
ARBITRAAL VONNIS  

 

 

In de zaak van 

 

 

 

ECOPOWER BONAIRE B.V. 

gevestigd te Bonaire, 

eiseres in conventie, verweerster in reconventie 

 

Advocaat: mr. C. de Bres 

(hierna: Ecopower) 

 

tegen 

 

 

WATER EN ENERGIEBEDRIJF BONAIRE N.V., 

gevestigd te Bonaire, 

verweerster in conventie, eiseres in reconventie 

 

Advocaat: mr. G.B. Steward 

(hierna: WEB) 

 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

prof.mr. A.S. Hartkamp (voorzitter), wonende te Den Haag; 

dr. ir. V. S. Ajodhia, wonende te Zoetermeer; 

mr. S. H. De Ranitz, wonende te  Den Haag; 

 

vormen het scheidsgerecht. 



 

Arbiters, gezien de onder I en II hierna vermelde stukken, overwegen het volgende: 

 

I. BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT; PLAATS EN TAAL VAN DE 

ARBITRAGE; TOEPASSELIJK RECHT 

 

1.1. a) Ecopower en WEB zijn arbitrage overeengekomen blijkens de 

vaststellingsovereenkomst die is gesloten tijdens de terechtzitting d.d. 20 januari 2012 van het 

Gerecht van eerste aanleg van Bonaire, St. Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire. De tekst 

van deze overeenkomst is te vinden in prod. 20 bij Memorie van Eis (hierna MvE).  

b) De grondslag van de arbitrage is te vinden in de overeenkomst van 1 september 2011, 

gesloten tussen vertegenwoordigers van Ecopower en WEB en Ir. L.M.J. van Halderen, 

bepalende dat indien geplande gesprekken die zouden moeten leiden tot structurele 

oplossingen van de tussen partijen bestaande geschilpunten niet op alle punten zouden slagen, 

een proces van bindende arbitrage wordt gestart, dat de ondertekenaars over de inrichting van 

het arbitrageproces nadere afspraken zullen maken, en dat de kosten van de arbitrage gelijk 

worden gedeeld tussen Ecopower en WEB. De volledige tekst van deze overeenkomst is te 

vinden in prod. 7 bij MvE. Nu deze overeenkomst tot stand is gekomen nadat in eerdere 

overeenkomsten verschillende bevoegde fora waren overeengekomen, achten arbiters die 

eerdere forumkeuzes achterhaald.   

 

1.2. a) Blijkens punt 2 van de vaststellingsovereenkomst is op de arbitrage van toepassing de 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Deze verwijzing 

correspondeert met die in art. 1020 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

BES (onder meer geldende op Bonaire), bepalende: ‘Op een arbitrage is van toepassing de 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, hierna te noemen de 

Model Law, zoals laatstelijk vastgesteld door de United Nations Commission on International 

Trade Law, en zulks in de Engelstalige tekst daarvan.’  

b) Arbiters verstaan onder deze verwijzing de “UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration 1985, with amendments as adopted in 2006”.  

c) Aangezien de Model Law is bedoeld als voorbeeld voor een wettelijke regeling, en dus niet 

zonder meer gelijk kan worden gesteld met een regeling die van toepassing is op en een 

oplossing geeft voor alle aspecten van een arbitrageprocedure, zullen arbiters de Model Law 

zo nodig aanvullen met behulp van de UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010). 



 

1.3. a) Blijkens punt 4 van de vaststellingsovereenkomst hebben partijen gekozen voor een 

tribunaal bestaande uit drie arbiters.  

b) Partijen hebben in punt 5 van de vaststellingsovereenkomst als arbiters aangewezen mr. De 

Ranitz (Ecopower) en dr. ir. Ajodhia (WEB). Dezen hebben prof. Hartkamp als derde arbiter, 

tevens voorzitter, benoemd. De drie arbiters hebben hun benoeming aanvaard via een e-mail 

aan partijen, waarmee partijen hebben ingestemd.  

c) Voor deze aanvaarding en andere punten betreffende de procesorde wordt verwezen naar 

een brief van de voorzitter aan partijen van 21 maart 2012. 

 

1.4. Uit de onder 1.3 c) vermelde brief blijkt voorts onder meer dat tussen partijen 

overeenstemming erover bestaat dat de voertaal van de arbitrage het Nederlands en de plaats 

van arbitrage Bonaire is. 

 

1.5. a) In de beide overeenkomsten vermeld onder 1.1 is geen rechtskeuze voor een 

toepasselijk materieel recht uitgebracht.   

b) Blijkens art. 21.1 van de tussen partijen geldende ‘Power Purchase Agreement’ (hierna 

PPA) wordt die overeenkomst beheerst door ‘the laws of the Netherlands Antilles’.  

c) Het Land De Nederlandse Antillen heeft op 10 oktober 2010 opgehouden te bestaan. Thans 

geldt op Bonaire het Burgerlijk Wetboek BES (Stb. 2010, 494). Voor zover relevant voor de 

in deze arbitrage te beoordelen geschillen is dat wetboek identiek aan het recht zoals dat 

luidde op 27 november 2007, de dag waarop de overeenkomst tussen partijen is ondertekend.  

d) Gelet op het bovenstaande en op art. 28 van de UNCITRAL Model Law, alsmede op het 

feit dat beide partijen op Bonaire zijn gevestigd, zullen arbiters de geschillen tussen partijen 

beoordelen op basis van het thans op Bonaire geldende Burgerlijk Wetboek BES.  

 

 

II VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

 

2.1. Ecopower heeft haar Memorie van Eis (MvE), met producties, ingediend op 8 maart 

2012.  

 

2.2. a) In de Memorie van Eis heeft Ecopower een vordering gedaan tot het treffen van 

voorlopige maatregelen op de voet van art. 17 UNCITRAL Model Law.  



b) WEB heeft gereageerd op de vordering tot het treffen van voorlopige maatregelen in haar 

Reactie van 16 maart 2012, met producties. Op haar beurt heeft zij een voorlopige maatregel 

verzocht.  

c) Ecopower heeft op 21 maart 2012 op het verzoek van WEB gereageerd.  

d) Partijen hebben te kennen gegeven af te zien van de aan hen geboden mogelijkheid hun 

standpunten mondeling toe te lichten. 

e) Daarna hebben arbiters zich op 27 maart 2012 beraden en op 31 maart 2012 vonnis 

gewezen.  Het dictum van dit vonnis luidt als volgt: 

 

 

‘VII Arbiters oordelend naar de regelen des rechts, zoals dit geldt op Bonaire, 

beslissen over de vordering resp. het verzoek van partijen als volgt: 

 

7.1 Veroordelen WEB maandelijks de X- en Z- componenten (tot een bedrag van resp. 

41,30 USD/MWh en 68,40 USD/MWh, in totaal 109,70 USD/MWh) van de Energy 

Charge te voldoen over de afgeleverde hoeveelheid stroom;  

 

- zulks over de periode te rekenen vanaf het besluit van de Gezaghebber van 25 

augustus 2011 tot de eindbeslissing in deze arbitrageprocedure en voor zolang WEB 

op instructie van overheidswege verantwoordelijk is voor de aanvoer van brandstof 

voor de centrale;  

 

- en zulks telkens binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur en zonder 

ter zake een beroep op verrekening te doen; 

 

- en met dien verstande dat wat de op de datum van dit vonnis reeds toegezonden 

facturen betreft, de krachtens dit vonnis maandelijks verschuldigde bedragen binnen 

30 dagen na de datum van dit vonnis zullen worden voldaan, waarbij het op die 

facturen reeds betaalde op de verschuldigde bedragen in mindering wordt gebracht. 

 

7.2 Wijzen het verzoek van WEB af.’ 

 



2.3. a) Tegen dit vonnis is bezwaar aangetekend door WEB bij ‘Bezwaar ex-artikel 17 

UNCITRAL Model law op het arbitraal vonnis van 31 maart 2012’, gedateerd 3  april 2012, 

met producties. 

b) Het bezwaar is bestreden door Ecopower bij ‘Memorie houdende reactie op bezwaar WEB 

tegen voorlopige maatregel ex art. 17 UNCITRAL Model Law’, gedateerd 5 april 2012. 

c) Arbiters hebben het verzoek van WEB om te worden toegelaten tot een mondelinge 

toelichting afgewezen, op grond van de overwegingen dat (i) art. 17 UML geen recht geeft op 

een mondelinge toelichting (ii) dat partijen voldoende gelegenheid hebben gehad hun 

standpunten toe te lichten; (iii) dat verder uitstel dient te worden voorkomen en (iv) dat de 

voorlopige voorziening naar verwachting slechts ruim vier maanden haar werking zal 

behouden, nu er inmiddels op 1 augustus 2012 een zitting in de hoofdzaak is gepland en 

arbiters voornemens zijn om zeer spoedig daarna het eindvonnis te wijzen.  

d) 2.8 Arbiters hebben zich beraden op 9 april 2012 en bij vonnis van 11 april 2012 het 

bezwaar afgewezen. Het dictum van dit vonnis luidt als volgt: 

 

 

‘V Arbiters oordelend naar de regelen des rechts, zoals dit geldt op Bonaire, 

beslissen over de vorderingen resp. de verzoeken van partijen (…) als volgt: 

 

5.1 De beslissingen onder 7.1 – 7.2 in het vonnis voorlopige voorziening worden 

vervangen door de volgende beslissingen. 

 

5.2 Veroordelen WEB maandelijks de X- en Z- componenten (tot een bedrag van resp. 

41,30 USD/MWh en 68,40 USD/MWh, in totaal 109,70 USD/MWh) van de Energy 

Charge te voldoen over de afgeleverde hoeveelheid stroom;  

 

- zulks over de periode te rekenen vanaf het besluit van de Gezaghebber van 25 

augustus 2011 tot de eindbeslissing in deze arbitrageprocedure en voor zolang WEB 

op instructie van overheidswege verantwoordelijk is voor de aanvoer van brandstof 

voor de centrale;  

 

- en zulks telkens binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur en zonder 

ter zake een beroep op verrekening te doen; 

 



- en met dien verstande dat wat de vóór 1 april 2012 reeds toegezonden facturen 

betreft, het totaal van de krachtens dit vonnis maandelijks verschuldigde bedragen 

door WEB in vijf achtereenvolgende maandelijkse termijnen kan worden voldaan, 

waarvan de eerste vervalt op 1 mei 2012, waarbij het op die facturen reeds betaalde op 

de verschuldigde bedragen in mindering wordt gebracht;  

 

5.3 Bepalen dat de kosten gevallen op de procedure inzake de voorlopige voorziening 

zullen worden begroot bij het eindvonnis; 

 

5.4 Wijzen alle andere vorderingen en verzoeken af; 

 

5.5 Verklaren voor zoveel nodig dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.’ 

 

2.4. In de hoofdzaak heeft WEB op 5 april haar Memorie van Antwoord tevens Eis in 

Reconventie (MvA) ingediend, met producties.  

 

2.5. a) In verband met gewijzigde omstandigheden (zie hierna nr. 3.5) heeft Ecopower bij e-

mail van 19 april 2012 een Memorie houdende verzoek tot voorlopige maatregel ex art. 17 

UNCITRAL Model Law, met productie, ingediend. Ecopower heeft verzocht om een 

beslissing uiterlijk op 24 april 2012. Zij heeft tevens verzocht het verzoek te baseren op art. 

17B UML (ex parte beslissing, waarna WEB achteraf bezwaar zou kunnen maken). 

b) Arbiters, van oordeel dat het verzoek van Ecopower niet op art. 17B van de UML kan 

worden gebaseerd, hebben op 20 april WEB in de gelegenheid gesteld haar reactie te geven, 

en zulks wegens het grote spoedeisende belang uiterlijk op maandag 23 april 12.00 Bonaire 

tijd (18.00 Nederlandse tijd), met mededeling dat arbiters op 24 april zouden beslissen. 

c) WEB heeft op 23 april tijdig haar reactie (memorie van antwoord betreffende verzoek tot 

voorlopige maatregel ex-artikel 17 UNCITRAL Model Law d.d. 19 april 2012, met 

producties)  ingediend. 

d) Arbiters hebben zich beraden op 20 april en op 23 en 24 april, en mede op grond van 

informatie die is ingewonnen bij partijen, hebben zij op 24 april 2012 vonnis gewezen. Het 

dictum daarvan luidt als volgt: 

 

 



‘V Arbiters oordelend naar de regelen des rechts, zoals dit geldt op Bonaire, 

beslissen over het verzoek van Ecopower als volgt: 

 

5.1 De beslissingen onder 5.2 in het vonnis van 11 april 2012 worden vervangen door 

de beslissingen onder 5.2 sub (i). 

 

5.2  

 

(i) Veroordelen WEB maandelijks de X- en Z- componenten (tot een bedrag van resp. 

