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Suriname heeft haar eerste 
Elektriciteitswet 

Langer dan 43 jaar wordt over 
regulering van de elektrici-
teitssector van Suriname ge-

sproken. Het wachten is voorbij. 
Op 1 maart 2016 heeft de Nationale 
Assemblee (DNA) de wetten die de 
elektriciteitssector moeten regule-
ren, aangenomen met 39 algemene 
stemmen. De regels en voorwaar-
den waar de elektriciteitssector 
aan moet voldoen, zijn met de Elek-
triciteitswet en de wet Energie Au-
toriteit Suriname (EAS) nu wettelijk 
vastgesteld. De samenleving heeft 
met het oog op haar verdere ont-
wikkeling belang bij een duurzame 
elektriciteitsvoorziening. Vandaar 
dat in de Elektriciteitswet de be-
schikbaarheid, betaalbaarheid, mi-
lieuvriendelijkheid, economische 
efficiëntie en verzekering van be-
drijfscontinuïteit gewaarborgd zijn. 

Hoewel de wet merendeels de ver-
bruiker van elektriciteit beschermt, 
was voor de assembleeleden die 
zich in 3 ronden over de wet heb-
ben gebogen, ook belangrijk dat 
de positie van de EBS als monopo-
list, veilig is gesteld in een liberale 
elektriciteitssector en dat het elek-
triciteitsbedrijf als staatsbedrijf als 
enige speler op de markt elektrici-
teit mag distribueren via haar lan-
delijk net. 

Om te verzekeren dat de EBS zich 
staande zal houden in een nieuwe 
gereguleerde elektriciteitssector, 
zal het bedrijf grote veranderingen 
moeten ondergaan. In de Elektrici-
teitswet zijn daarom voorwaarden 
opgenomen met betrekking tot de 
organisatiestructuur en de adminis-
tratie van het elektriciteitsbedrijf. Dit 
bedrijf zal haar activiteiten moeten 
onderbrengen in organisatorische 

eenheden met een eigen manage-
ment en boekhouding. De verschil-
lende afdelingen die nu deel uitma-
ken van de EBS als geheel, zullen 
naar dienst en product die zij leve-
ren worden onderverdeeld, waarbij 
er sprake zal zijn van een holding 
als moedermaatschappij met haar 
dochterondernemingen. 

Voordelen
De voordelen van de elektriciteits-
wet zijn onder andere dat de ver-
bruiker beschermd wordt en dat 
energieleveranciers zich aan de 
regels houden. De wet beoogt dus, 
dat  de belangen van de  verbrui-
ker beter behartigd worden, waar-
bij continuïteit van de elektriciteits-
voorziening en de wisselwerking 
tussen de verschillende spelers 
op de markt anderzijds geregeld 
worden. Verder dat de relatie met 
de overheid in goede banen geleid 
wordt, maar dat er ook voor wordt 
gezorgd, dat lange termijn plan-
ning zoals de groei van de vraag 
naar energie, investeringsbegro-
tingen en tariefsaanpassingen (of 
tariefbepaling) worden geregeld.  

Verder zal de wet ertoe bijdragen 
dat het elektriciteitsbedrijf kosten-
efficiënter zal werken, meer reke-
ning zal houden met het milieu, de 
elektriciteitszekerheid en nog tal 
van andere zaken.

Maar een Elektriciteitswet alleen 
is echter niet voldoende om deze 
beoogde doelen te realiseren. 
Daarom is er bij wet een orgaan 
in het leven geroepen dat toezicht 
zal houden op de elektriciteitssec-
tor, de Energie Autoriteit Suriname 
(EAS). Dit orgaan zal zich voor-
namelijk bezighouden met de re-
gulering in de energiesector voor 
een optimale beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van diensten en 
produkten, duurzaamheid en mili-
euhygiëne binnen de productie en 
transport.

De EBS is bewust van de nood-
zakelijke ontwikkelingen en ver-
welkomt de introductie van de 
regulering van de elektriciteitsvoor-
zieningssector. 

Taken EAS

De Energie Autoriteit Suriname 
(EAS), is het orgaan dat toe-
zicht zal houden op het naleven 
van de Elektriciteitswet. De 
autoriteit zal een aansturende 
en toezichthoudende taak 
hebben en zal de minister van 
Natuurlijke Hulpbronnen en de 
elektriciteitssector gevraagd 
en ongevraagd adviseren. De 
communicatie tussen de EBS, 
de energieproducenten en 
de verbruikers zal met tus-
senkomst van de EAS worden 
bevorderd.

