
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De brandstof-
prijs is dan weliswaar licht ge-
daald, de tarieven voor stroom
en water zijn per 1 november
juist gestegen. Elektriciteit is per
kilowattuur (kWh) 6 cent duur-
der geworden, terwijl een kuub
water (m3) met ingang van afge-
lopen zaterdag 37 cent in prijs is
gestegen. De regering noch
overheidsdiensten hebben hier
aandacht aan besteed, maar be-
studering door deze krant van de
nieuwe tarieven tonen de stij-
ging aan. Het betreft bij zowel
stroom als leidingwater de
brandstofcomponent van de
consumentenprijs. Het basis-
deel van het tarief - ter dekking
van de operationele kosten van
nutsbedrijf Aqualectra - is gelijk
gebleven. De laagste prijs die
huishoudens betalen voor een
kWh, namelijk tot een verbruik

van 250 kWh, is gestegen van
56,9 cent naar 62,9 cent. Huis-
houdens die tussen 250 en 350
kWh afnemen betalen nu 73,5
cent en voor meer dan 350 kWh
moet 77,9 cent worden afgere-
kend. 
(Gewone) bedrijven betalen 73,8
cent per kWh, maar onderne-
mingen die exporteren of pro-
ducten maken waardoor import
overbodig is krijgen het verlaag-
de tarief van iets meer dan twee
kwartjes (was vorige maand nog

ruim 44 cent). Het ziekenhuis
betaalt het minst: in de nieuwe
situatie ongeveer 47 tot 48 cent.

Hoewel de wereldolieprijs
licht is afgenomen en daarmee
ook Curaçao minder kwijt is aan
brandstof is er toch de stijging
voor afname van water en elek-
tra.  Dit wordt verklaard aan de
hand van de correctiefactor die
ongunstig van invloed is en een
andere, duurdere productiemix
in vergelijking met oktober.

Water uit de kraan stijgt van
7,74 gulden naar 8,11 gulden.
Dat is het goedkoopste, sociale,
tarief voor verbruikers thuis tot
negen kuub. Alles wat daar bo-
venop wordt gebruikt is een stuk
duurder, namelijk 13,26 gulden
tussen negen en twaalf kuub;
15,20 gulden tussen twaalf en
twintig kuub en 17,17 gulden
voor elke m3 water die boven de
twintig wordt afgenomen. 
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Frielink bij
team BZSE
Advocaten 
Van onze redactie
Willemstad/Philipsburg - Advocaat Karel Frielink treedt
toe tot het team van BZSE Advocaten en Belastingadvi-
seurs dat is gevestigd op Sint Maarten.
Frielink zet een vestiging van

BZSE te Curaçao op en wordt
daar de managing partner. Het
kantoor start op 1 januari 2015.

Dat is afgelopen weekeinde
bekendgemaakt. In een persbe-
richt wordt gemeld: ,,Wij zijn
bijzonder verheugd over de
komst van Karel Frielink en met
het nieuwe kantoor op Curaçao”,
aldus Roeland Zwanikken, ma-
naging partner van BZSE in Phi-
lipsburg. Hij vervolgt: ,,Frielink
is een uitstekende advocaat die
bekendstaat om zijn juridische
vaardigheden en ervaring in het
Caribische deel van het Konink-
rijk. Hij geniet alom waardering
als expert ondernemingsrecht,
corporate governance en finan-
cieel recht, maar ook op andere
terreinen van het commerciële
recht.” Frielink was tot voor kort
jarenlang managing partner van
Spigt Dutch Caribbean op Cura-
çao. Bij dit kantoor staat nu ad-
vocaat Martijn Welten aan het
roer. Spigt Dutch Caribbean te
Scharloo telt verschillende part-
ners. Frielink: ,,Ik heb al jaren-
lang een sterke persoonlijke

band met enkele partners van
BZSE en heb ook in diverse za-
ken met advocaten van BZSE
samengewerkt, en weet dat zij
terecht een uitstekende reputa-
tie hebben.” ,,Groeien om te
groeien is nooit ons doel ge-
weest”, aldus Zwanikken. ,,We
hebben deze mogelijkheid zorg-
vuldig afgewogen, en zijn ervan
overtuigd dat die niet alleen
goed is voor ons kantoor, maar
bovenal ook voor onze cliënten.
Wij bieden de hoogste kwaliteit
als het gaat om onze diensten en
de manier waarop wij met onze
cliënten samenwerken.”

Volgens Frielink delen hij en
BZSE dezelfde waarden. ,,Recht
door zee, onafhankelijk, integer,
professioneel, loyaal en team-
geest kenmerken de professio-
nals van BZSE. Ik kijk ernaar uit
om met mijn nieuwe collega’s
samen te werken om onze cliën-
ten optimaal van dienst te zijn.”

Het is nog niet bekend op wel-
ke locatie het kantoor Curaçao
zal zijn gevestigd. 

www.bzselaw.com.

Stroom
en water
duurder

Het begint steeds meer op te vallen dat Punda, eens het bruisende centrum van Willemstad, leeg komt
te staan. Meer dan 40 panden zijn inmiddels leeg, wat zijn weerslag heeft op het aantal bezoekers aan
het centrum. Dat viel ook Manu Bergman op, die zaterdagmiddag om 15.20 uur een foto maakte van
lege parkeervakken in Punda en een bijna verlaten Gomezplein om 16.00 uur. ,,En als jullie je afvragen
hoe het kan dat er op een zaterdag rond die tijd bijna niemand op het Gomezplein is...inderdaad een
goeie vraag”, schrijft hij op de Facebookbpagina ‘You know you’ve lived in Curaçao if…’.
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Doodse stilte op zaterdagmiddag
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