41,30 USD/MWh en 68,40 USD/MWh, in totaal 109,70 USD/MWh) van de Energy 

Charge te voldoen over de afgeleverde hoeveelheid stroom;  

 

- zulks over de periode te rekenen vanaf het besluit van de Gezaghebber van 25 

augustus 2011 tot de eindbeslissing in deze arbitrageprocedure;  

 

- en zulks telkens binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur en zonder 

ter zake een beroep op verrekening te doen; 

 

- en met dien verstande dat wat de vóór 1 april 2012 reeds toegezonden facturen 

betreft, het totaal van de krachtens dit vonnis maandelijks verschuldigde bedragen 

door WEB in vijf achtereenvolgende maandelijkse termijnen kan worden voldaan, 

waarvan de eerste vervalt op 1 mei 2012, waarbij het op die facturen reeds betaalde op 

de verschuldigde bedragen in mindering wordt gebracht;  

 

(ii) Veroordelen WEB, wat betreft de Y-component, voor de duur van deze 

arbitrageprocedure te voldoen 80% van de kosten verband houdende met de door 

Ecopower na 16 april 2012 ingekochte brandstof, telkens binnen 30 dagen na 

ontvangst van de betreffende factuur, en zonder ter zake een beroep op verrekening te 

doen;  

 

(iii) Bepalen dat de kosten gevallen op de procedure inzake deze voorlopige 

voorziening zullen worden begroot bij het eindvonnis; 

 

(iv) Wijzen alle andere vorderingen en verzoeken af; 



 

(v) Verklaren voor zoveel nodig dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.’ 

 

2.6. Op 3 mei 2012 heeft Ecopower haar Memorie van Repliek in Conventie tevens Memorie 

van Antwoord in Reconventie (MvR) ingediend, met producties. 

 

2.7. Op 1 juni 2012 heeft WEB haar Memorie van Dupliek in Conventie tevens Memorie van 

Repliek in Conventie (MvD) ingediend, met producties.  

 

2.8. Op 29 juni 2012 heeft Ecopower haar Memorie houdende Uitlating Nieuwe Producties en 

Stellingen in Conventie, tevens Memorie van Dupliek in Reconventie (MvDR) ingediend, met 

producties. 

 

2.9. Op 25 juli 2012 heeft WEB nog een aantal verklaringen in het geding gebracht, waarna 

Ecopower zulks gedaan heeft op 30 juli 2012. 

 

2.10. Op 1 augustus is een zitting gehouden op Bonaire. Ecopower was vertegenwoordigd 

door haar raadsman en voorts door de heer Van Hof. WEB was vertegenwoordigd door haar 

raadsvrouw en haar kantoorgenote mr. Keizer en voorts door de heren Beumer, Vogelesang, 

Silberie en Soliana. Mr. De Bres en mr. Steward hebben een toelichting gegeven aan de hand 

van schriftelijke pleitnotities die zij aan het scheidsgerecht hebben overgelegd, en hebben 

gere- en dupliceerd. Arbiters hebben een aantal vragen aan partijen gesteld. Partijen hebben 

na onderling beraad het scheidsgerecht ingelicht over de door hen bereikte overeenstemming 

omtrent de hierna in nr. 3.13. genoemde vorderingen D (cessielijsten) en G (kosten van 

rechtsbijstand). Partijen hebben meegedeeld dat zij elkaar en het scheidsgerecht opgave zullen 

doen van hun kosten van rechtsbijstand en dat zij geen nadere stukken zullen uitwisselen. Zij 

hebben vonnis gevraagd en arbiters hebben toegezegd  in de week volgende op de zitting 

vonnis te zullen wijzen. 

  



III BESCHRIJVING VAN HET GESCHIL 

 

A Inleiding 

 

3.0 Het partijen verdeeld houdende geschil omvat talrijke gedetailleerde deelgeschilpunten. 

Deze worden hieronder - zij het summier – in essentie weergegeven. In hoofdstuk IV van dit 

vonnis wordt op deze weergave teruggegrepen.    

 

3.1. Tussen partijen is een overeenkomst gesloten voor de elektriciteitsproductie op Bonaire. 

Deze overeenkomst is de in nr.1.5 hierboven genoemde Power Purchase Agreement, 

ondertekend op 27 november 2007 (prod. 1 bij MvE). De Effective date  - dat wil zeggen de 

datum waarop aan alle conditions precedent als bedoeld in art. 1.3 was voldaan – was 25 

maart 2008. De Commercial Operating Date (COD) was 20 augustus 2010.  

Krachtens deze overeenkomst heeft Ecopower in opdracht van WEB een wind-/dieselcentrale 

gebouwd. De door deze centrale geproduceerde stroom wordt uitsluitend aan WEB verkocht, 

waarna WEB de stroom distribueert naar de eindverbruikers.  

 

3.2. De opzet van deze overeenkomst was dat Ecopower gedurende de looptijd van de PPA 

(15 jaar te rekenen van Commercial Operation Date, art. 2.2 PPA een stroomprijs in rekening 

kon brengen aan haar enige afnemer WEB. Uit de PPA volgt dat de stroomverkoop aan WEB 

leidt tot een betaling die dient als vergoeding voor a) de operationele kosten (zoals salarissen, 

onderhoud etc.), b) de kosten van inkoop van brandstof, en c) de financieringslasten.  

Na de looptijd van 15 jaar en behoudens overeen te komen of eenzijdig door de financiers van 

Ecopower ingeroepen (zie art. 4.1.5 Direct Agreement, prod. 1 bij MvE) verlenging van de 

overeenkomst heeft WEB het recht de centrale over te nemen terwijl de aandeelhouders in 

Ecopower dan een recht verkrijgen om de aandelen in Ecopower aan Web te verkopen.   

 

3.3. De stroomprijs (‘Energy Charge’)  reflecteert deze structuur. De Energy Charge is 

volgens Schedule 4 bij de PPA opgebouwd uit drie componenten, die ieder een deel van 

Ecopowers kosten reflecteren:  

de X-component ziet op de operationele kosten en kent een vergoeding toe per MWh, die 

jaarlijks wordt aangepast aan de hand van inflatie en wisselkoersen;  

de Y-component ziet op de brandstofkosten en kent een vergoeding toe per MWh op basis van 

het in de overeenkomst bepaalde technisch rendement (η), het windaandeel (Wind Share) en 



de werkelijke brandstofprijs (Pfuel), die periodiek (per jaar, per kwartaal, of per maand) wordt 

aangepast; 

de Z-component ziet op de financieringslasten (inclusief rendement) en kent een vaste 

vergoeding toe per MWh over een gemaximeerd aantal MWh.  

 

3.4. Volgens de stellingen van Ecopower (MvE 2.8 e.v.) betaalt WEB, hoewel de  centrale 

goed functioneert, een aanzienlijk deel van Ecopowers facturen (circa 35%) niet. In het 

bijzonder weigert WEB de feitelijke brandstofkosten (de Y-component van de Energy 

Charge) te betalen, terwijl de Energy Charge blijkens Schedule 4 van de PPA is gebaseerd op 

de ‘actual fuel cost’. Bovendien betaalde WEB de facturen stelselmatig te laat. Hierdoor is 

Ecopower in liquiditeitsproblemen geraakt.  

 

3.5. In augustus 2011 is er een crisissituatie ontstaan. Toen WEB de junifactuur, die op 5 

augustus had moeten zijn voldaan, pas op 22 augustus betaalde, kon Ecopower, zo stelt zij, 

niet tijdig meer nieuwe brandstof bestellen. Vervolgens is op 24 augustus een stroomuitval 

ontstaan.  

Uit de stellingen van WEB (MvE 2.15) blijkt dat partijen elkaar over en weer de schuld geven 

van het ontstaan van de crisissituatie.  

Een uur na deze stroomuitval heeft de lokale overheid Ecopower het beheer van de centrale 

ontnomen en dit opgedragen aan WEB (een openbaar nutsbedrijf). De dag erna (25 augustus 

2011)  is deze beslissing terug gedraaid: het beheer werd opgedragen aan een Operating 

Committee, bestaande uit de Gezaghebber en uit vertegenwoordigers van Ecopower en WEB. 

Sindsdien beheerde en exploiteerde Ecopower feitelijk weer de centrale, maar WEB 

verzorgde de brandstofaanvoer. Hierop ontstond een geschil tussen partijen over de wijze van 

betaling van de olieleveranties, hetgeen heeft geleid tot de vonnissen van 31 maart en 11 april 

2012, vermeld in nr. 2.2. en nr. 2.3. hierboven. Na het tweede vonnis heeft de gezaghebber 

van Bonaire op 16 april 2012 het besluit van 25 augustus 2011 ingetrokken. Hierop ontstond 

opnieuw een geschil tussen partijen, dat heeft geleid tot het vonnis van 24 april, vermeld in nr. 

2.5.   

 

3.6. Na de crisissituatie van augustus 2011 is de overeenkomst tot arbitrage gesloten, vermeld 

in nr. 1.1. Toen de daar bedoelde gesprekken niet tot een oplossing leidden, is de arbitrage 

daadwerkelijk begonnen.  

 



 

B Het standpunt van Ecopower (MvE) 

 

3.7. In haar MvE zet Ecopower na inleidende beschouwingen haar standpunt uiteen, 

onderverdeeld in een aantal geschilpunten. Deze hebben enerzijds betrekking op de uitleg van 

de PPA op het punt van de drie (X-, Y- en Z-) componenten (zie hieronder i-iii), en anderzijds 

op enkele andere kwesties (zie hieronder bij A-D). Het gaat om de volgende punten:  

- Uitleg van de PPA op het punt van de Y-component van de Energy Charge ("fuel costs"). 

- Uitleg van de PPA op het punt van de Z-component van de Energy Charge ("capital costs"); 

- Uitleg van de PPA op het punt van de X-component van de Energy Charge ("operation and 

maintenance costs");  

De stellingen van Ecopower komen kort gezegd op het volgende neer. 

 

3.8. (i) Uitleg van de PPA op het punt van de Y-component van de Energy Charge ("fuel 

costs").  

 

a) Volgens Schedule 4 van de PPA worden de "actual fuel costs" via de Y-component 

doorbelast. Op grond van de PPA is het aan Ecopower te bepalen welke hoeveelheden, 

wanneer en tegen welke prijzen worden ingekocht, en bij welke leverancier dit gebeurt. 

Aanvankelijk betrok Ecopower brandstof bij Curoil die afkomstig was van de Isla-raffinaderij 

op Curaçao. Curoil betrekt de olie van PDVSA, d.w.z. het Venezolaanse staatsoliebedrijf 

Petroleo de Venezuela S.A. Aangezien deze aanvoer duur was (transportkosten per schip van 

Curaçao naar Bonaire) en enkele malen werd gestaakt als gevolg van storingen bij de 

raffinaderij, is Ecopower vanaf juli 2011 olie via Curoil gaan inkopen bij Bopec, een PDVSA-

dochter die een overslagfaciliteit op Bonaire heeft. Een ander voordeel hiervan is dat Bopec 

doorgaans beschikt over voldoende voorraad van de reguliere brandstof HFO (high fuel oil, 

zware stookolie), terwijl deze daarvóór vaak niet beschikbaar was, zodat Ecopower moest 

overschakelen naar een duurder alternatief (diesel: LFO, low fuel oil, of LSD, low-sulphur 

diesel) (MvE 4.1 e.v.). 

 

b) Ecopower mag volgens de formule van de Y-component haar werkelijke brandstofkosten 

doorberekenen aan WEB, met twee nuanceringen (MvE 4.9 e.v.). De eerste is dat hoger 

brandstofverbruik als gevolg van slecht functioneren van de centrale niet voor rekening van 

WEB komt. De tweede nuancering is dat gedurende het jaar wordt gefactureerd op basis van 



een fictief windaandeel, waarna periodiek een nacalculatie en afrekening volgen op basis van 

het feitelijke windaandeel. Op beide nuanceringen wordt hierna nog teruggekomen. Echter, 

WEB betaalt in plaats van de door Ecopower gefactureerde bedragen een lager bedrag dat is 

gebaseerd op fictieve inkoopprijzen die veel lager zijn de werkelijke. Zo weigert zij de door 

Curoil in rekening gebrachte opslagen te betalen (MvE 4.18 e.v.). Voorts weigert WEB te 

betalen voor diesel (LFO en LSD),  welke brandstof Ecopower nodig heeft voor onderhoud, 

voor het laten draaien van de aggregaten van de airconditioning van de accu's en voor het 

opwarmen van HFO. Voorts is ook lokaal voorradige diesel gebruikt als primaire brandstof, 

wanneer er geen HFO beschikbaar was of Ecopower als gevolg van te late factuurbetalingen 

door WEB geen voldoende grote hoeveelheid HFO kon bestellen om de kosten van het 

vervoer van Curaçao naar Bonaire te rechtvaardigen. WEB weet, aldus Ecopower, heel goed 

dat dieselverbruik onderdeel is van het normale brandstofverbruik: sinds de ingreep van 25 

augustus 2011, waarbij WEB verantwoordelijk is gemaakt voor de brandstofinkoop, koopt 

WEB niet alleen HFO voor de centrale in, maar ook de benodigde diesel. 

 

c) Dat Ecopower recht heeft op de werkelijke brandstofkosten, blijkt uit de formule van de Y-

component: Y(n) = η / Q * [100%-Wind Share] * P Fuel(n), in verbinding met art. 1.1 PPA, 

waar fuel wordt gedefinieerd als ‘"heavy fuel oil, bio-diesel or diesel fuel as the case may be, 

necessary for the operational requirements of the Facility as per this Agreement." (MvE 4.10, 

4.11, 4.29 e.v.). 

 

d) Ecopower mag via de Y-component een bepaalde hoeveelheid brandstof doorbelasten aan 

WEB. Daarbij wordt uitgegaan van het standaardverbruik, dat in Schedule 1 bij de PPA (p. 