De autoriteit heeft onder meer 
de volgende taken:

1. het voorbereiden van
een energieplan;

2. het houden van toezicht
op de naleving van dit
sectorplan;

3. het geven van bindende
aanwijzingen aan het
elektriciteitsbedrijf voor
de uitvoering van het
sectorplan;

4. het continu monitoren
van het kwaliteitsbe- 

 heersplan van de EBS;

5. het houden van toezicht
op de naleving van
overeenkomsten tussen
de EBS, de Staat en de
energieproducenten;

6. het geven van bindende
aanwijzingen aan
gesubsidieerde
verbruikers;

7. het reguleren van de
prijs en kwaliteit
bij de transmissie en
distributie van elektrici- 

 teit.

De nieuwe Elektriciteitswet regelt de voorzienings-
zekerheid, leveringszekerheid en de crisisbesten-
digheid van elektriciteit en is een instrument om de 
publieke belangen te waarborgen.

Leveringszekerheid
Dat wil zeggen dat de verbruikers ervan verzekerd 
moeten kunnen zijn dat zij onder elke omstandig-
heid over de benodigde energie kunnen beschik-
ken. Dit brengt met zich mee dat ook de aanleg en 
het onderhoud van infrastructuur gegarandeerd 
moet zijn.

Voorzieningszekerheid
De verbruiker moet de garantie hebben dat de be-

nodigde energie ook op lange termijn beschikbaar 
is. Dit betekent dat de keuze van energiebronnen 
en de daarbij behorende infrastructuur voor con-
versie van energie, zorgvuldig moeten worden ge-
kozen en dat benodigde kapitaalinvestering tijdig 
moeten worden gedaan.

Crisisbestendigheid 
Geen van ons zit te wachten op een crisis, maar als 
die zich onverhoopt aandient, dan moeten wij voor-
bereid zijn. Denkt u maar aan een lange periode 
van droogte waardoor de levering van elektriciteit 
vanuit de Afobaka krachtcentrale in het gedrang 
kan komen. Ook in die perioden zal de elektriciteits-
voorziening verzekerd moeten zijn.

Het li(g)cht in uw handen

Als ieder huishouden een gloeilamp van 40 watt 
vervangt met een spaarlamp van 10 watt,
wij dagelijks samen 4,44 MW aan energie besparen?

WIST U DAT...

Colofon

KABELNIEUWS is een maandelijks bul-
letin van de Energiebedrijven Suriname en
verschijnt in verscheidene dagbladen. Via
dit blad wil de EBS u op de hoogte hou-
den van de laatste ontwikkelingen in de 
energiesector.

Voor vragen en of  reacties kunt u
mailen naar public.relations@ebs.sr
Wij wensen u veel leesplezier

KABELNIEUWS is een uitgaven van
de afdeling Public Relations & Corporate
Services van de EBS

Huishoudelijke verbruikers

    Schijf kWh/ Tarief 

    0 - 150 kWh SRD 0.27
151 - 300 kWh SRD 0.30
301 - 450 kWh SRD 0.33
451 - 600 kWh SRD 0.36
600 - 800 kWh SRD 0.37
Meer dan 800 kWh SRD 0.40

     Abonnementstarief

Fase            Tarief
1 fase         SRD 10,86
2 fase         SRD 16.50
3 fase         SRD 18.25

minder dan 150 kWh

Maandbasis: neem uw meterstand op 
bij maand 1. Ga de volgende maand 
rond dezelfde dag en tijd het ver-
bruik na. (verbruik maand 2- verbruik 
maand 1) = uw maandverbruik

Is uw verbruik minder dan 150 kWh, 
bijvoorbeeld 140kWh, dan is de bere-
kening als volgt:

140 X 0,15 + abonnement = 
stroomrekening

Is uw verbruik meer dan 150 kWh, 
bijvoorbeeld 320 kWh, dan is de bere-
kening als volgt:

Voor de eerste 150 kilowatturen 
betaalt u:  150 X 0.27

Voor de volgende 150 kilowatturen 
betaalt u: 150 X 0.30 

De resterende 20 kilowatturen 
20 X 0.33

De formule wordt: 
(150 X 0.27 + 150 X 0.30 

+ 20 X 0.33 ) + abonnement 
= stroomrekening  

Het moment van de aanname van de Elektriciteitswet. De wet is met 39 algemene stemmen aangenomen


