasten (vermogenskosten en afschrijvingskosten) van 

STUCO is het noodzakelijk om de waarde van de aan elektriciteitsproductie toegerekende 

activa te bepalen. STUCO heeft daarvoor op verzoek van de ACM per activacategorie de 

historische aanschafwaarden, de activeringsdatum, de gehanteerde afschrijvingstermijnen en 

de ontvangen subsidies aangeleverd. De ACM heeft vervolgens de waarde van de activa 

ultimo 2016 berekend door elk van de historische investeringen vanaf de activeringsdatum 

van die investering lineair af te schrijven met behulp van de door STUCO gehanteerde 

                                                        
29

 Zie randnummer 76 van het methodebesluit. 
30

 Kenmerk DGETM-EM/15106487. 
31

 Kenmerk DGETM/16135739.  
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afschrijvingstermijnen.
32

 De ontvangen subsidies zijn door de ACM buiten de berekening 

gehouden en zijn dus niet bij de historische investeringen opgeteld.
33

  

 

78. Zoals STUCO terecht constateert heeft deze waarderingsmethode tot gevolg dat er voor de 

berekening van de productieprijs geen afschrijvingskosten voortvloeien uit de met subsidie 

verkregen activa.
34

 Dit is naar het oordeel van de ACM ook niet meer dan redelijk gezien het 

volgende. 

 

79. De betreffende activa zijn geheel met subsidie betaald, dus STUCO heeft hiervoor zelf geen 

uitgave (geld dat de onderneming verlaat) hoeven te doen. Geen uitgave betekent ook geen 

kosten. De activa zijn niet door STUCO betaald maar door het ministerie. Als de 

subsidiebedragen wel worden opgeteld bij de RAV, dan zouden de daaruit voortvloeiende 

kapitaalkosten meer bevatten dan de werkelijke kosten, en dat zou naar de mening van de 

ACM in strijd zijn met artikel 2.5, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater BES dat 

stelt dat de tarieven moeten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van STUCO. 

 

80. Bovendien, als de ACM wel de afschrijvingskosten van de met subsidie betaalde activa zou 

betrekken in de berekening van de productieprijs, dan wordt het zonnepark feitelijk twee keer 

betaald: eenmaal via de subsidie en vervolgens nogmaals door de afnemers van STUCO via 

de distributietarieven van elektriciteit (waarin het productietarief is verdisconteerd). De ACM 

acht deze handelwijze onredelijk voor afnemers omdat zij betalen voor kosten die STUCO 

simpelweg niet heeft.  

 

81. STUCO ontkent het hiervoor gestelde overigens ook niet; zij stelt dat zij op deze manier een 

noodzakelijke reserve kan opbouwen voor toekomstige investeringen. Er is echter geen reden 

voor zo een reserve omdat de tariefregulering al voorziet in een vergoeding van kosten die 

voortkomen uit investeringen die worden gedaan door STUCO (zijnde na activering). Dus op 

het moment dat STUCO (delen van) het solar park vervangt uit eigen middelen of met een 

lening, betrekt de ACM vanaf dat moment die kosten wel in de tarieven voor afnemers. 

 

82. STUCO stelt dat het de bedoeling van de subsidieverstrekker is geweest dat STUCO wel een 

reserve zou kunnen opbouwen via afschrijvingen op met subsidie bekostigde activa. De ACM 

acht dit niet waarschijnlijk. Ten eerste voorziet de Wet elektriciteit en drinkwater BES daar niet 

in en ten tweede is deze bedoeling niet terug te lezen in de toelichting bij de wet of in de 

subsidiebesluiten. STUCO heeft haar stelling ook niet onderbouwd.  

 

83. Tot slot verwijst STUCO naar een passage in het subsidiebesluit van 7 september 2015 

waarin de Minister opmerkt dat de aanleg van het zonnepark voor STUCO een dermate grote 

besparing op de dieselkosten zou opleveren dat zij hierdoor rendabel zou worden. De ACM 

                                                        
32

 Zie de randnummers 55 e.v. van de productiebeschikking. 
33

 De door STUCO aangeleverde historische aanschafwaarden bevatten geen daarbij opgetelde subsidies dus de ACM 

hoefde niet de subsidies hiervan af te trekken. 
34

 De ACM merkt op dat er uit deze met subsidie verkregen activa in zoverre ook geen vermogenkosten voortvloeien, 

maar hierop ziet de bezwaargrond van STUCO niet en dus laat de ACM dit verder buiten beschouwing. 
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ziet niet in hoe zij uit deze constatering van de Minister dat de bedrijfsvoering van STUCO 

destijds onrendabel was, zou moeten afleiden dat de Minister zou vinden dat de ACM extra 

tariefruimte voor STUCO mogelijk zou moeten maken.  

