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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
BENAMINGEN 
 
Artikel 1 
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
MINISTER     : de Minister belast met energiezaken.1 
 
E.A.S.     : Energie Autoriteit Suriname2 
 
N.V. EBS : N.V. Energiebedrijven Suriname is het Elektriciteitsbedrijf., 

ten deze vertegenwoordigd door de directie van de N.V. EBS 
of door degene, die krachtens opdracht van de directie 
handelt.3   

 
ELEKTRICITEITSBEDRIJF : Het elektriciteitsbedrijf een rechtspersoon zoals bedoeld in 

artikel 10 van de Elektriciteitswet 2016 en bestaat uit onder 
andere de organisatorische eenheden Koper & Leverancier 
en Netbeheerder. 

 
AANVRAGER : een natuurlijke- of rechtspersoon, die een aanvraag voor 

aansluiting op het landelijk net en teruglevering of slechts 
voor teruglevering volgens deze voorwaarden heeft 
ingediend.4 

 
 
ZELFOPWEKKER : een afnemer die voor eigen verbruik duurzame elektriciteit 

opwekt en die de geproduceerde elektriciteit via het landelijk 
net met het eigenverbruik saldeert, tegen voorwaarden en 
tarieven als opgenomen in het ESP.5 De zelfopwekker 
beschikt over een installatie voor het verbruik van 
elektriciteit en een opwek installatie. 

 
 
AFNEMER : een natuurlijke- of rechtspersoon, die beschikt over een 

aansluiting op het landelijk net.6 
 
KOPPELING : is de handeling die de verbinding tussen de duurzame 

opwekinstallatie en de hoofdbeveiligingskast c.q. 
verbruiksinstallatie van de zelfopwekker totstand brengt. 

 

1 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 onder 1, blz. 1 
2 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 onder 2, blz. 1 
3 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,  
   artikel 1, blz. 4. 
4 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,  
   artikel 1, blz. 4. 
5 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 onder 6, blz. 2 
6 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 onder 5, blz. 2 
2 | P a g e           4 april  2018 
 
 

                                                           



 

VERBRUIKSINSTALLATIE               : de elektrische aanleg achter de meetinrichting of een 
daarmede gelijk te stellen plaats van overgang, uitgezonderd 
de aan N.V. EBS toebehorende toestellen.7  

 
OPWEKINSTALLATIE : de elektrische aanleg bestemd voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit, welke gekoppeld wordt aan de 
verbruiksinstallatie. 

 
INSTALLATEUR : een erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon belast met 

het aanleggen, uitbreiden en onderhouden van elektrische 
installaties van afnemers en toekomstige afnemers.8  

 
KEURINGSINSTANTIE : een bij staatsbesluit ingestelde onafhankelijke instantie, 

die bevoegd is elektrische installaties van N.V. EBS, de 
producenten en de afnemers te keuren.9  

 
NET : een of meer verbindingen voor de transmissie en distributie 

van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, 
schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen 
voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen niet liggen 
binnen de installatie van een producent of een afnemer.10 

 
LANDELIJK NET : alle netten onder het beheer van  de N.V. EBS.11 
 
HOOGSPANNINGSNET : die delen van het landelijk net welke op basis van een 

spanning groter dan 1000V AC worden bedreven, zowel 
ondergronds als bovengronds. 

 
LAAGSPANNINGSNET : die delen van het landelijk net welke op basis van een 

spanning kleiner dan 1000V AC worden bedreven, zowel 
ondergronds als bovengronds. 

 
MEETINRICHTING  : de inrichting, bestemd voor het bepalen van de van het 

verbruik en teruglevering afhankelijke gegevens, nodig voor 
de afrekening met de zelfopwekker dan wel voor de 
saldering of voor controle van het verbruik en/of van de 
teruglevering.12 
 

7 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,  
   artikel 1, blz. 5 

8 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 blz. 2. 
9 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 blz. 2. 
10 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 lid 1 onder i, blz. 2. 
11 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 lid 1 onder j, blz. 2. 
12 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 1, blz. 5 
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ENERGIE : de elektrische energie geleverd als wisselstroom van  hoge- 
of  lage spanning met een nominale frequentie van 60 
Hertz.13 

 
DUURZAME ELEKTRICITEIT :elektriciteit opgewekt in technische installaties die 

uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare 
energiebronnen.14 

 
OFFERTE : een definitieve prijsopgave. 
 
SALDERING : de verrekening van het door de zelf opwekker opgewekte 

energie (het aantal kWh), die is terug geleverd aan het 
landelijk net met de kWh, die wordt onttrokken van het 
landelijk net, onder beheer van de N.V. EBS. 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN : de door de N.V. EBS vastgestelde voorwaarden waaronder 

de teruglevering van elektrische energie plaatsvindt. 
 
ESP     : Elektriciteitssector Plan.15  
 
TERUGLEVERINGS-  EN/OF 
VERBRUIKSPERIODE : de periode tussen twee opeenvolgende berekeningen van de 

het verbruik en de teruglevering van elektrische energie door 
de zelfopwekker.16 

 
KOPPELPUNT : De plaats van overgang tussen de verbruiksinstallatie en de 

opwekinstallatie. 
 
2. Waar dit naar het oordeel van N.V. EBS noodzakelijk is, geldt in deze voorwaarden het ten 

aanzien van de “aanvrager” bepaalde voor de “zelfopwekker” en omgekeerd.17  
3. In deze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst tussen de N.V. EBS en 

de afnemer als bedoeld in artikel 8 lid 2, zijn tevens de aanvraag-en koppelingsvoorschriften 
opgenomen. 