45) is uitgedrukt in kg brandstof: het standaardverbruik van de motoren is 210 kg brandstof 

per MWh stroom, uitgaande van brandstof met een calorische waarde van 42.700 kJ/kg onder 

ISO-condities.1

                                                 
1 ‘Plant fuel consumption 

 Wijzigen deze assumpties, dan wijzigt ook het verbruik van de centrale. De 

Y-formule gaat derhalve ervan uit dat het standaardverbruik steeds wordt aangepast op basis 

van de (calorische waarde en dichtheid van de) gebruikte brandstof. Daarom wordt ook 

gebruik gemaakt van een variabele parameter (het symbool η) in plaats van een vast getal. Om 

de waarde van η voor een specifieke partij brandstof te bepalen, moeten er enkele 

berekeningen worden uitgevoerd. In de eerste plaats moet de calorische waarde van die partij 

 210 kg/MWh 
 Heating Value Fuel is 42.700 kJ/kg’ 



worden bepaald.21 Als die calorische waarde afwijkt van de standaard van 42.700 kJ/kg, dan 

verandert η evenredig (meer kilojoules per kilo geeft een lager standaardverbruik en vice 

versa). In de tweede plaats moet het soortelijk gewicht worden bepaald. De parameter η in de 

Y-formule is uitgedrukt in liters per MWh,2

 

 terwijl het standaardverbruik volgens Schedule 1 

210 kilo per MWh is en terwijl ook de calorische waarde in kilo's per kilojoule wordt 

uitgedrukt. Om een standaardverbruik in liters te kunnen bepalen (zoals door de Y-formule 

vereist) moet dus worden gekeken hoeveel liters er in een kilo gaan. Als een liter minder 

weegt dan een kilo, stijgt het verbruik in liters evenredig ten opzichte van het verbruik in 

kilo's. Ecopower voert beide berekeningen uit wanneer zij de Y-component bepaalt. Zij 

baseert haar calculatie op metingen van een externe partij (Camin Cargo Control), die iedere 

aangeleverde batch brandstof test. Ecopower specificeert in haar facturen hoe zij tot het 

standaardverbruik per partij brandstof is gekomen. WEB kan ook de rapporten van Camin 

Cargo Control inzien als zij dat wenst. Het proces is dus volgens Ecopower voor WEB 

volledig transparant. Desondanks betaalt WEB de Energy Charge op basis van een eigen 

berekening waarin zij deze correctie volledig negeert. Uit productie 21 blijkt namelijk dat 

WEB η altijd op 210 zet. Dat pakt voor WEB "toevallig" ook gunstig uit: de gebruikte 

brandstof heeft tot op heden steeds een lagere calorische waarde dan 42.700 kJ/kg en is ook 

relatief dun. Dat betekent dat de factor η - als gevolg van de samenstelling van de geleverde 

brandstof - gemiddeld hoger uitvalt dan 210. Daardoor zijn er meer liters nodig dan de 

hoeveelheid waarvoor WEB betaalt. WEB handelt in strijd met de PPA door deze correcties te 

negeren. (MvE 4.40 e.v.).  

e) Een deel van de stroom die Ecopower produceert, is nodig voor zogenaamd intern verbruik. 

Dit is het stroomverbruik van apparatuur in de centrale zelf. Veel van het interne verbruik ziet 

op het opwarmen van de verstookte HFO (dit is nodig om deze te kunnen verwerken). 

Wanneer diesel wordt gebruikt, moet deze echter juist weer worden gekoeld. In de 

beschrijving van de centrale (Schedule 1, p. 45 PPA) is aangegeven dat het interne verbruik 5 

à 6 procent van de geproduceerde stroom bedraagt, afhankelijk van hoeveel energie nodig is 

voor verwarming van brandstof. In de praktijk blijkt 6 procent van de geproduceerde stroom 

nodig te zijn voor het interne verbruik van de centrale. Ecopower factureert de brandstof die 

nodig is voor intern verbruik via de Y-component van de Energy Charge aan WEB. Dit 

gebeurt door deze kosten te verdisconteren in de factor P Fuel. Dit specificeert Ecopower ook 

                                                 
2 Zie de uitleg van de formule in Schedule 4:  ‘η = fuel consumption diesel plant = 210 ltr/MWh, based upon a 
cos(phi) = 0.8 and a heating value of the fuel of 42.700 kJ/kg.’ 



in haar facturen. WEB weigert de kosten van intern verbruik te betalen. Dit is, wederom in de 

visie van Ecopower, in strijd met de PPA, waarvan Schedule 1 erkent dat deze kosten worden 

gemaakt, terwijl uit Schedule 4 voortvloeit dat zij aan WEB in rekening kunnen worden 

gebracht. (MvE 4.49 e.v.) 

 

f) De inkoopkosten bij Curoil vormen niet de enige kostprijscomponenten van de brandstof. 

Er is ook sprake van andere kosten zoals transport- en opslagkosten en kosten van 

monsterneming door Camin Cargo Control. Al deze kosten zijn noodzakelijk om de brandstof 

op de door de PPA voorziene wijze te verwerken en maken daarmee onderdeel uit van de 

kostprijs van de brandstof. Ecopower rekent deze kosten daarom door in de kostprijs van de 

brandstof. WEB weigert echter een deel van deze kosten te vergoeden. (MvE 4.53 e.v.) 

 

g) Omdat WEB de regeling inzake de nacalculatie van het windaandeel in de stroomproductie 

aanvankelijk heeft ontkend, vordert Ecopower dat WEB daartoe  zal worden veroordeeld over 

jaar 1 (MvE 4.57 e.v.). 

 

3.9. (ii) Uitleg van de PPA op het punt van de Z-component van de Energy Charge ("capital 

costs"). 

 

De Z-component beoogt de daadwerkelijke financieringskosten van Ecopower te 

vergoeden én een uitkering op het eigen vermogen mogelijk te maken. Schedule 4 van de 

PPA bevat de formule voor berekening van de Z-component. Die formule luidt: Z(n) = M + 

PMT [IR, Term, PV]. Kort gezegd staat hier dat de Z-component bestaat uit een vaste 

vergoeding voor het eigen vermogen (de ‘margin’, aangeduid met "M") en een vergoeding 

voor het vreemde vermogen die feitelijk alle betalingen van rente en aflossing over de looptijd 

van de lening dekt. De factor PMT drukt namelijk de periodieke (annuïtaire) betalingen van 

aflossing en rente uit, waarbij de bedragen afhankelijk zijn van de rente (IR), de looptijd 

(Term), en de uitstaande hoofdsom (PV).  

WEB voert deze berekening niet uit. Zij hanteert simpelweg een bedrag van 68,40 

USD/MWh. Dit is gebaseerd op overleg dat partijen vóór en rond de Commercial Operation 

Date hebben gevoerd, maar dat uiteindelijk niet tot een wijziging van de bestaande afspraken 

heeft geleid, mede omdat de bank daarvoor niet haar (contractueel vereiste) instemming gaf. 

De PPA is derhalve niet gewijzigd. Het door WEB betaalde bedrag heeft dus geen 



contractuele basis. Ecopower zet gedetailleerd uiteen hoe de facturen van de Z-component 

moeten worden ingevuld. (MvE 5.1 e.v.). 

 

3.10. (iii) Uitleg van de PPA op het punt van de X-component van de Energy Charge 

("operation and maintenance costs"). 

 

De X-component van de Energy Charge beoogt de operationele kosten (zoals bv. 

salarissen) en de kosten van onderhoud van Ecopower te dekken, vermeerderd met een 

winstmarge (zie Schedule 4 PPA: "X reflects the O&M costs (including profit margin)..."). 

Het startbedrag was 40 USD/MWh, waarvan 37,96 USD/MWh kosten en de rest margin. Wat 

personeelskosten betreft (een deel van de personeelsleden die in 2007 in dienst waren van 

WEB zou overgaan naar Ecopower) is uitgegaan van de opgave van WEB, maar de 

werkelijke kosten bleken hoger te zijn. WEB heeft dit erkend en is bereid tot aanpassing, maar 

niet tot het door Ecopower verlangde niveau. Ook de erfpachtcanon is hoger uitgevallen.  

Deze twee posten hebben geleid tot een stijging van 11%, zodat het startbedrag moet worden 

verhoogd tot 44,40 USD/MWh. WEB wil echter slechts 41,30 accepteren. 

Voorts hebben partijen een geschil omtrent de hoogte van de aanpassing die in de PPA is 

voorzien voor het geval van inflatie en valutamutaties. (MvE 6.1 e.v.) 

 

3.11. De overige geschillen betreffen de volgende onder B tot E vermelde onderwerpen. (De 

indeling volgt de memorie van eis; A diende slechts als inleiding). 

 

B. Verrekening van brandstofkosten na interventie overheid.  

Onder verwijzing naar de situatie die is ingetreden door het besluit van de gezaghebber van 

Bonaire van 25 augustus 2011 (zie hiervóór nr. 3.5 wenst Ecopower een verklaring voor recht 

dat WEB niet gerechtigd is haar kosten van brandstofinkoop te verrekenen met facturen van 

Ecopower. (MvE 7.2 e.v.) 

 

C. Structureel te laat betalen van onbetwiste bedragen. 

Art. 9.5 PPA bepaalt dat WEB uiterlijk 30 dagen na factuurdatum dient te betalen. Art. 14.2.3 

PPA geeft aan dat overschrijding van de termijn van 30 dagen een WEB Event of Default 

oplevert, behoudens indien het bedragen zou betreffen die "subject to bona fide dispute" zijn. 

De bedragen die WEB niet betwist (en die dus per definitie niet "subject to bona 



fide dispute" zijn), worden echter veelal te laat betaald, zoals blijkt uit een bijgevoegde staat. 

Ecopower meent dat hier sprake is van Events of Default in de zin van art. 14.2 PPA en wenst 

een verklaring voor recht op dit punt. (MvE 7.8 e.v.) 

 

D. Cessielijsten. 

In strijd met art. 9.11 PPA heeft WEB niet voldaan aan haar verplichting alle vorderingen op 

haar afnemers aan Ecopower te cederen. (MvE 7.12 e.v.) 

 

E. Verrekenen in strijd met betalingsvoorschriften PPA. 

Naar het oordeel van Ecopower staat de PPA geen verrekening toe, omdat art. 9.10 bepaalt: 

"All amounts payable by WEB to the Company under this Agreement shall be paid by way of 

bank transfer to the account of the Company.” Ook op dit punt eist Ecopower een verklaring 

voor recht. 

 

3.12. Ecopower geeft een overzicht van de per maand (augustus 2010 – januari 2012) nog aan 

haar verschuldigde bedragen. (MvE 8.1 e.v. en productie 53), en van de nabetaling Wind 

Share (MvE 8.77e.v.)  

 

3.13. De vorderingen van Ecopower luiden als volgt: 

 

A. Vordering tot aanpassing PPA ex art. 6:230 BW 

1. De PPA zodanig aan te passen, op de voet van art. 6:230 BW, dat in Schedule 4 

van de PPA de X-component per Effective Date wordt gesteld op 44,40 USD/MWh. 

B. Vordering tot betaling 

1. WEB te veroordelen tot betaling aan Ecopower, binnen 5 

werkdagen na de datum van Uw vonnis, van de achterstallige 

Energy Charge over de periode 20 augustus 2010 tot en met 31 

januari 2012, zijnde USD 8.986.605,-; 

2. WEB te veroordelen tot betaling aan Ecopower van de 

verschuldigde vertragingsrente over dit bedrag, zijnde een op 

dagbasis samengestelde rente ter hoogte van 6% op jaarbasis, te 



rekenen over de onderstaande bedragen vanaf de onderstaande 

data, alles tot aan de datum der algehele voldoening: 

 

uitstaand bedrag startdatum rente 

USD 531.636 4 oktober 2010 

USD 890.526 11 november 2010 

USD 307.994 6 december 2010 

USD 429.925 13 januari 2011 

USD 281.937 13 februari 2011 

USD 767.542 11 maart 2011 

USD 416.510 7 april 2011 

USD 263.319 8 mei 2011 

USD 481.311 4 juni 2011 

USD 232.762 21 juli 2011 

USD 148.909 5 augustus 2011 

USD 520.021 5 september 2011 

USD 411.169 7 oktober 2011 

USD 723.841 7 november 2011 

USD 453.766 4 december 2011 

USD 625.695 5 januari 2012 

USD 628.327 4 februari 2012 

USD 871.414 9 maart 2012 

 

3. WEB te veroordelen tot betaling aan Ecopower van USD 2.561.860,-, zijnde de 

nacalculatie met betrekking tot de Wind Share over jaar 1 na 

Commercial Operation Date, en wel binnen 30 werkdagen na 

ontvangst door WEB van Ecopowers factuur over de maand 

augustus 2012, met de bepaling dat WEB bij niet-tijdige betaling 

tevens rente verschuldigd zal zijn over het toegewezen bedrag, 



zijnde een op dagbasis samengestelde rente ter hoogte van 

6% op jaarbasis, te rekenen vanaf 30 dagen na ontvangst van 

Ecopowers factuur over augustus 2012 tot aan de datum der 

algehele voldoening; 

 

C. Vorderingen terzake verrekenen brandstofkosten 

1. Te verklaren voor recht dat WEB niet gerechtigd is de door 

haar op grond van het besluit van de Gezaghebber van 25 

augustus 2011 gemaakte brandstofkosten te verrekenen met 

bedragen die WEB aan Ecopower verschuldigd is; 

2. WEB te verbieden jegens Ecopower een beroep te doen op 

verrekening in verband met de sub 1. bedoelde 

brandstofkosten, op straffe van een dwangsom van USD 

50.000,- per dag dat WEB in strijd met dit verbod handelt of 

blijft handelen. 