 

84. De ACM is van oordeel dat zij in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het gevoerde beleid op 

dit punt. In hetgeen STUCO heeft aangevoerd ziet de ACM geen bijzondere omstandigheden 

die haar nopen tot afwijking van haar beleid. Het bezwaar is daarom ongegrond. 

 

4.5 Bezwaargrond productiefaciliteit drinkwater 

85. De volgende bezwaargrond is allereerst gericht tegen de RAV die de ACM heeft bepaald voor 

de productie van drinkwater. STUCO stelt dat uit de motivering in de beschikking niet blijkt 

hoe de ACM ‘het aan de productie van drinkwater toegerekende deel van de indirecte activa’ 

heeft bepaald. Daarnaast maakt STUCO bezwaar tegen het feit dat de hoofdbestanddelen 

van de wateractiva niet in de RAV zijn betrokken, omdat deze wel in juridisch bezit van en 

gebruik bij STUCO zijn. Tot slot stelt STUCO dat alle kosten die zijn gelieerd aan dit 

hoofdbestanddeel in overweging moeten worden genomen door de ACM, omdat deze kosten 

deel uitmaken van de operationele kosten voor de productie van water. Ook op dit punt 

ontbreekt de motivering volgens STUCO. 

 

Reactie van de ACM 

86. Deze bezwaargrond heeft zowel betrekking op de productieprijsbeschikking voor drinkwater 

als op de hiervoor relevante delen van het methodebesluit.  

 

87. Hoe de ACM indirecte activa heeft toegerekend aan de activiteit productie van drinkwater, is 

niet toegelicht in de beschikking of het methodebesluit. In zoverre is de bezwaargrond terecht 

aangevoerd. De ACM zal hieronder de motivering aanvullen.  

 

88. Onder ‘vaste activa’ (fixed assets) worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor 

benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Hierop wordt dus 

afgeschreven. Voorbeelden zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de 

transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, en 

niet om te verhandelen. 

 

89. Vervolgens kunnen de vaste activa verder onderverdeeld worden in het gedeelte dat direct 

kan worden toegerekend aan de productie van drinkwater, zoals de productiefaciliteit, en het 

gedeelte dat indirect kan moeten worden toegerekend aan de productie van drinkwater. 

Hiervoor hanteert de ACM een verdeelsleutel. Naast de productie van drinkwater verzorgt 

STUCO namelijk ook de distributie van drinkwater én productie en distributie van elektriciteit. 

Voor alle vier deze activiteiten stelt de ACM tarieven vast. Dit betekent dat de vaste activa 

verdeeld (toegerekend) moesten worden aan de juiste activiteit.  

 

90. Activa die niet een directe relatie hebben met één van de vier activiteiten, zoals  de inventaris 

op het kantoor van STUCO, worden door middel van verdeelsleutels  toegerekend aan de 
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verschillende activiteiten. De ACM heeft in de periode september – december 2016 samen 

met STUCO de RAV bepaald, waarbij ook de verdeelsleutels per type activa zijn bepaald. Uit 

de Excel sheets aangaande de RAV bepaling staan in de kolommen O, P, Q en R de 

verdeelsleutels per activiteit van STUCO. Te zien is dat een type activa ofwel 100% wordt 

toegerekend aan een activiteit (direct) ofwel dat dit percentage lager is dan 100%. De 

verdeelsleutels zijn door STUCO zelf voorgesteld. Bijvoorbeeld het percentage van 10,22% 

houdt in dat 10,22% van de waarde van het betreffende asset aan drinkwaterproductie is 

toegerekend, en dus voor dit percentage is opgenomen in de RAV van drinkwaterproductie. In 

het Excel bestand “Rekenmodel productieprijs drinkwater STUCO 2017” zijn vervolgens de 

toegerekende activawaarden per hoofdcategorie opgenomen. Zie hiervoor het tabblad 

“Costs”.  

