
De stoomboot van
Sinterklaas was dit jaar zo
vol, dat hij ook met een
vliegtuig snoep heeft laten
brengen naar Curaçao. Op
verzoek van Sinterklaas
zijn de kindjes van het

Sint Antonius College,
Amigunan di Kristu en
Casa Cuna naar het vlieg-
veld gegaan om een
snoepzakje op te halen.
Op de foto zijn drie 
kleintjes te zien van het

Sint Antonius College,
samen met hun lerares
Darelly Martis en Peggy
Croes van CAP. 

FOTO CAP

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Komende
maand, in de feestmaand
december, gaat de benzi-
neprijs op Curaçao met
twee dubbeltjes per liter
omlaag. Aan de pomp 
betaalt de automobilist
vanaf volgende week nog
iets meer dan twee gulden,
namelijk circa 2,02 gul-
den.

De prijsdaling is het ge-
volg van internationale

ontwikkelingen ten aan-
zien van de brandstofprijs.

Ook voorgaande maanden
werd benzine goedkoper;

maar de laatste daling was
met 2,5 cent minder groot
dan nu het geval is met 20
cent.

Ook diesel wordt iets
goedkoper. De afname is
echter verwaarloosbaar.
Diesel blijft daarmee circa
1,78 gulden. Na een stij-
ging in november dalen 
in december ook de tarie-
ven van Aqualectra voor
stroom en water; met hoe-
veel is nog niet precies be-
kend.

Eco Energy neemt het
hoog op en stelt daarin
drie advocaten in de arm
te nemen; één voor de za-
kelijke klanten, één voor
de particuliere klanten en

ook één voor Eco Energy
zelf.

Met de nieuwe terugle-
vertarieven wordt de netto-
besparing een stuk min-
der en is de terugverdien-
tijd een flink aantal jaren
meer. De leverancier is 
het ermee eens dat de ta-
rieven aangepast moesten
worden, zodat het ook
voor Aqualectra interes-
sant wordt. Maar de wijzi-
gingen zijn alleen in het
voordeel van het nutsbe-
drijf en benadelen de eige-
naren van zonnepanelen
en personen die willen in-

vesteren in zonne-energie.
Eco Energy zal er juridisch
voor pleiten de tarieven
voor bestaande klanten
niet op zulk een extreme
wijze aan te passen. Ook
moet na wijziging de
terugverdientijd niet meer
zijn dan zeven jaar. ,,Eco
Energy vindt de nieuwe
servicefee onwettig en gaat
dit aanvechten”, aldus de
advertentie. Het bedrijf wil
dat BTP&U, de regulator,
ook de leveranciers van
zonnepanelen betrekt bij
het vaststellen van de
nieuwe tarieven.
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Eco Energy
vecht terug
‘Wijzigingen alleen in het voordeel van Aqualectra’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eco Energy, leverancier van zonnepanelen, gaat de strijd
aan tegen het regeringsbesluit om de teruglevertarieven voor zonne-
energie per 1 januari aanstaande te verlagen en tegelijk ook een ‘ser-
vicefee’ te heffen. Dat blijkt uit een advertentie elders in deze krant. 

Snoepjes halen op Hato
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De gerechte-
lijke strijd van oud-korp-
schef Marlon Wernet lijkt
nu ten einde door een
nieuwe uitspraak van de
rechter waarin het verzoek
van Wernet om zijn ont-
slag terug te draaien we-

derom wordt afgewezen.
Het vonnis is gisteren uit-
gesproken. Wernet is on-
langs ontslagen als korps-
chef bij de politie en ter be-
schikking gesteld van de
gevangenis waar hij belast
is met de taken en verant-
woordelijkheden behoren-
de bij de functie van direc-

teur van het detentiecen-
trum. De terbeschikking-
stelling geschiedt met be-
houd van het laatstgeno-
ten salaris op schaal 17 en
de toelagen die hij als
korpschef heeft genoten. 

De oud-korpschef was
gisteren niet bereikbaar
voor commentaar. 

Benzine 2 dubbeltjes goedkoper

Strijd Wernet ten einde