D. Vorderingen terzake cessielijsten 

2. WEB te veroordelen voortaan op de eerste dag van iedere 

kalendermaand de in 

art. 1.2 van de Akte bedoelde cessielijsten aan Ecopower te 

verstrekken, op straffe van een dwangsom van USD 50.000,- 

per dag dat WEB in strijd met deze veroordeling handelt of 

blijft handelen. 

 

E. Vorderingen terzake verrekenen 

1. Te verklaren voor recht dat WEB niet gerechtigd is door haar 

aan Ecopower verschuldigde bedragen te voldoen door middel 

van verrekening; 

2. WEB te verbieden jegens Ecopower een beroep te doen op 

verrekening in verband met enige vordering die zij op 

Ecopower pretendeert te hebben, op straffe van een dwangsom 

van USD 50.000,- per dag dat WEB in strijd met dit verbod 

handelt of blijft handelen. 

 

F. Vorderingen terzake Events of Default 

1. Te verklaren voor recht dat er sprake is van meerdere 

(althans tenminste één) 

WEB Event(s) of Default als bedoeld in art. 14.2 PPA, in 

verband met: 

- het te kwader trouw niet volledig voldoen van de aan 



Ecopower verschuldigde bedragen van de Energy Charge; 

 

 

− het herhaaldelijk niet tijdig betalen van bedragen 

waarvan WEB de verschuldigdheid niet betwist; 

− het verrekenen van bedragen in strijd met diverse bepalingen van de PPA; 

en 

− het structurele verzuim maandelijks cessielijsten aan te leveren. 

 2. Te verklaren voor recht dat terzake de sub 1. bedoelde Events of Default geen 

beroep door WEB (meer) kan worden gedaan op de Cure Period als bedoeld in 

art. 

14.4 PPA, nu deze hetzij niet van toepassing is, hetzij ongebruikt is verstreken; 

G. Vordering in verband met de kosten van de procedure 

 1. WEB te veroordelen alle door Ecopower in het kader van de arbitrageprocedure 

gemaakte juridische kosten te vergoeden en Ecopower een door Uw 

Tribunaal te bepalen termijn te vergunnen om opgave van die 

kosten te doen, althans een zodanige kostenveroordeling tegen 

WEB uit te spreken als Uw Tribunaal passend acht.  

 

 

 

  



C Het standpunt van WEB (MvA) 

  

3.14. WEB heeft in haar MvA na inleidende beschouwingen de stellingen van Ecopower, kort 

weergegeven, als volgt weersproken. Bij de weergave van het standpunt van WEB wordt 

zoveel mogelijk de in nr. 3.8 e.v. aangebrachte indeling gevolgd. 

Vermeld wordt hier nog dat WEB als onderdeel van haar inleidende beschouwingen heeft 

gereleveerd dat het concern waartoe Ecopower behoorde, Econcern, en haar 

moedermaatschappij, Evelop, op 12 juni 2009 failliet zijn verklaard. Een van de curatoren 

heeft toen tezamen met de Rabobank enige tijd feitelijk als bestuurder van Ecopower 

gefunctioneerd. Door dit faillissement werd Ecopower sterker afhankelijk van haar financier, 

Rabobank Nederland, met wie Ecopower na het ondertekenen van de PPA onderhandelingen 

was begonnen over de financiering van het project, welke onderhandelingen moeizaam zijn 

verlopen en pas in februari 2009 zijn afgerond. Ter plaatse was er geen continuïteit in de 

leiding van de centrale. Door al deze ontwikkelingen, op de details waarvan hier niet wordt 

ingegaan, is de relatie tussen Ecopower en WEB, die aanvankelijk goed was, verstoord 

geraakt, zo betoogt WEB.  

 

(i) De Y-component. 

 

Ecopower stelt terecht dat de verantwoordelijkheid voor de inkoop van brandstof bij haar ligt,  

maar brengt daarbij een oneigenlijk onderscheid aan tussen de situatie zoals voorzien in de 

PPA en de situatie geldend vanaf 25 augustus 2011. WEB acht dit onjuist: Ecopower is en 

blijft altijd verantwoordelijk voor de brandstof, tenzij een situatie als bedoeld in artikel 14.9 

van PPA zich voordoet, hetgeen niet het geval is. (MvA 89, 90).  

 

Ad a) Met haar standpunt dat zij vrij is de door haar gemaakte brandstofkosten aan WEB door 

te belasten gaat Ecopower ten onrechte voorbij aan een wijziging in de PPA (Variation Order 

03 van de PPA), waarbij partijen wijzigingen hebben aangebracht in Schedule 4 en waarbij is 

overeengekomen dat bij de berekening van het Y component een aantal uitgangspunten zullen 

worden gehanteerd die Ecopower in haar vrijheid beperken. (MvA 91).  

WEB doelt hierbij op een PPA Amendmend no. 3 (Variation Order 03), dat zou zijn 

overeengekomen omstreeks eind maart 2010 (MvA 51 e.v.). 

 WEB betwist de stelling van Ecopower dat de reguliere brandstof (HFO) in het verleden vaak 

simpelweg niet verkrijgbaar was en dat Ecopower naar een duurder alternatief diesel moest 



overschakelen. Curoil beschikte altijd over HFO. Ecopower was gedwongen op diesel over te 

schakelen omdat zij niet zorgde voor een voldoende voorraad HFO. (MvA 93, 110 e.v.).  

 

Ad b) –d) Ook de hier weergegeven stellingen van Ecopower miskennen de Variation Order 

03, waarvan het relevante tekstgedeelte wordt geciteerd in MvA 96.  

Voorts miskent Ecopower dat de Y-component is gebaseerd op een vast brandstofverbruik 

van 210 Ltr/MWh gebaseerd op een cos(phi) van 0,8 en een calorische waarde van de 

brandstof van 42.700 kJ per kg. Dit uitgangspunt voor de berekening is een ander dan de 

technische specificatie in Schedule 1 die uitgaat van een verbruik in kilogram per MWh: 210 

kg/MWh bij calorische waarde van 42.700 onder ISO 3046/1 omstandigheden (Schedule 1, 

Prod. 1 bij MvE, p. 45 en 46). Partijen zijn daarvan uitgegaan; na het bereiken van de 

Commercial Operation Date heeft Ecopower, na daarop te zijn gewezen door WEB, haar 

facturen gecorrigeerd in lijn met de berekening van WEB en zoals deze berekeningswijze 

door partijen is overeengekomen. De door Curoil berekende marges behoeft WEB niet voor 

haar rekening te nemen. (MvA 100) Ecopower had een contract waarin Curoil een marge van 

4 USD berekende; dat zou zo zijn gebleven als Ecopower haar verplichtingen tot het in stand 

houden van een Fuel Supply Agreement was nagekomen.(MvA 102) 

 

Ad e) De kosten van diesel kunnen niet ten laste van WEB worden gebracht. Uit de PPA, 

zoals gewijzigd bij Variation Order 03, en uit Schedule 14 (PPA, p. 86) blijkt dat is uitgegaan 

van HFO. (MvA 107 e.v.)   

Ook de dieselbrandstof die nodig is voor het eigen gebruik van de centrale kunnen dus niet 

aan WEB worden doorberekend (MvA 122 e.v.) 

 

ad f) Van de hier bedoelde kosten mag Ecopower alleen opslagkosten aan WEB 

doorberekenen. (MvA 128 e.v.) 

 

ad g) Onder verwijzing naar de Variation Order 03 betoogt WEB dat het windaandeel over de 

eerste twee jaar is gefixeerd op 44%. (MvA 130 e.v.) 

 

3.15. (ii) De Z-component. 

 

WEB werpt tegen dat partijen hebben afgesproken dat voor de eerste 10 jaar de Z component 

vergoed wordt op basis van 68,40 USD/MWh.; dat ten aanzien van de margin een vast bedrag 



is overeengekomen van 7,25 USD/MWh.; en dat als vergoeding voor het vreemd vermogen 

partijen uitdrukkelijk een vaste rente zijn overeengekomen en de berekening dan ook 

vaststaat. (MvA 131 e.v.)  

 

3.16. (iii) De X-component. 

 

WEB stelt dat er ten aanzien van de X-component geen geschillen bestaan. In de Variation 

Order 03 is een afspraak gemaakt: het startbedrag is verhoogd naar 41,30 USD/MWh. Partijen 

dienen alleen nog afspraken te maken over de te hanteren indexen, aangezien de indexen die 

destijds zijn opgenomen, niet langer worden gepubliceerd, zodat partijen geen toegang meer 

hebben tot die informatie. WEB heeft wel een voorstel gedaan om bepaalde indexen te 

gebruiken (OECD indices), maar heeft hierop nog geen antwoord ontvangen van Ecopower. 

Een profit margin is tussen partijen niet overeengekomen, ook al staat deze vermeld in de 

definitie van de X-component.  

Er is geen dwaling met betrekking tot de loonkosten: Ecopower heeft het personeel een 

loonsverhoging toegekend en heeft personeel in dienst genomen, waarvan de kosten niet 

vooraf waren gebudgetteerd. 

De verhoging van de erfpachtcanon is door WEB geaccepteerd en is onderdeel van het 

overeengekomen bedrag van  41,30 USD/MWh. (MvA 10 e.v.)  

 

3.17. Overige geschillen (B-E).  

 

B. Verrekening van brandstofkosten na interventie overheid.  

WEB acht de vordering van Ecopower in strijd met de redelijkheid en billijkheid.  

 

C. Structureel te laat betalen van onbetwiste bedragen. 

WEB ontkent dat zij structureel te laat betaalt. Dat Ecopower te laat ontvangt komt doordat er 

op een Nederlandse rekening moet worden betaald.  

 

D. Cessielijsten. 

Het is nooit de bedoeling van partijen geweest om uitvoering te geven aan art. 9.11 PPA. 

  

E. Verrekenen in strijd met betalingsvoorschriften PPA. 



WEB acht de vordering van Ecopower in strijd met de redelijkheid en billijkheid. (MvA 139 

e.v.)  

 

3.18. De verschuldigde bedragen. WEB heeft een overzicht overgelegd van wat volgens haar de 

correcte bedragen zijn. (MvA 144).3

 

  

3.19. In reconventie stelt WEB de volgende eis in: 

 

1. WEB verzoekt Uw tribunaal dan ook Ecopower te veroordelen tot betaling aan WEB van 

de door ten behoeve van Ecopower voorgeschoten bedragen terzake de aankoop van 

brandstof sedert 25 augustus 2011; en  

 

2. Ecopower te veroordelen tot betaling aan WEB van de wettelijke rente over de door WEB 

ten behoeve van Ecopower voorgeschoten bedragen. 

 

3. Ecopower te veroordelen in alle juridische kosten gemaakt in de onderhavige procedure, 

althans Ecopower te veroordelen tot en zodanig bedrag terzake de juridische kosten als Uw 

tribunaal in deze passend acht.  

 

 

D De repliek van Ecopower (MvR) 

 

3.20. Ecopower constateert dat een belangrijk deel van WEB’s verweer in de MvA is 

gebaseerd op de stelling dat de PPA is gewijzigd door een PPA Amendmend no. 3 (Variation 

Order 03). Ecopower betwist dat deze wijziging tot stand is gekomen en voert daartoe onder 

andere de volgende argumenten aan (MvR 2.1 e.v.): 

 

1) Art. 20.3 PPA bepaalt: "Variation:

                                                 
3 Arbiters merken op dat een dergelijk overzicht zich niet bij de overgelegde stukken bevindt, zoals door 
Ecopower is gesteld (zie hierna nr. 3.25) en ook ter ztting door WEB is bevestigd.   

 This Agreement may not be varied nor any of its 

provisions waived except by an agreement in writing signed by both Parties." Een dergelijke 

agreement is er niet.  



2) De heer Schulte die de onderhandelingen van de zijde van Ecopower voerde, had, naar 

WEB wist, niet de bevoegdheid om de Rabobank te vertegenwoordigen bij het sluiten van een 

wijzigingsovereenkomst. 

3) Een wijziging van de overeenkomst kan niet tot stand komen zonder schriftelijke 

toestemming van de Rabobank. Aldus art. 4.1.4 van de Direct Agreement  

tussen Ecopower, WEB en Rabobank van 6 februari 2009 (prod. 11 bij MvE), bepalende dat 

WEB ‘will not, without the prior written consent of the Security Agent4

4) In een informatiememorandum van oktober 2010 dat Rabobank heeft opgesteld in opdracht 

van de curator van de gefailleerde moedermaatschappij van Ecopower wordt weliswaar 

verwezen naar de Variation Order 03, maar daarin worden niet dezelfde cijfers genoemd als in 

die Order. Het memorandum is opgesteld door een andere afdeling van de bank (Mergers & 

Acquisitions) dan de afdeling die de financiering van Ecopower verzorgde (Renewable 

Energy & Infrastructure Finance) en die de voormelde toestemming zijdens de Rabobank 

moet geven.  

 agree to amend, 

modify or waive any provision of the PPA.’ 