 

91. Over de vraag of STUCO de productiefaciliteit nu wel of niet juridisch in bezit heeft, merkt de 

ACM het volgende op. De meest recente definitieve jaarrekening betreft die over het jaar 

2015.
35

 Op pagina 12 van dit document wordt het volgende toegelicht: 

In 2014 the Company provided water services to the community of St. Eustatius in accordance 

with its responsibility. However the shareholder, the Public Entity St. Eustatius, has not yet 

completed the formal transfer of the legal ownership of water assets used in the production 

and distribution of water. The Public Entity has on repeated occasions confirmed its intention 

to arrange the transfer and Management expects that this will be concluded in 2016. 

 

92. Hieruit volgt dat in 2015 het juridisch eigendom nog niet was overgedragen aan STUCO. 

Inmiddels heeft STUCO de conceptjaarrekening voor 2016 aan de ACM aangeleverd.
36

 Uit de 

tekst op pagina 14 blijkt dat ook in 2016 deze overdracht nog niet heeft plaatsgevonden.
37

 Dit 

betekent dat ten tijde van het nemen van de bestreden beschikking op 16 december 2016 het 

juridisch eigendom van de ‘water assets’ nog niet bij STUCO lag, waardoor deze niet in de 

RAV is opgenomen.  

 

93. Tot slot stelt STUCO dat alle kosten die zijn gelieerd aan de waterproductiefaciliteit deel 

moeten uitmaken van de operationele kosten voor de productie van drinkwater. STUCO 

specificeert namelijk niet welke kosten de ACM dan niet zou hebben meegenomen in de 

berekening van de productieprijs. De ACM heeft alle operationele kosten die STUCO heeft 

voor het beheer van de waterproductiefaciliteit, voor zover opgenomen in de jaarrekening 

2015, meegenomen in de berekening van de productieprijs van drinkwater. 

 

94. De ACM concludeert dat deze bezwaargrond alleen heeft geleid tot aanvulling van de 

motivering en geen herroeping van de bestreden beschikking tot gevolg heeft. ACM acht 

daarom de bezwaargrond ongegrond.  

 

                                                        
35

 Dossierstuk 109. 
36

 Aangeleverd door STUCO aan ACM Bonaire per e-mail op 16 juli 2017. 
37

 Uit de jaarrekeningen maakt ACM daarnaast op dat STUCO ook geen huur betaalt voor het gebruik van de 

waterproductiefaciliteit. 
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4.6 Bezwaargrond gebruik oude cijfers 

95. STUCO stelt dat de ACM ten onrechte uitgaat van oude cijfers van twee jaar terug (uit de 

jaarrekening 2015). De tarieven moeten gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Dit is een 

probleem want de kosten op Sint Eustatius stijgen snel, wat STUCO dan uit haar eigen 

reserves moet betalen. Ook geldt dat STUCO in 2014 is begonnen en gedurende de eerste 

vijf jaren hogere opstartkosten heeft. Tevens heeft de ACM niet onderbouwd waarom zij niet 

de cijfers van 2016, niet in jaarrekening vorm, heeft bekeken en informatie hieruit kwalificeert 

als “additionele kosten die in 2017 aantoonbaar gemaakt zullen worden, maar geen deel 

uitmaakten van 2015 jaarrekening” (zie paragraaf 6.1.3 van de beschikkingen).
38

 De ACM legt 

onvoldoende uit wanneer deze additionele kosten wel worden meegenomen door de ACM in 

de berekening van de productietarieven. Tot slot stelt STUCO dat zij het zeer onwaarschijnlijk 

acht dat de ACM eens het moeilijke besluit zal nemen om de maximale productieprijs te 

verhogen omdat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de vaststelling van de tarieven 2017. 

Ook dit pleit voor het gebruik van de meest actuele gegevens om daarmee het risico op een 

verkeerde inschatting te mitigeren.  

 

Reactie van de ACM 

96. De ACM constateert dat deze bezwaargrond alleen betrekking heeft op het methodebesluit. 

 

97. Artikel 2.5, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater BES regelt dat de productieprijs 

gebaseerd moet zijn op de werkelijke kosten van productie met inachtneming van een redelijk 

rendement. Hiermee heeft de wetgever voorgeschreven dat de tarieven kostengeoriënteerd 

moeten zijn.  

