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Geachte mevrouw en mijnheer  

Naar wij hebben begrepen is er op dit moment nog geen mogelijkheid te werken 
volgens een benchmark systeem en is mede daardoor gekozen voor een profit 
sharing methode. Zeker voor een bedrijf als WEB lijkt het ons belangrijk volgens 
een benchmark methode te kunnen werken om daarmee ook de doelstelling van 
het bedrijf in kwestie te waarborgen. WEB is immers niet te beschouwen als een 
volledig commercieel bedrijf omdat WEB tevens het algemeen belang dient. Is het 
mogelijk een betrouwbare benchmark op te stellen en die methode vervolgens te 
introduceren? Wij hebben er begrip voor dat op de korte termijn van de 
invoering een passende benchmark vaststellen niet mogelijk is, maar hechten er 
aan te vragen om deze benchmark met de grootst mogelijke spoed vast te stellen 
en te gaan gebruiken. 
Wat betreft een prijsaanpassing gaat onze voorkeur uit naar 2 x per jaar, 
tegelijkertijd zijn we wat huiverig voor het werken met een index aangezien de 
prijsvorming van energie/brandstoffen buiten de macht van de energiebedrijven 
ligt en er met de kleine afzetmarkt geen sprake is van een transparante 
prijsvorming van olieproducten. Een gevolg van werken met een index zou naar 
onze visie kunnen betekenen dat producenten riskante beleggingen of 
constructies moeten aangaan om te anticiperen op prijsschommelingen. 
In een eerdere reactie op draft documenten rondom deze nieuwe wet heeft 
BONHATA aangegeven te zoeken naar een terugleververgoeding (bij opwekking 
van electriciteit d.m.v. zonnepanelen of windturbines) van een hoogte die een 
investering in duurzame energie stimuleert en rendabel maakt. Het gebruik van 
duurzaam opgewekte energie is ook voor het imago van Bonaire als toeristische 
bestemming van belang, uit recent onderzoek blijkt ook dat de potentiele toerist 
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steeds meer rekening houdt met zijn carbon footprint van die vakantie. Wij 
vragen u vriendelijk doch dringend de tarieven en voorwaarden voor 
teruglevering op zodanige aan te passen dat teruglevering via duurzame 
opwekking wordt gestimuleerd en aangemoedigd in tegenstelling tot het huidige 
ontmoedigingsbeleid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden. 

Wij hopen ACM met bovenstaande punten motivatie te geven een aantal zaken te 
heroverwegen, graag denken wij met u mee over alternatieven. 

Met vriendelijke groet, 

Irene M C Dingjan 
CEO BONHATA 
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