5) Laatstgenoemde afdeling heeft WEB in augustus 2010 nog een sterk van Variation Order 

03  afwijkend voorstel gedaan (prod. 8 bij MvA).  

6) Uit een email van Ecopower van 6 september 2010 aan WEB (prod. 9 bij MvA) blijkt dat 

de onderhandelingen tussen partijen over de definitieve tekst van de amendementen niet zijn 

afgerond. Ecopower heeft zich bereid getoond om voorlopig, hangende de onderhandelingen, 

te factureren op basis van een ‘undisputed amount’.   

7) WEB heeft de wijziging ook niet aanvaard, hetgeen blijkt uit het feit dat zij een lagere X-

component heeft betaald dan in de Variation Order 03 is opgenomen en dat zij niet heeft 

betaald voor de kosten van het Curoil-transport. 

 

3.21. De Y-component (MvR 3.1 e.v.) 

  

Ad a) Ecopower is vrij brandstof in te kopen hoe zij wil (art. 8.6 PPA). De verplichtingen 

volgens de Variation Order 03 gelden niet. Overigens gaat Ecopower Fuel Supply 

Agreements met Curoil aan; elke Agreement is gebaseerd op de marktprijs. Er zou alleen 

sprake kunnen zijn van prijsbescherming als WEB Ecopower zou verzoeken een Fuel Supply 

Agreement voor een langere periode te sluiten met daarin een vaste brandstofprijs (conform 

                                                 
4  Waarmee kennelijk is bedoeld: Rabobank (arbiters). 



de mogelijkheid die Schedule 4 PPA WEB in dat opzicht biedt). Een dergelijke "fuel hedge" 

is echter nooit door WEB verzocht. Een dergelijk verzoek zou ook tot additionele hedge-

kosten leiden die WEB dan weer via de P Fuel moet vergoeden. 

In batches van 20.000 barrels bestellen is achterhaald, nu de olie niet meer van Curaçao komt 

maar van Bopec. Ecopower probeerde uiteraard zo voordelig mogelijk in te kopen, maar soms 

was er geen HFO beschikbaar of waren er leveringsproblemen (zie prod. 58 bij MvR) of had 

Ecopower geen middelen omdat WEB te weinig op de facturen betaalde.  

Ecopower houdt voldoende voorraad aan (zie art. 8.6 PPA). De voorraad was er ook in juni 

2011, maar toen betaalde WEB 17 dagen te laat (en gedeeltelijk), waardoor de problemen 

ontstonden.  

De stelling dat Ecopower ten onrechte de oorspronkelijke Fuel Supply Agreement met Curoil 

heeft laten verlopen, waardoor Curoil ruimte kreeg om hogere marges te berekenen is onjuist. 

Het in maart 2010 gesloten contract (prod. 59 bij MvR) kon in november 2010 niet worden 

verlengd omdat het gebruik van 3%-zwavel HFO (de enige brandstof waarop de 

overeenkomst betrekking had) niet meer werd toegestaan omdat hij te vervuilend was (zie 

prod. 60 bij MvR). Bij de onderhandelingen had Ecopower weinig ruimte, omdat Curoil 

monopolist is; WEB heeft erop aangedrongen dat Ecopower de door Curoil gevraagde prijs 

zou aanvaarden (prod. 61 bij MvR).   

 

 

Ad b) – d) De stellingen van WEB over de verhouding tussen Schedule 1 en Schedule 4 zijn 

onjuist. De factor η is niet anders bedoeld – en kan niet anders bedoeld zijn – dan als een 

reflectie van het standaardverbruik, zoals dat in Schedule 1 is gedefinieerd. De Y-component 

ziet op daadwerkelijke kosten van brandstof, waarbij wordt afgerekend op basis van een 

standaardverbruik en waarbij het feitelijk windaandeel achteraf wordt bepaald.  (MvR 3.22 

e.v., 3.38 e.v.). 

WEB weigert ten onrechte de door Curoil berekende marges te vergoeden. Zij licht niet toe 

wat dan de te vergoeden prijs moet zijn. Zij rekent met een Platt's dagprijs zonder enige 

marge voor Curoil, terwijl zelfs het eerste (inmiddels vervallen) contract met Curoil voorzag 

in een marge van USD 4,- per barrel en terwijl WEB zelf ook in correspondentie heeft erkend 

dat marges onderdeel zijn van de P Fuel (zie productie 24 MvE). WEB's gedrag sluit derhalve 

niet aan op haar eigen stellingen. 

 



Ad e) De uitleg die WEB geeft aan Schedule 14 is onjuist. WEB kan voorts niet betwisten dat 

de centrale ook diesel gebruikt, aangezien zij dat na 25 augustus 2011 ook zelf heeft 

ingekocht, zoals blijkt uit prod. 63 (MvR 3.31 e.v., 3.45 e.v.).  

 

Ad f) Voor zover WEB betoogt dat zij ook de overige brandstofkosten (transport, opslag, 

voorfinanciering, monsterneming) niet of niet integraal moet vergoeden is dat ten onrechte. 

Ecopower verwijst naar producties die deze kosten adstrueren. 

 

Ad g) Ecopower betwist de stelling van WEB dat het windaandeel over de eerste twee jaar 

gefixeerd is op 44%. Uit de PPA blijkt dat de nacalculatie van jaar 1 en 2 plaats vindt in  de 

eerste factuur van jaar 3. Iets anders blijkt ook niet uit de Variation Order 03. 

 

3.22. De Z-component. 

 

De stelling van WEB dat een vaste margin is overeengekomen is onjuist. Zij berust niet op 

Schedule 4 PPA. Dit laatste geldt ook voor de stellingen van WEB inzake de rente op het 

vreemde vermogen (er wordt verwezen naar een niet genummerde productie, kennelijk is 

bedoeld Variation Order 03). (MvR 4.1 e.v.) 

 

3.23. De X-component. 

 

WEB onderbouwt haar stellingen niet, afgezien van de verwijzing naar de Variation Order 03. 

Ze zijn onjuist. Zij heeft ingestemd met de verhoging van loonkosten en is ook na de 

overname van het personeel betrokken gebleven bij arbeidsvoorwaarden (prod. 66 en 67 

MvR). Omdat WEB niet voldoende personeel kon aanleveren, heeft Ecopower mensen 

moeten aantrekken, hetgeen niet mogelijk was voor het door WEB geïndiceerde bedrag.  

Er is geen reden waarom de hogere erfpachtscanon niet zou moet worden vergoed.  

De door Ecopower in de MvE toegelichte indexering is door WEB niet betwist. (MvR 5.1 

e.v.). 

 

3.24. Overige geschillen. 

 

B. Verrekening van brandstofkosten na interventie overheid. 



Het beroep van WEB op art. 6:248 BW is onjuist. WEB heeft in de eerste vier maanden van 

2012 slechts ca. 200.000 USD aan Ecopower voldaan. Er mag niet op worden vertrouwd dat 

WEB in de toekomst het middel verrekening wél op een gerechtvaardigde wijze zal hanteren, 

zodat er ook geen grond is de door WEB erkende contractuele uitsluiting daarvan over de 

band van art. 6:248 lid 2 BW uit de PPA te schrappen. (MvR 6.2 e.v.). 

 

C. Structureel te laat betalen van onbetwiste bedragen. 

WEB’s verweer wordt bestreden. Zij moet zo tijdig betalen dat Ecopower het geld tijdig 

ontvangt (art. 6:116 BW). Ecopower vermeldt vijf betalingen die te laat zijn gedaan en 

waarvoor het verweer van WEB niet opgaat (MvR 6.6 e.v.) 

 

D. Cessielijsten. 

Ecopower betwist de juistheid van WEB’s stelling en van haar verwijzing naar (wat 

waarschijnlijk moet zijn) prod. 22 bij MvA. 

 

E. Verrekenen in strijd met betalingsvoorschriften PPA. 

Zie hiervoor onder B. 

 

3.25. De verschuldigde bedragen. 

Bij de producties van WEB bevindt zich geen overzicht.  

Ecopower vult haar eis aan met de nota’s over de maanden februari en maart 2012.  

 

3.26. Ecopower vermeerdert haar eis conform het opgemerkte in 3.25.  

 

3.27. Ecopower verzet zich tegen de vordering in reconventie. WEB heeft het gevorderde 

bedrag niet gespecificeerd. Bovendien zijn de gevorderde bedragen krachtens art. 14.9 PPA 

voor rekening van WEB.  

  



E De dupliek van WEB (MvD) 

 

3.28. In deze memorie gaat WEB zowel uit van de situatie dat de Variation Order 3 niet in 

werking is getreden, als van de situatie dat dat wel is gebeurd. In haar berekeningen gaat zij 

steeds uit van de laatste situatie.  

 

3.29.Wat deze Variation Order 03 betreft stelt WEB opnieuw dat daarover wel 

overeenstemming is bereikt tussen partijen en dat daaraan ook uitvoering is gegeven (MvD 65 

e.v.). Daartoe voert zij het volgende aan. 

 

1) WEB mocht ervan uitgaan dat de bereikte wilsovereenstemming geldig was zonder 

schriftelijke vastlegging. 

2) WEB mocht ervan uitgaan dat de Rabobank toestemming had verleend.  

3) Dat partijen uitvoering hebben gegeven aan de afspraken volgens Variation Order 3 blijkt 

uit het feit dat Ecopower na bezwaar van WEB gecorrigeerde facturen heeft doen uitgaan over 

de maanden februari 2010 tot en met september 2010.   

4) Partijen hebben twee maal Variation Orders (11 en 12), nadat deze tot stand waren 

gekomen conform het vormvereiste van art. 20.3 PPA, zonder aan dat vereiste te voldoen 

terzijde gesteld. 

5) Partijen hebben het betalingsadres (een bank op Bonaire, voorgeschreven in art. 9.10 PPA) 

vervangen door een rekening bij Rabobank Nederland, zonder aan het schriftelijkheidsvereiste 

te voldoen.  

 

3.30. De X-component.  

 

WEB betwist het recht van Ecopower op aanpassing van de X-component wegens hogere 

loonkosten en hogere erfpachtcanon tot een hoger bedrag dan opgenomen in de Variation 

Order 3.  

Ecopower wist van te voren dat niet al het personeel van WEB zou komen, dus dat er extern 

zou moeten worden aangewonnen. Van dwaling is geen sprake. Ecopower heeft ervoor 

gekozen de salarissen te verhogen.  

De door WEB voorgestelde Europese indices zijn niet door Ecopower geaccepteerd.  

Ecopower gaat uit van onjuiste koersen.  



Tot en met augustus 2010 bestond er geen afwijking tussen de door Ecopower gefactureerde 

bedragen en de door WEB berekende bedragen (prod. 4 bij MvD). (MvD 10 e.v.) 

 

3.31. De Y-component 

 

WEB formuleert de volgende stellingen (MvD 32 e.v.). 

1) WEB stelt dat partijen een opslag van 4 USD hebben afgesproken.  

2) Curoil heeft haar opslag verhoogd omdat Ecopower niet conform afspraken heeft besteld. 

3) Transportverlies. De stellingen in MvD 40 kan het scheidsgerecht niet begrijpen of 

verifiëren bij gebreke van (kloppende) verwijzingen naar producties. 

4) Prefinancieringsfee. Het is WEB onduidelijk hoe Ecopower haar bedragen voor 

voorfinanciering berekent. In de Variation Order 3 is USD 0,75 per barrel afgesproken. 

5) Gebruik LFO. WEB voert aan dat dat Ecopower niet gerechtigd is diesel in rekening te 

brengen en dat Ecopower daarvoor ook niet de correcte bedragen heeft gehanteerd.  

6) Opslagkosten/ABB. Bij het in rekening brengen van 8% ABB (algemene 

bestedingsbelasting) heeft Ecopower in strijd gehandeld met art. 13.7 PPA.  

7) Monsterneming. Ecopower is niet gerechtigd de kosten van monsterneming in rekening te 

brengen, aangezien zij nooit ter sprake zijn gekomen. De opgegeven kosten voor juni 2011 

kloppen niet.  

8) Intern verbruik. Ecopower is niet gerechtigd brandstof voor intern verbruik in rekening te 

brengen. Zie hiervoor nr. 3.28. Bovendien brengt Ecopower nu 5,8 % in rekening, terwijl zij 

altijd 6% heeft gefactureerd.  

9) Berekening calorische waarde. WEB stelt dat Ecopower de calorische waarde onjuist 

berekent.   

10) Wind share. WEB betoogt dat de verrekening over de eerste twee jaar, die moet 

plaatsvinden in de eerste maand van het derde jaar (operational year 3), niet moet 

plaatsvinden – uitgaande van de COD (Commercial Operation Date) in augustus 2010 – in 

augustus 2012, maar – uitgaande van de ingebruikneming van het windpark in januari 2011, 

waarna immers pas werkelijk windenergie is geleverd – in januari 2013.   

 

3.32. De Z-component. 

In de toelichting bij Schedule 4 is vermeld dat de Margin op de Z-component 7.25 USD/MWh 

bedraagt. Aanpassingen zijn slechts voorzien voor de ‘actual interest’ en ‘currency exchange 

rates.’ Alle overige waarden, waaronder de Margin, blijven gehandhaafd. Dat blijkt uit de 



formulering: ‘The Z-component will be determined at Effective Date with the then actual 

interest and currency exchange rates. For the rest the above mentioned values will be used.’  