 

98. De ACM heeft ter uitvoering van het beginsel van kostenoriëntatie in de methode vastgelegd 

dat bij de vaststelling van de kosten (stap 1 in de berekening van de verwachte efficiënte 

kosten, zie paragraaf 5.2 van het methodebesluit) in eerste instantie wordt uitgegaan van de 

meest recente  jaarrekening die door een onafhankelijke accountant is gecontroleerd.
39

 Het 

dient naar de mening van de ACM de rechtszekerheid om aan te sluiten bij een door een 

accountant gecontroleerde jaarrekening waarin de gemaakte kosten zijn verantwoord. In de 

praktijk betekent dit dat de tarieven voor 2017 in beginsel zijn gebaseerd op de jaarrekening 

2015.  

 

99. In het methodebesluit erkent de ACM dat zij de toekomstige tarieven in beginsel baseert op 

kosten die twee jaar terug zijn gemaakt. Dit komt omdat kosten achteraf pas kunnen worden 

vastgesteld (na afloop van het jaar) en de tarieven vooraf moeten worden bepaald (in 

december 2016 voor het jaar 2017). Daarom heeft de ACM de mogelijkheid gecreëerd om ook 

rekening te houden met ontwikkelingen die plaatsvinden nadat de jaarrekening is vastgesteld. 

Randnummer 91 van het methodebesluit maakt het mogelijk voor de ACM om in de tarieven 

                                                        
38

 Zie randnummer 66 van de productieprijsbeschikking elektriciteit en randnummer 63 van de productieprijsbeschikking 

drinkwater. 

39
 Zie randnummer 71 en verder van het methodebesluit.  
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rekening te houden met additionele kosten wanneer die in 2017 aantoonbaar gemaakt zullen 

worden.  

 

100. De ACM heeft bij deze bevoegdheid expliciet aangegeven dat zij hiermee terughoudend zal 

omspringen omdat het schattingen van het bedrijf zelf betreft. Bedrijven hebben logischerwijs 

een prikkel om deze schattingen rooskleuriger te presenteren omdat hun dit hogere tarieven 

oplevert. Het ligt volgens de ACM op de weg van de gereguleerde partij om aan te geven 

welke extra kosten zij verwacht voor 2017 en deze goed te onderbouwen.  

 

101. In de maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de productieprijsbeschikkingen 

hebben de ACM en STUCO intensief met elkaar samengewerkt om de benodigde informatie
40

 

over de productieactiviteiten van STUCO te verzamelen. In deze periode is er voor STUCO 

voldoende gelegenheid geweest om met onderbouwing te komen van eventuele kostenposten 

die niet in de jaarrekening 2015 waren opgenomen maar die wel met zekerheid zouden 

worden gemaakt in het jaar 2017. De ACM had deze dan nader onderzocht en besloten om 

deze wel of niet op te nemen als additionele kosten. STUCO heeft dit echter nagelaten.     

 

102. STUCO stelt dat de ACM hiervoor (ambtshalve) de concept-jaarrekening 2016 van STUCO 

had moeten gebruiken.
41

 De ACM hanteert echter het beleid dat uitgegaan wordt van de 

meest recente door een accountant goedgekeurde jaarrekening. Voor additionele kosten geldt 

dat gereguleerde partijen daarin meer inzicht hebben dan de ACM, zodat het op hun weg ligt 

daarover (gemotiveerd) informatie te verschaffen. De ACM stelt vast dat uit het dossier niet 

blijkt dat STUCO ter voorbereiding op de tarieven 2017 de concept jaarrekening 2016 heeft 

verstrekt aan de ACM. Had STUCO dit wel gedaan, dan had STUCO wel een specifieke 

kostenpost moeten benoemen met een realistische schatting van de hoogte hiervan voor 

2017. De concept-jaarrekening had daarbij waardevol kunnen zijn als element in de 

onderbouwing van de hoogte van deze kostenpost. Hiervan is echter in onderhavige situatie 

geen sprake.   

 

103. STUCO stelt dat het gebruik van oude cijfers onjuist is omdat STUCO op Sint Eustatius te 

maken heeft met stijgende prijzen. De ACM stelt vast dat de methode hiermee wel rekening 

houdt, want de kostenbasis van 2015 wordt vermenigvuldigd met de inflatiecijfers voor het jaar 

2016 en 2017. Hiermee worden dus eventuele stijgende (of dalende) prijzen tussen 2015 en 

2017 verwerkt in de berekening van de productieprijs.  

 

104. Tijdens de hoorzitting vermeldde STUCO in het kader van deze bezwaargrond nog dat 

STUCO in 2014 is begonnen en voor de eerste vijf jaren hogere opstartkosten heeft. Hiervoor 

heeft de gekozen vertraging ook consequenties, aldus STUCO. Hierover merkt de ACM het 

volgende op. STUCO is gestart in 2014, de productietarieven zijn gebaseerd op informatie uit 

2015 en de tarieven gelden voor het jaar 2017. Als wordt uitgegaan van hogere opstartkosten 

in de eerste vijf jaren, dan was hier dus zowel sprake van in 2015 als in het jaar 2017. Dit 

                                                        
40

 Financiële informatie, kostenverdeelsleutels, volumes etc. 
41

 Hierover merkt de ACM op dat de jaarrekening STUCO 2015 pas op 3 november 2016 is goedgekeurd. 
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betekent dat eventuele hogere opstartkosten in 2015 zijn verdisconteerd in de productieprijs 

voor 2017 waardoor STUCO in 2017 ook ruimte heeft voor eventuele hogere opstartkosten. Er 

komt een moment dat deze hogere opstartkosten er niet meer zijn. In de 

productieprijsbeschikkingen van die jaren zal de ACM bezien of en zo ja op welke wijze de 

kostenbasis gebaseerd op een jaar waarin nog wel hogere opstartkosten zijn gemaakt 

neerwaarts moet worden bijgesteld.     

 

105. Tot slot stelt STUCO dat zij niet gelooft dat de ACM de productieprijs zal verhogen als gevolg 

van inschattingsfouten. De ACM stelt vast dat zij hier wel degelijk rekening mee houdt, zie 

hiervoor randnummer 100 en verder van het methodebesluit. Hier is vastgelegd dat de ACM 

overgaat tot nacalculatie als er sprake is van een verschil in volume tussen schatting en 

werkelijkheid en in het geval de additionele kostenpost hoger of lager blijkt uit te pakken. Dit 

werkt dus twee kanten op. Nacalculatie houdt in dat de ACM het teveel of te weinig ontvangen 

bedrag verwerkt in de berekening van de productieprijs van het daaropvolgende jaar. De ACM 

ziet dit niet als een moeilijke maar juist een logische beslissing omdat op deze manier 

geborgd is dat de productieprijs is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Tot slot geldt 

natuurlijk dat STUCO een inschattingsfout kan aanvechten door in bezwaar c.q. beroep te 

gaan tegen de tariefbeschikking van de ACM.    

 

106. De ACM is van oordeel dat zij in redelijkheid heeft kunnen komen tot deze keuze. ACM acht 

de bezwaargrond ongegrond. 

 

4.7 Bezwaargrond inflatiecorrectie 

107. STUCO brengt naar voren dat het onduidelijk is waarom de ACM de inflatiecorrectie baseert 

op de consumentenprijsindex van Bonaire en niet van Sint Eustatius. Daar komt bij dat ook de 

inflatiecijfers van Sint Eustatius niet relevant zijn omdat STUCO (behalve voor personeel) is 

aangewezen op aankopen van derden gevestigd buiten het eiland, bijvoorbeeld op Sint 

Maarten. De kosten van materiaal zijn alleen maar gestegen, terwijl de uitkomst van de 

inflatiecorrectie van de ACM feitelijk een deflatie betreft. Volgens STUCO zou de ACM een 

inflatiepercentage moeten gebruiken tussen de 2,5% en 3%.  

 

Reactie van de ACM 

108. De bezwaargrond voor zover deze ziet op de vraag waarom de index van Bonaire is gebruikt, 

heeft betrekking op de productieprijsbeschikking. De rest van de bezwaargrond ziet op het 

methodebesluit. 