Voorts heeft Ecopower ten onrechte Z-component in rekening gebracht boven de predicted 

demand. (MvD 56 e.v.) 

 

De dupliek in reconventie van Ecopower (MvDR) 

 

3.33. Ecopower bestrijdt de stellingen van WEB op het punt van de toepasselijkheid van 

Variation Order 3. Zij voert het volgende aan (MvDR 3.1 e.v.) 

 

1) De wijziging van het betaaladres is schriftelijk overeengekomen in art. 5.1.1 van de Direct 

Agreement tussen Ecopower, WEB en de Rabobank. 

2) WEB mocht niet ervan uitgaan dat de bereikte wilsovereenstemming geldig was zonder 

schriftelijke vastlegging, omdat in de email van Bob Schulte (van Ecopower) van 16 maart 

2010 aan WEB (prod. 10 bij MvA) wordt gesteld ‘Kunnen jullie aangeven of de laatste versie 

van het PPA-amendement akkoord is? Zie mijn eerdere reactie op de 8 vragen attached. Ik 

kan dan de tekst definitief maken en het ter ondertekening voorleggen.’  

3) WEB mocht niet ervan uitgaan dat de Rabobank toestemming had verleend, want nadat 

Rabobank kopie van de emailwisseling had ontvangen heeft zij bij email van 30 maart 2010 

Schulte bericht dat zij niet instemde (prod. 70 bij MvDR). Voorts heeft de Rabobank op 17 

augustus 2010 nogmaals aangegeven niet in te stemmen met de door Schulte geformuleerde 

oplossing en heeft zij een eigen voorstel gedaan (prod. 8 bij MvA).  

4) In juli 2010 is er gecorrespondeerd over een afspraak in Nederland, waarbij de curator 

WEB vroeg een nieuw voorstel te doen terzake de PPA als zij hierover nog wilde 

onderhandelen (prod. 71 bij MvDR).  

5) In augustus zijn partijen weer met elkaar in overleg getreden en heeft Ecopower toegezegd 

tijdelijk te zullen factureren conform de wensen van WEB, om te voorkomen dat WEB 

helemaal niets zou betalen op betwiste facturen. Daartoe is op 3 september een afspraak 

gemaakt, die op 6 september is bevestigd (prod. 9 bij MvA). Op de betreffende facturen staat 

vermeld ‘Undisputed amount as agreed 3 Sept. 2010’ (prod. 28 bij MvE). Voorts is 

aangegeven dat deze wijze van factureren geen afstand van rechten onder de PPA inhield. 

  



3.34. De X-component. 

 

De startwaarde van de X-component kan worden aangepast ten opzichte van het in Schedule 4 

genoemde bedrag van 40 USD/MWh, omdat partijen bij het aangaan van de PPA (het 

budgetteren van de O&M-kosten van onjuiste veronderstellingen zijn uitgegaan. Zij voert het 

volgende aan.  

Ecopower baseert haar vordering terzake niet op de Variation Order 3, maar stelt dat uit de 

Variation Order 3 blijkt dat WEB erkent dat Ecopower te maken kreeg met voor beide 

partijen onvoorziene hogere O&M-kosten en dat er daarom een aanpassing van de PPA moest 

plaatsvinden. Partijen verschillen slechts over de hoogte hiervan: WEB heeft aanvaard dat de 

hogere erfpachtkosten moeten worden verdisconteerd, maar heeft slechts een deel (USD 

100.000) van de hogere loonkosten aanvaard. Ecopower argumenteert aan de hand van 

producties dat zij geen loonsverhoging heeft gegeven, dat van de veertien overgenomen 

werknemers WEB de salarissen te laag had opgegeven (zodat een te laag bedrag is 

gebudgetteerd) en dat de 9 nieuwe personeelsleden die Ecopower (in plaats van 10 

gebudgetteerde)  heeft aangenomen gemiddeld minder verdienen dan voormalige WEB-

werknemers.  

De X-component houdt rekening met twee inflatiecomponenten, ieder voor 50%. WEB 

aanvaardt de inflatiecorrectie die is toegepast voor de component-Bonaire. Er is geen reden 

om van de in Schedule 4 aangegeven indices voor de component-Europa af te wijken, 

aangezien deze nog bestaan.  

Ecopower is niet uitgegaan van onjuiste koersen.  

Inderdaad heeft Ecopower de bedragen t/m augustus 2010 opnieuw berekend in 

overeenstemming met de PPA, waardoor ze hoger zijn dan op de facturen.  

 

3.35. De Y-component 

 

Ecopower reageert op de stellingen in de MvD (MvDR 5.1 e.v.).  

1) Partijen hebben geen opslag van 4 USD afgesproken. Dat kan ook niet, want Curoil bepaalt 

de opslag.  

2) Wat punt 2 betreft verwijst Ecopower naar haar MvR. 

3) Transportverlies. Ecopower licht toe dat er soms transportverlies ontstaat bij de levering 

van HFO door Curoil en hoe dit wordt berekend. Sinds juli 2011 is deze situatie trouwens 

sterk verbeterd, omdat de HFO sindsdien wordt geleverd vanuit de voorraad bij Bopec. 



Ecopower is in discussie met Curoil over het transportverlies en zal eventueel te ontvangen 

creditnota’s aan WEB doorgeven via een creditfactuur.   

4) Ecopower licht toe hoe zij de voorfinancieringsfee berekent en hoe dit in de prod. 5 bij 

MvD te verifiëren is. 

5) Gebruik LFO. Ecopower stelt dat diesel onder fuel valt, dat zij in rekening mag brengen, en 

betoogt aan de hand van cijfers dat zij de correcte bedragen in rekening heeft gebracht.  

6) Opslagkosten/ABB. Ecopower moet deze belasting betalen aan Bopec, en ziet niet in 

waarom het doorberekenen daarvan in strijd is met de PPA. WEB onderbouwt dit niet.  

7) Monsterneming. Ecopower voert aan dat deze kosten onderdeel uitmaken van de kostprijs 

van de brandstof, net als de prefinancierings- en opslagkosten, die WEB wel erkent. 

Ecopower geeft een verklaring voor de kosten van juni 2011. 

8) Intern verbruik. Ecopower factureert voor afgeleverde elektriciteit. Een onderdeel van de 

kostprijs is de brandstof voor intern verbruik. Ecopower kan WEB niet volgen waar deze stelt 

dat de kosten voor het intern verbruik verkeerd zijn berekend. Dat geldt ook voor mij 

9) Ecopower geeft gedetailleerd aan hoe zij de calorische waarde berekent en waarom zij 

andere waarden hanteert dan Camin Cargo Control.   

10) Wind share. Ecopower constateert dat WEB niet meer het standpunt verdedigt dat over de 

eerste twee jaar geen verrekening behoeft plaats te vinden en is het anderzijds met WEB eens 

dat de twee jaar aanvangen op het ogenblik dat het windpark operationeel is geworden; maar 

stelt anders dan WEB dat dit niet pas in januari 2011, maar reeds in augustus 2010 is gebeurd 

(MvDR 1.2 en 5.26). Ecopower heeft in de factuur over september 2011 (bedoeld zal zijn 

2010, arbiters) reeds opgave gedaan van de actual wind share (prod. 28 bij MvE).  

 

3.36. De Z-component. 

WEB miskent dat de margin een onderdeel is van de Z-component; deze moet in zijn geheel 

volgens Schedule 4 op Effective Date worden vastgesteld op basis van de alsdan geldende 

wisselkoersen en wordt aangepast als de rente wijzigt. Er is nooit een afspraak gemaakt over 

gefixeerde rente.  

Boven de predicted demand wordt geen Z-component in rekening gebracht (zie MvE 8.48 en 

8.52). (MvDR 6.1 e.v.) 

 

3.37. Ecopower vult haar eis aan met de nota’s over de maanden april en mei 2012. De 

onderdelen B.1 en B.2 van het petitum komen daardoor als volgt te luiden: 

 



B.Vordering tot betaling 

1. WEB te veroordelen tot betaling aan Ecopower, binnen 5 werkdagen 

na de datum van Uw vonnis, van de achterstallige Energy Charge over de 

periode 20 augustus 2010 tot en met 31 mei 2012, zijnde USD 

8.529.861,- in hoofdsom; 

2. WEB te veroordelen tot betaling aan Ecopower van de 

verschuldigde vertragingsrente over dit bedrag, zijnde een op dagbasis 

samengestelde rente ter hoogte van 6% op jaarbasis, te rekenen over de 

onderstaande bedragen vanaf de onderstaande data, alles tot aan de 

datum der algehele voldoening en met inachtneming van de 

onderstaande tussentijdse betalingen: 

 

uitstaand bedrag startdatum rente tussentijdse betaling 

USD 531.636 4 oktober 2010  

USD 890.526 11 november 2010  

USD 307.994 6 december 2010  

USD 429.925 13 januari 2011  

USD 281.937 13 februari 2011  

USD 767.542 11 maart 2011  

USD 416.510 7 april 2011  

USD 263.319 8 mei 2011  

USD 481.311 4 juni 2011  

USD 232.762 21 juli 2011  

USD 148.909 5 augustus 2011  

USD 520.021 5 september 2011  

USD 411.169 7 oktober 2011  

USD 723.841 7 november 2011    655.131 op 3 mei 2012 

   68.710   op 29 mei 2012 
USD 453.766 4 december 2011    453.766 op 29 mei 2012 

    
USD 625.695 5 januari 2012    132.655 op 29 mei 2012 

   493 040 op 28 juni 2012 



USD 628.327 4 februari 2012    162.091 op 28 juni 2012 

USD 871.414 9 maart 2012  

USD 

705.640 
 8 april 2012  

USD 

110.396 
 4 juni 2012  

USD 

699.444 
 7 juli 2012  

 

 

 

 

  



IV OVERWEGINGEN VAN HET SCHEIDSGERECHT 

 

In conventie en reconventie 

 

4.1. Arbiters zullen eerst ingaan op de vraag van de eventuele toepasselijkheid van Variation 

Order 03 en de overige geschilpunten behandelen in deze volgorde: 

- Uitleg van de PPA op het punt van de X-component van de Energy Charge ("operation and 

maintenance costs");  

- Uitleg van de PPA op het punt van de Y-component van de Energy Charge ("fuel costs"). 

- Uitleg van de PPA op het punt van de Z-component van de Energy Charge ("capital costs"); 

- Verrekening van brandstofkosten na interventie overheid.  

- Structureel te laat betalen van onbetwiste bedragen. 

- Cessielijsten. 

- Verrekenen in strijd met betalingsvoorschriften PPA. 

 

Variation Order 3  

 

4.2. De standpunten inzake de toepasselijkheid van de Variation Order 03 zijn weergegeven in 

nr. 3.14 onder (i) a), nr. 3.20, nr. 3.29 en nr. 3.33. 

 

4.3. Arbiters stellen voorop dat een beding in een schriftelijke overeenkomst bepalende dat de 

overeenkomst alleen door middel van een schriftelijke en ondertekende afspraak kan worden 

gewijzigd, niet uitsluit dat partijen de overeenkomst wijzigen door middel van een 

mondelinge afspraak of door een schriftelijke niet-ondertekende afspraak. Bij 

wilsovereenstemming tussen partijen kan immers een eerdere afspraak worden herroepen of 

ongedaan gemaakt. Een schriftelijke vorm is daartoe niet vereist, maar wel is vereist dat de 

wilsovereenstemming duidelijk blijkt, dus dat duidelijk blijkt dat partijen afstand hebben 

willen nemen van de eerdere afspraak, hetgeen gelet op art. 3:35 BW het geval omvat dat een 

van de partijen een verklaring van de andere partij heeft opgevat en ondanks het 

oorspronkelijke schriftelijkheidsvereiste redelijkerwijze mocht opvatten als een verklaring 

van de voormelde strekking. 

 



4.4. In de omstandigheden van dit geval oordelen arbiters dat de Variation Order 03 niet 

toepasselijk is geworden. Voor dit oordeel achten arbiters van de aangevoerde 

omstandigheden de volgende van doorslaggevend belang. 

1) Weliswaar is er tussen onderhandelaars van Ecopower en WEB waarschijnlijk 

wilsovereenstemming over het amendement bereikt, maar WEB mocht niet ervan uitgaan dat 

de bereikte wilsovereenstemming geldig was zonder schriftelijke vastlegging, omdat in de 

email van Bob Schulte, de onderhandelaar zijdens Ecopower (van wie WEB wist dat hij niet 

vertegenwoordigingsbevoegd was) van 16 maart 2010 aan WEB (prod. 10 bij MvA) wordt 

gesteld ‘Kunnen jullie aangeven of de laatste versie van het PPA-amendement akkoord is? 

(…) Ik kan dan de tekst definitief maken en het ter ondertekening voorleggen.’ Een 

ondertekening van de tekst heeft echter niet plaatsgevonden. Evident is dat hiermede het 

vereiste van een schriftelijke en ondertekende vastlegging niet is prijsgegeven. 