 

109. Ten aanzien van het gebruik van de Bonaire index merkt de ACM op dat paragraaf 2.3 van 

het commentaar, afkomstig van de afdeling binnen de ACM die de 

productieprijsbeschikkingen heeft opgesteld, blijkt dat in de tekst van de beschikkingen per 

abuis sprake is van de consumentenprijsindex voor Bonaire, waar dat had moeten zijn: “van 

Sint Eustatius”. In de rekenmodellen bij de bestreden beschikkingen zijn wel de cijfers van 

Sint Eustatius gehanteerd. De bezwaargrond is derhalve op dit punt terecht aangevoerd. 
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110. STUCO is daarnaast van mening dat het gebruik van de consumentenprijsindex van Sint 

Eustatius sowieso onjuist is en dat de ACM moet kijken naar de inflatie van de landen waar 

STUCO aankopen doet. De ACM volgt het bezwaar van STUCO op dit punt niet om de 

volgende redenen.  

 

111. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket aan goederen en 

diensten die kunnen worden aangeschaft op Sint Eustatius. Aangezien Sint Eustatius een 

klein eiland is, worden veel producten geïmporteerd. In de consumentenprijsindex van Sint 

Eustatius zitten dus prijsontwikkelingen verdisconteerd van de (ei)landen waar de 

geïmporteerde producten vandaan komen. Daarnaast gebruikt het Centraal Bureau voor de 

Statistiek voor producten die nauwelijks op Sint Eustatius verkrijgbaar zijn (welke producten 

dus nauwelijks kunnen worden aangeschaft op het eiland) direct de consumentenprijsindex 

van Curaçao of Sint Maarten.
42

 Het CBS heeft bevestigd dat er voor deze producten wordt 

uitgeweken naar bijvoorbeeld internetaankopen en aankopen op bijvoorbeeld Sint Maarten.
43

 

  

112. De ACM heeft STUCO tijdens de hoorzitting gevraagd om aan te geven welke variabele de 

ACM dan als alternatief voor de consumentenprijsindex van Sint Eustatius zou moeten 

gebruiken. STUCO heeft hierop geantwoord dat een percentage van 2,5% à 3% volgens haar 

redelijk zou zijn. De ACM ziet echter niet in hoe een vast percentage een redelijke schatter 

kan zijn van de jaarlijkse inflatie, omdat inflatie nu eenmaal fluctueert door de tijd heen. 

STUCO heeft bij dit percentage geen bron gegeven. In het geval dat STUCO het percentage 

baseert op haar ervaringen met inkopen op Sint Maarten, dan merkt de ACM op dat het door 

STUCO genoemde percentage sterk afwijkt van de werkelijke inflatieontwikkeling op Sint 

Maarten. Hier heeft namelijk een geleidelijke daling van de inflatie plaatsgevonden van 

ongeveer 2% in het derde kwartaal van 2014 tot ongeveer -0,2% in het derde kwartaal van 

2016.
44

 

 

113. ACM concludeert dat de bezwaargrond alleen terecht is aangevoerd, voor zover deze ziet op 

de kennelijke verschrijving. Voor het overige is de bezwaargrond ongegrond. ACM gaat niet 

over tot herroeping van de bestreden besluiten.  

 

4.8 Bezwaargrond correctie tarieven voor brandstofkosten 

114. De laatste bezwaargrond ziet op het corrigeren van de tarieven voor de brandstofkosten. Op 

het eiland geldt al jaren dat tariefcorrecties (door STUCO) maandelijks plaatsvinden. Dit geeft 

de bevolking van Sint Eustatius de mogelijkheid om de wijzigingen te absorberen. STUCO 

stelt dat nu dit slechts halfjaarlijks wordt de bevolking geconfronteerd kan worden met 

aanzienlijke verhogingen. Dit is een probleem voor de bevolking en voor STUCO. De 

bevolking heeft niet de middelen om te sparen, en als ze niet betalen moet STUCO opdraaien 

voor deze kosten. STUCO meent daarom dat het aanhouden van het bestaande systeem 

                                                        
42

. Zie pagina 8 van CBS, Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2015 – Eindrapportage, oktober 2015.  
43

 Zie emailwisseling ACM-CBS d.d. 7 augustus 2017. 
44

 Zie de website van de Department of Statistics Sint Maarten: http://stat.gov.sx/#. 
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waarin maandelijks kleine aanpassingen worden gemaakt zowel de positie van STUCO als 

van de bevolking dient.  

 

Reactie van de ACM 

115. Naar het oordeel van de ACM heeft deze bezwaargrond geen betrekking op de 

productieprijsbeschikkingen of het gedeelte van het methodebesluit dat relevant is voor de 

productieprijsbeschikking. De ACM acht deze bezwaargrond daarom ongegrond. De ACM zal 

dit hierna toelichten.  