2) In het onderhavige geval was voor een wijziging van de overeenkomst de toestemming van 

een derde, namelijk de Rabobank, vereist. WEB mocht niet ervan uitgaan dat de Rabobank 

toestemming had verleend, want nadat de Rabobank kopie van de emailwisseling had 

ontvangen heeft zij bij email van 30 maart 2010 aan Schulte bericht dat zij niet instemde 

(prod. 70 bij MvDR). Voorts heeft de Rabobank op 17 augustus 2010 nogmaals aangegeven 

niet in te stemmen met de door Schulte geformuleerde oplossing en heeft zij een eigen 

voorstel gedaan (prod. 8 bij MvA). De uitlating in het Informatiememorandum van oktober 

2010, vermeld in nr. 3.20 onder 4, is daartegenover van onvoldoende gewicht en was 

bovendien niet tot WEB gericht.  

 

4.5. Tegenover deze omstandigheden werpen de door WEB aangevoerde argumenten 

onvoldoende gewicht in de schaal. Zonder op alle details in te gaan wordt hier het volgende 

gememoreerd. Tegenover de stelling van WEB dat partijen uitvoering hebben gegeven aan de 

wijziging staat de  stellingen van Ecopower dat zij bereid is geweest gewijzigde facturen te 

doen uitgaan in afwachting van nadere besluitvorming, en daarin heeft gefactureerd op basis 

van de ‘undisputed amount’; en dat WEB niet in alle opzichten heeft gehandeld conform het 

gestelde amendement. Dat partijen mogelijk in andere gevallen Variation Orders zonder te 

voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste ter zijde hebben gesteld, is niet doorslaggevend voor 

de beoordeling van de onderhavige (ingrijpende) Variation Order. De afwijking van het 

betaaladres berust naar Ecopower heeft aangegeven op de Direct Agreement.  

  



4.6. Ten overvloede merken arbiters nog op dat de in de laatste week voor de zitting door 

partijen overgelegde verklaringen van zes betrokken personen aan de zijde van Ecopower en 

WEB geen argumenten opleveren om anders te beslissen doch veeleer het hier ingenomen 

standpunt ondersteunen. 

Het voorafgaande leidt tot de conclusie dat de Variation Order 03 niet tussen partijen is gaan 

gelden en dat het geschil op basis van de PPA en het oorspronkelijke Schedule 4 moet worden 

beoordeeld.  

 

De X-component 

 

4.7. De standpunten inzake de X-component zijn weergegeven in nr. 3.10, nr. 3.16, nr. 3.23, 

nr. 3.30 en nr. 3.34. 

 

4.8. Tussen partijen staat vast dat het startbedrag op Effective Date 40 USD/MWh bedroeg 

(zie Schedule 4, p. 60 eerste bullet point onder de kop ‘The X, Y and Z components will be 

determined for the first time as follows’). Ook staat tussen partijen vast dat dit bedrag moet 

worden verhoogd wegens hogere personeelslasten en hogere erfpachtcanon dan waarvan 

partijen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan.  

Bij pleidooi heeft WEB alsnog een ander standpunt ingenomen en betoogd dat uit de 

overeenkomst voortvloeit dat de hogere kosten voor risico zijn van Ecopower. Hetgeen WEB 

daartoe heeft aangevoerd heeft arbiters niet van de juistheid van deze stelling kunnen 

overtuigen. 

 

4.9. Het beroep van WEB op de verhoging overeengekomen bij Variation Order 03 gaat niet 

op; zie nr. 4.6.  

 

4.10. Arbiters achten de stellingen van Ecopower omtrent de nodige verhoging voldoende 

geadstrueerd en overtuigend – met name de stellingen dat de loonkosten van het overgenomen 

personeel door Ecopower zijn berekend op de loonkosten zoals die ten tijde van de overgang 

bij WEB golden en door Ecopower niet relevant zijn verhoogd en dat de loonkosten voor het 

extern aangetrokken personeel redelijk zijn -, zodat het beroep op dwaling wordt geaccepteerd 

en de overeenkomst wordt aangepast in die zin dat het startbedrag tot 44,40 USD/MWh wordt 

verhoogd. Hierbij nemen arbiters in overweging dat Ecopower onbetwist heeft gesteld bij haar 

berekeningen van de X-component voor wat betreft de lonen afgegaan te zijn op door WEB 



verstrekte informatie en dat zij, Ecopower, daarop onder de omstandigheden van het geval 

ook mocht afgaan. Dat standpunt komt arbiters juist voor. 

 

4.11. Het scheidsgerecht is van oordeel dat, nu WEB de inflatiecorrectie die is toegepast voor 

de component-Bonaire accepteert en er geen reden is om van de in Schedule 4 aangegeven 

indices voor de component-Europa af te wijken, aangezien deze nog bestaan, de in Schedule 4 

geregelde indexering moet worden uitgevoerd.    

 

4.12. Het scheidsgerecht is van oordeel dat de door WEB aangevoerde bezwaren tegen de 

door Ecopower aangevoerde koersen niet voldoende zijn toegelicht en niet overtuigen.  

 

4.13. Het voorgaande brengt mee dat arbiters wat betreft de X-component de stellingen van 

Ecopower als juist accepteren. 

 

De Y-component 

 

4.14. De standpunten inzake de Y-component zijn weergegeven in nr. 3.8, 3.14, 3.21, 3.31 en 

3.35. 

 

4.15. In het licht van de discussie tussen partijen en in aanmerking genomen hetgeen is 

opgemerkt in nr. 4.6 zien arbiters geen reden om af te wijken van hetgeen in de PPA en 

Schedule 4 bij de PPA is overeengekomen omtrent de Y-component.  

 

4.16 Arbiters leiden uit Schedule 4 en de relevante bepalingen van de PPA het volgende af.   

 

a) De strekking van de formule inzake de Y-component in Schedule 4 is dat Ecopower 

gerechtigd is de werkelijke kostprijs voor brandstof (‘fuel’) aan WEB in rekening te brengen, 

zulks uitgaande van de marktprijs ten tijde van de aankoop, behoudens voor zover het betreft 

brandstof die wordt gebruikt als gevolg van het feit dat de centrale niet functioneert volgens 

de technische specificaties als omschreven in de PPA (en behoudens de verrekening achteraf 

met het windaandeel in de elektriciteitsenergieopwekking). De formule bevat derhalve de 

maatstaf voor de door de centrale te bereiken efficiëntie, waarbij het brandstofgebruik is 

gekoppeld aan de in de formule opgenomen variabelen, met name de calorische waarde 



gebaseerd op 42.700 kJ/kg. Het resultaat wordt vervolgens met het oog op het aan WEB in 

rekening te brengen bedrag omgerekend naar liters.   

b) Uit het voorgaande vloeit voort dat de brandstofkosten die Ecopower aan WEB in rekening 

kan brengen, steeds ervan uitgaande dat de overeengekomen efficiëntie wordt bereikt, 

omvatten:  

- de door de leverancier van de brandstof in rekening gebrachte marges en kosten, en voorts 

andere kosten, zoals kosten van vervoer, opslag en monsterneming;  

- redelijke kosten van voorfinanciering; 

- niet alleen de kosten van HFO, maar ook, indien en voor zover nodig en wanneer HFO niet 

beschikbaar is, duurdere diesel; 

- de kosten voor intern gebruik in de centrale, indien en voor zover Ecopower zonder dat 

gebruik de centrale niet behoorlijk kan exploiteren en dus geen elektrische stroom kan 

afleveren. 

c) De PPA stelt het recht op vergoeding van de brandstofkosten niet afhankelijk van 

voorafgaand overleg met WEB, onverminderd de uit de redelijkheid en billijkheid 

voortvloeiende verplichting van Ecopower om overleg te plegen met WEB waar dat in het 

belang van een zo voordelig mogelijke inkoop van brandstof wenselijk is. 

 

4.17. De vrijheid van Ecopower om de kostprijs van fuel aan WEB in rekening te brengen is 

begrensd door haar uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende plicht om die prijs zo laag 

mogelijk te doen zijn, zowel wat betreft de inkoopprijs van brandstof, het gebruik van zo 

goedkoop mogelijke brandstof en de overige kosten die met een en ander gemoeid zijn, zoals 

kosten van vervoer, opslag en monsterneming. Kosten die het gevolg zijn van tekortkomingen 

van Ecopower kunnen niet ten laste van WEB worden gebracht.  

Aan arbiters is niet gebleken dat Ecopower niet op een zorgvuldige wijze met haar vrijheid is 

omgegaan.  

 

4.18. Door WEB is niet aangevoerd dat de centrale niet voldoet aan de uit de PPA 

voortvloeiende vereiste mate van efficiëntie, waardoor er van een overmatig 

brandstofverbruik sprake zou zijn geweest, welke inefficiëntie voor rekening van Ecopower 

zou moeten komen. 

 

4.19. De conclusie is dat arbiters bij het berekenen van de omvang van het gevorderde zullen 

uitgaan van de door Ecopower gedane opgaven.   



  

4.20. Wat het windaandeel betreft, zijn arbiters van oordeel dat de tekst van de PPA en 

Schedule 4 dwingt tot de conclusie dat een verrekening over de eerste twee jaren moet 

plaatsvinden aan het begin van het derde operational year. Als zij goed zien betwist WEB dat 

ook niet (meer), maar stelt WEB dat de begintermijn van de twee jaar ligt op 1 januari 2011 in 

plaats van op de Commercial Operating Date van 20 augustus 2010, omdat het windpark pas 

in het begin van 2011 behoorlijk functioneerde 

Deze stelling onderschrijven arbiters niet.  Het ligt voor de hand de term eerste operational 

year te betrekken op de periode volgend op de Commercial Operating Date. WEB geeft geen 

bewijs overgelegd van haar stelling dat het windpark tot de aanvang van 2011 niet behoorlijk 

functioneerde. Uit de stukken blijkt dat de Commercial Operating Date enige malen is 

verschoven; het ligt niet voor de hand dat partijen voor een ingangsdatum zouden hebben 

gekozen waarop het windpark nog niet behoorlijk functioneerde. Tenslotte wordt reeds in de 

factuur over september 2010 mededeling gedaan van de actual wind share.  

 

De Z-component  

 

4.21. De standpunten inzake de Z-component zijn weergegeven in nr. 3.9, 3.15, 3.22, 3.32 en 

3.36. 

 

4.22. In het licht van de discussie tussen partijen en in aanmerking genomen hetgeen is 

opgemerkt in nr. 4.6 zien arbiters geen reden om af te wijken van hetgeen in Schedule 4 PPA 

is overeen gekomen omtrent de Z-component.  

Arbiters begrijpen de tekst van de Schedule in die zin, dat  

a) dat de Margin over het eigen vermogen ten tijde van de ondertekening van het contract 7,25 

USD/MWh is en – als onderdeel van de gehele Z-component – zal worden herberekend op 

Effective Date ‘with the then actual interest and currency exchange rate’, waarna hij 

ongewijzigd zal blijven;  

b) dat de afname boven de Predicted Demand niet tot een hogere Z-charge leidt en door 

Ecopower ook niet is berekend;  

c)  dat geen vaste rente is overeengekomen voor het vreemde vermogen. 

  

4.23. Het voorgaande brengt mee dat arbiters wat betreft de Z-component de stellingen van 

Ecopower als juist accepteren.  



Ter zitting is aan de orde geweest dat het bedrag van het vreemde vermogen hoger is 

uitgevallen dan in de oorspronkelijke Schedule 4 als uitgangspunt was gehanteerd. Arbiters 

onderkennen dit, maar gelet op het feit dat zowel in de Option Agreement als in de Direct 

Agreement het hogere leningsbedrag is overeengekomen en deze overeenkomsten prevaleren 

boven de PPA, moet worden aanvaard dat partijen hebben beoogd de vergoeding voor het 

vreemde vermogen over dit bedrag te berekenen.  

 

 Verrekening van brandstofkosten na interventie overheid.  

 

4.24. De standpunten inzake dit geschilpunt zijn weergeven in nr. 3.11, 3.17 en 3.24, telkens 

onder B.  

Dit geschilpunt houdt in dat Ecopower, onder verwijzing naar de situatie die is ingetreden 

door het besluit van de Gezaghebber van Bonaire van 25 augustus 2011 (zie hiervóór nr. 3.5), 

een verklaring voor recht wenst dat WEB niet gerechtigd is haar kosten van brandstofinkoop 

te verrekenen met facturen van Ecopower.  

 

4.25. Deze vordering ligt voor toewijzing gereed, mede gelet op hetgeen hierna in nr. 4.31 en 

nr. 5.1 wordt overwogen.  

 

Structureel te laat betalen van onbetwiste bedragen. 

 

4.26. De standpunten inzake dit geschilpunt zijn weergeven in nr. 3.11, 3.17 en 3.24, telkens 

onder C. 

 

4.27. De vordering wordt afgewezen, omdat Ecopower haar belang bij het verkrijgen van een 

verklaring voor recht niet heeft toegelicht.  

 

- Cessielijsten. 

 

4.28. De standpunten inzake dit geschilpunt zijn weergeven in nr. 3.11, 3.17 en 3.24, telkens 

onder D. 