 

116. Met de in bezwaar bestreden beschikkingen heeft de ACM de maximale productieprijs voor 

drinkwater en voor elektriciteit voor STUCO voor het jaar 2017 vastgesteld. Deze prijzen 

betreffen interne verrekenprijzen, omdat STUCO naast producent ook distributeur is (STUCO 

is een geïntegreerd bedrijf). De bezwaargrond van STUCO ziet op tarieven die de bevolking 

zou moeten betalen. Dit betreft niet de door de ACM vastgestelde productieprijzen want deze 

worden door STUCO niet rechtstreeks bij afnemers van elektriciteit en drinkwater in rekening 

gebracht. Bovendien geldt dat de productietarieven wèl maandelijks worden aangepast als 

gevolg van fluctuaties in de energiekosten. STUCO doelt in haar bezwaargrond op de 

distributietarieven, maar deze zijn geen voorwerp van geschil in deze bezwaarprocedures.  

 

117. De maximale distributietarieven voor elektriciteit en drinkwater zijn overigens recentelijk 

vastgesteld door de ACM, en gelden per 1 juli 2017.
45

 Tegen deze beschikkingen stond voor 

STUCO ook bezwaar open, maar STUCO heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.          

 

118. Ten overvloede merkt de ACM op dat artikel 3.14, zesde lid, van de Wet elektriciteit en 

drinkwater BES voorschrijft dat het variabele gebruikstarief (distributie) slechts op 1 januari en 

op 1 juli van elk jaar kan worden vastgesteld. Dit betekent dat maandelijkse aanpassing van 

de distributietarieven op grond van de wet niet mogelijk is.
46

 

 

4.9 Conclusie 

119. De ACM concludeert dat geen van de door STUCO naar voren gebrachte bezwaren tegen de 

productieprijsbeschikkingen voor elektriciteit en water voor het jaar 2017 heeft geleid tot 

herroeping van één of beide bestreden besluiten.  

 

5 Vergoeding proceskosten. 

120. STUCO heeft verzocht om vergoeding van proceskosten op grond van artikel 58, tweede lid, 

van de War BES. 

                                                        
45

 Beschikking distributieprijs elektriciteit van 8 mei 2017 met kenmerk ACM/DE/2017/202768 (zaaknummer 

17.0288.52) en beschikking distributieprijs drinkwater van 13 juni 2017 met kenmerk ACM/DE/2017/203400 

(zaaknummer 17.0287.52). 
46

 De toelichting bij de wet, zoals de ACM heeft geciteerd in randnummer 123 van het methodebesluit, bevestigt dat het 

de keuze van de wetgever was om de distributieprijs voor consumenten halfjaarlijks vast te stellen en niet maandelijks. 
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121. Op grond van artikel 58, tweede lid, van de War BES, worden de kosten die een partij in 

verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken vergoed 

voor zover de beschikking door ernstige onzorgvuldigheid in strijd met het recht is genomen.  

 

122. Als gevolg van de beoordeling van de bezwaargronden heeft de ACM de motivering van de 

bestreden beschikkingen op punten aangevuld. De beschikkingen worden hierdoor, zoals 

vermeld, niet herroepen, zodat STUCO niet in aanmerking komt voor vergoeding van de 

proceskosten. De ACM wijst het verzoek van STUCO dan ook af. 
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6 Dictum 

123. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de bezwaren van St. Eustatius Utility Company 

N.V. tegen het besluit van 16 december 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/207763 ongegrond 

en laat dit besluit in stand. 

 

124. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de bezwaren van St. Eustatius Utility Company 

N.V. tegen het besluit van 16 december 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/207764 ongegrond 

en laat dit besluit, onder aanvulling van de motivering zoals opgenomen in paragraaf 4.5 van 

onderhaving besluit, in stand. 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

w.g. 

 

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 

bestuurslid  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen deze beschikking kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks in hun 

belangen zijn getroffen, beroep instellen bij het Gerecht uiterlijk binnen zes weken na verzending of 

uitreiking van deze beschikking. Belanghebbenden moeten hun beroepschrift in tweevoud indienen 

bij de Griffie van het Gerecht op Sint Maarten. Het adres van die Griffie is: Frontstreet 58 (The 

Courthouse), Philipsburg, Sint Maarten. 
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