 

4.29. Deze vordering wordt toegewezen. Ecopower heeft krachtens de overeenkomst (art. 

9.11 PPA) recht op deze cessies. Het feit dat tot nog toe geen uitvoering is gegeven aan deze 



bepaling doet geen afbreuk aan dit contractuele recht. De vordering zal worden toegewezen 

met ingang van de maand volgend op de datum van dit vonnis. Ter zitting zijn partijen 

overeengekomen dat de cessielijsten maandelijks door WEB aan Ecopower worden 

toegezonden en dat Ecopower pas recht heeft de cessies aan de debiteuren van WEB mee te 

delen wanneer tien dagen zijn verlopen nadat Ecopower WEB in gebreke heeft gesteld en de 

in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken zonder dat WEB het gebrek heeft 

geheeld. Deze afspraak zal op verzoek van partijen in de veroordeling worden opgenomen.  

 

- Verrekenen in strijd met betalingsvoorschriften PPA. 

 

4.30. De standpunten inzake dit geschilpunt zijn weergeven in nr. 3.11, 3.17 en 3.24, telkens 

onder E. 

 

4.31. WEB heeft zich tegen deze vordering verweerd met een beroep op de beperkende 

werking van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Ter zitting heeft zij bovendien 

het verweer gevoerd dat de PPA niet een verbod van verrekening bevat.    

Art. 9.10 PPA luidt als volgt: ‘All amounts payable by WEB to the Company under this 

Agreement shall be paid by way of bank transfer to the account of the Company at a 

scheduled bank in Bonaire, to be notified by the Company to WEB before Commercial 

Operation Date.’ Aan WEB kan worden toegegeven dat deze tekst niet expliciet een verbod 

van verrekening bevat. Arbiters zijn echter van oordeel dat een redelijke uitleg van de 

overeenkomst, gelet op de aard en strekking daarvan, meebrengt dat de onderhavige bepaling 

aldus moet worden opgevat dat zij niet alleen een regel inhoudt omtrent het betaaladres, maar 

ook omtrent de wijze van delgen van de schulden van WEB, aldus dat die delging moet plaats 

vinden door betaling en niet kan plaatsvinden door verrekening. De overeenkomst verplicht 

Ecopower stroom af te leveren aan WEB. Een andere mogelijkheid om inkomsten te 

verwerven heeft Ecopower niet. Voor haar inkomsten is Ecopower dus geheel afhankelijk van 

WEB. Zonder inkomsten kan zij geen brandstof aanschaffen, haar personeel niet betalen en 

haar schuld aan de bank niet aflossen. Zij kan dan geen stroom meer produceren en is 

vleugellam. Dat alles zou geen beletsel zijn voor verrekening met een werkelijk bestaande 

tegenvordering, maar de recente geschiedenis heeft aangetoond dat WEB het wapen van de 

verrekening ook inzet ten gunste van gepretendeerde tegenvorderingen die geen basis vinden 

in de contractuele verhouding. Arbiters achten het onaannemelijk dat de overeenkomst 

Ecopower aan dat risico heeft willen blootstellen.  



Arbiters merken hierover ten slotte op dat het hier ingenomen standpunt bevestiging vindt in 

art. 5.2 van de Direct Agreement, waar verrekening wordt uitgesloten tenzij het tegendeel 

blijkt uit de PPA. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat ook het beroep van WEB op de beperkende werking van 

de  redelijkheid en billijkheid niet wordt aanvaard. 

 

4.32. Na deze behandeling van de verschillende geschilpunten maken arbiters ten slotte de 

volgende algemene opmerkingen naar aanleiding van de pleitnotities van WEB. In haar 

pleidooi heeft WEB een sterk accent gelegd op de aard en de structuur van de PPA en op de 

bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst. Mede onder verwijzing naar de 

voorloper van de PPA, de Memorandum of Understanding (prod. 8 bij MvE), betoogt WEB 

dat partijen hebben bedoeld dat tegen een vast tarief per jaar energie aan WEB zal worden 

geleverd, dus dat sprake zou zijn van een vaste inkoopprijs voor WEB.  

Dit betoog kunnen arbiters niet onderschrijven. In de eerste plaats moet het ervoor gehouden 

worden dat de PPA (met inbegrip van de daarop gevolgde overeengekomen wijzigingen) alle 

eerdere afspraken ter zijde heeft gesteld. Daarnaast geldt dat met termen als ‘fixed’ blijkens 

de PPA en met name Schedule 4 niet kan zijn bedoeld ‘onveranderlijk’, aangezien in de 

formules op een aantal punten rekening is gehouden met variabelen. Veeleer is daarmee 

bedoeld dat er geen wijzigingen in de prijs kunnen worden teweeg gebracht door niet in de 

PPA en daarop gebaseerde stukken genoemde factoren. De betekenis van de in de PPA en de 

Schedules gebruikte termen moet door uitleg worden vastgesteld, hetgeen voor zoveel nodig 

in het voorgaande is gedaan.  

Arbiters onderschrijven de opvatting van WEB in die zin wel, dat het niet verhelderend is de 

term ‘cost plus karakter’ te gebruiken, indien daarmee iets anders zou zijn bedoeld dan hier 

aangegeven. 

  



V SLOTSOM 

 

In conventie en reconventie 

 

5.1. Arbiters stellen allereerst voor zoveel nodig vast dat de voorlopige voorzieningen moeten 

worden bekrachtigd, zodat zij hun effect pas verliezen op de datum waarop het  onderhavige 

eindvonnis wordt gewezen. Tegen die achtergrond moet als volgt op de vorderingen worden 

beslist.  

 

In conventie 

 

5.2. De overwegingen onder IV leiden tot het volgende resultaat met betrekking tot de door 

Ecopower ingestelde vorderingen, vermeld in nr. 3.13, nr. 3.26 en nr. 3.37.   

 

5.3 De vordering onder A wordt toegewezen. De PPA wordt zodanig aangepast dat in 

Schedule 4 van de PPA de X-component per Effective Date wordt gesteld op 44,40 

USD/MWh. 

 

5.4. De vordering onder B1, zoals aangevuld, wordt toegewezen, nu de verweren van WEB 

zijn afgewezen en WEB de gestelde bedragen niet concreet heeft bestreden.  

 

Ecopower heeft bij Memorie van Repliek (zie nr. 3.26.) en wederom bij Memorie van Dupliek 

in Reconventie (zie nr. 3.37) haar vordering (zie 3.13) gewijzigd, zodat zij nu betreft de 

periode 20 augustus 2010 tot en met mei 2012. Het gevorderde bedrag is thans USD 

8.529.861,-. (MvDR 9.13 onder B1), te vermeerderen met vertragingsrente.  

 

Op dit bedrag komt in mindering hetgeen WEB naast de in de Memorie van Dupliek in 

Reconventie 9.13 onder B2 genoemde bedragen over de genoemde periode mocht hebben 

voldaan.  

 

5.5. De vordering onder B2 (vertragingsrente) wordt toegewezen. Over de toegewezen 

factuurbedragen is vertragingsrente verschuldigd te rekenen per maandfactuur vanaf de data als 

vermeld in de MvDR onder 9.13 B2. 

 



5.6. De vordering onder B3 (nacalculatie Wind Share) wordt toegewezen.  

 

5.7. De vorderingen onder C (geen verrekening brandstofkosten in de periode na 25 augustus 

2011) worden toegewezen.  

 

5.8. De vordering onder D wordt toegewezen in voege als vermeld in nr. 4.29. 

 

5.10. De vordering onder E (geen verrekening door WEB) wordt toegewezen.  

 

5.11. De vordering onder F wordt bij gebrek aan belang afgewezen.  

 

5.12. De vordering onder G wordt toegewezen, nu WEB in dit vonnis – gelijk in de vonnissen 

voorlopige voorziening – op bijna alle punten in het ongelijk is gesteld. Partijen hebben ter 

zitting de afspraak gemaakt (zie nr. 2.10) dat de verliezende partij in alle kosten van 

rechtsbijstand gemaakt door de wederpartij zal worden veroordeeld, behoudens voor zover 

deze kosten aan het scheidsgerecht onredelijk voorkomen of voor zover afwijking het 

scheidsgerecht redelijk voorkomt in verband met de mate waarin partijen over en weer in het 

(on)gelijk zijn gesteld. Geen van beide uitzonderingen doet zich voor. 

De kostenveroordeling betreft ook de kosten gemaakt in de procedures over de voorlopige 

voorzieningen.  

Daarentegen worden de kosten van de arbitrage gelijkelijk over partijen verdeeld, aangezien 

een daartoe strekkende afspraak is opgenomen in de overeenkomst van 1 september 2011, 

bedoeld in nr. 1.1 onder b. 

 

In reconventie 

 

5.13. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.  

 

  



VI BESLISSING 

 

Arbiters oordelend naar de regelen des rechts, zoals dit geldt op Bonaire, beslissen over 

de vorderingen als volgt. 

 

 

6.1 In conventie 

 

Op de door Ecopower ingestelde vorderingen wordt als volgt beslist: 

 

A1. De PPA wordt zodanig aangepast dat in Schedule 4 van de PPA de X-component per 

Effective Date wordt gesteld op 44,40 USD/MWh. 

 

B1. Veroordelen WEB tot betaling aan Ecopower, binnen vijf werkdagen na de betekening 

van dit vonnis, van de achterstallige Energy Charge, over de periode 20 augustus 2010 tot 31 

mei 2012, zijnde USD 8.529.861.-, te vermeerderen met vertragingsrente als hieronder 

aangegeven en te verminderen met hetgeen WEB naast de in de Memorie van Dupliek in 

Reconventie 9.13 onder B2 genoemde bedragen over de genoemde periode mocht hebben 

voldaan. 

 

B2. Veroordelen WEB tot betaling aan Ecopower van de verschuldigde vertragingsrente 

over dit bedrag, zijnde een op dagbasis samengestelde rente ter hoogte van 6% op jaarbasis, te 

rekenen per maandfactuur vanaf de data als vermeld in de Memorie van Dupliek in 

Reconventie  9.13 onder B2, alles tot aan de datum der algehele voldoening. 

 

B3. Veroordelen WEB tot betaling aan Ecopower van USD 2.561.860,-, zijnde de 

nacalculatie met betrekking tot de Wind Share over jaar 1 na Commercial Operation 

Date, en wel binnen 30 werkdagen na ontvangst door WEB van Ecopowers factuur over 

de maand augustus 2012, met bepaling dat WEB bij niet-tijdige betaling tevens rente 

verschuldigd zal zijn over het toegewezen bedrag, zijnde een op dagbasis samengestelde 

rente ter hoogte van 6% op jaarbasis, te rekenen vanaf  30 dagen na ontvangst van 

Ecopowers factuur over augustus 2012 tot aan de datum der algehele voldoening. 

 



C1. Verklaren voor recht dat WEB niet gerechtigd is de door haar op grond 

van het besluit van de Gezaghebber van 25 augustus 2011 gemaakte 

brandstofkosten te verrekenen met bedragen die WEB aan Ecopower 

verschuldigd is; 

 

C2. Verbieden WEB jegens Ecopower een beroep te doen op verrekening 

in verband met de sub C1. bedoelde brandstofkosten, op straffe van een 

dwangsom van USD 50.000,- per dag dat WEB in strijd met dit verbod 

handelt of blijft handelen. 

 

D. Veroordelen WEB voortaan op de eerste dag  van iedere kalendermaand de in art. 1.2 van 

de Akte (Schedule 8 bij de PPA en prod. 50 bij MvE) bedoelde cessielijsten aan Ecopower te 

verstrekken, op straffe van een dwangsom van USD 50.000,- per dag dat WEB in strijd met 

deze veroordeling handelt of blijft handelen, waarbij - naar partijen ter zitting zijn 

overeengekomen - Ecopower pas recht heeft de cessies aan de debiteuren van WEB mee te 

delen wanneer tien dagen zijn verlopen nadat Ecopower WEB in gebreke heeft gesteld en de 

in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken zonder dat WEB het gebrek heeft 

geheeld.  

 

E1. Verklaren voor recht dat WEB niet gerechtigd is door haar aan 

Ecopower verschuldigde bedragen te voldoen door middel van 

verrekening; 

 

E2. Verbieden WEB jegens Ecopower een beroep te doen op verrekening in verband 

met enige vordering die zij op Ecopower pretendeert te hebben, op straffe van een 

dwangsom van USD 50.000,- per dag dat WEB in strijd met dit verbod handelt of blijft 

handelen. 

 

F. Wijzen de vordering onder F bij gebrek aan belang af. 

 

G. Wijzen de vordering tot vergoeding van kosten van rechtsbijstand toe in voege als hierna 

onder 6.3 vermeld. 

 



 

6.2 In reconventie 

 

Wijzen de vorderingen van WEB af. 

 

 

6.3 In conventie en reconventie 

 

Veroordelen WEB in de kosten van juridische bijstand aan de zijde van Ecopower gevallen, 

zowel in de procedures voorlopige voorziening als in de hoofdzaak, begroot op USD 140.230. 

 

Bepalen dat de kosten van de arbitrage, waarin begrepen de reis- en verblijfkosten van 

arbiters, door Ecopower en WEB voor gelijke delen zullen worden gedragen. 

 

Begroten de kosten van de arbitrage op EUR 165.460,- terzake van honorarium en onkosten 

van arbiters. 

 

Bepalen dat de  kosten van de arbitrage zullen worden voldaan uit het door partijen op de 

derdenrekening van RESOR N.V. gestelde voorschot. 

 

Wijzen het anders of meer gevorderde af. 

 



Plaats van arbitrage: Bonaire 

Datum: q aur~ ~J2. 

prof. mr. A.S. Hartkamp 