 
AANVRAAG 
Artikel 2 
1. Iedere zelfopwekker, die een koppeling via de verbruiksinstallatie op het landelijk net met de 

mogelijkheid tot teruglevering verlangt, geeft dat verlangen aan de N.V. EBS te kennen, door 
invulling en ondertekening van een daartoe strekkend formulier dat ten kantore van de N.V. EBS 

13 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 1, blz. 5 

14 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 onder l, blz, 3 
15 Elektriciteitswet 2016, artikel 1 blz. 3 
16 Algemene voorwaarden  van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 1, blz. 5 
17 Algemene voorwaarden  van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 1, blz. 5 
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of bij een door haar aangewezen instantie verkrijgbaar is. Dit formulier kan zowel in hard copy 
als digitaal worden ingediend. 

2. Een exemplaar van deze voorwaarden zal zoveel als mogelijk aan de aanvrager als bedoeld in 
artikel 2 lid 1 of diens gemachtigde of diens installateur worden gegeven.  

3. Door het indienen van de aanvraag onderwerpt de aanvrager zich aan deze voorwaarden en de 
daarin tussentijds met goedkeuring van de EAS aangebrachte wijzigingen. 

4.  
a. De methode van opwekking dient duurzaam te zijn, zoals door de Elektriciteitswet 2016 is 

bepaald. 
b. De aanvraag zal worden beoordeelt door de Keuringsinstantie, waarbij wordt nagegaan of  het 

ontwerp technisch voldoet.  
c. De Keuringsinstantie zal de aanvrager of diens gemachtigde of diens installateur schriftelijk in 

kennis stellen over de bevindingen van voormelde beoordeling. 
5. De N.V. EBS zal voor aanvragen groter dan 63A eerst een analyse uitvoeren naar de effecten van 

een koppeling tussen opwekinstallatie en het landelijk net.  
6. Indien voormelde analyse blijkt dat er sprake is van een capaciteitsbeperking van het landelijk 

net, in en rondom de omgeving waarin de  zelfopwekker terug wenst te leveren c.q. een koppeling 
van zijn opwekinstallatie via zijn verbruiksinstallatie op het landelijk net wenst en aanpassingen 
in bedoelde omgeving aan het landelijk net noodzakelijk zijn, zullen de bijbehorende kosten voor 
rekening van de aanvrager komen. 

 
 
VOORWAARDEN VOOR KOPPELING  
Artikel 3 
1. De Keuringsinstantie controleert de wijze en de juistheid van de koppeling en de N.V. EBS 

bepaalt de grootte van het vermogen dat gekoppeld kan worden. 
2. De N.V. EBS stelt de kosten voor de koppeling, die voor rekening van de aanvrager komen vast 

alsook de kosten als gevolg van artikel 2 lid 6 teneinde de capaciteitsbeperking op te heffen en 
verstrekt een daaraan gekoppelde offerte aan de zelfopwekker.18  

3. De N.V. EBS kan de voor rekening van de aanvrager komende kosten herzien, of hem alsnog 
kosten in rekening brengen indien de werkelijke kosten in belangrijke mate afwijken van de 
begrote kosten, op grond waarvan de voor rekening van de aanvrager komende kosten zijn 
vastgesteld en deze afwijkingen redelijkerwijs niet waren te voorzien.19 

4. De koppeling als bedoeld in artikel 2 lid 1 kan slechts plaatsvinden indien: 
a. het betreft duurzame elektriciteit c.q. duurzame productie van elektriciteit zoals bedoeld in artikel 

2 lid 4 en welke in eerste instantie bestemd is voor eigen gebruik van de zelfopwekker en 
b. de aanvrager c.q. zelfopwekker in bezit is van een keuringsbewijs van de keuringsinstantie, 

waaruit blijkt dat de opwekinstallatie voldoet aan de installatievereisten van de N.V. EBS en 
c. de aanvrager, voorzover die over een internetverbinding beschikt, schriftelijke toestemming heeft 

verleend aan de  N.V. EBS om de data betreffende de opwekking en het verbruik van elektrische 
energie via het internet af te lezen. Indien echter de aanvrager niet over een internetverbinding 
beschikt zal aan de N.V. EBS schriftelijke toestemming moeten worden verleend om voornoemde 
data op locatie alwaar de opwekking en teruglevering plaatsvindt op te halen en af te lezen.  

18 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 3, blz. 6. 
19 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   artikel 3, blz. 7. 
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d.    de aanvrager heeft voldaan aan de koppelings- en/of overige kosten20  
5.  De koppeling van de opwekinstallatie van de zelfopwekker met zijn verbruiksinstallatie, zal na 

ondertekening van de overeenkomst tussen de zelfopwekker en de N.V. EBS inzake de terug 
levering plaatsvinden. 

 
 
REALISATIE KOPPELING 
Artikel 4 
1. Indien de zelfopwekker voldoet aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden voor koppeling zal de 

feitelijke koppeling tussen de opwekinstallatie en de verbruiksinstallatie plaats kunnen vinden en 
daardoor de koppeling met het landelijk net worden gerealiseerd. 

2. Voor het waarborgen van de veiligheid van het landelijk net zal koppeling althans de handeling 
daartoe door de N.V. EBS gemonitord worden. 

3. De koppeling vindt minimaal plaats door een installatie automaat tussen de verbruiksinstallatie en 
opwekinstallatie. 

4. Indien het betreft een afnemer die reeds over een verbruiksinstallatie beschikt kan de koppeling 
als bedoeld in lid 3 door een erkende installateur plaatsvinden na vervanging c.q. plaatsing van de 
benodigde meetinrichting door de N.V. EBS. 

5. Is de afnemer een nieuwe verbruiker dan zal pas na plaatsing van de meetinrichting door de N.V. 
EBS voormelde koppeling c.q. teruglevering plaats kunnen vinden. 

 
INSTALLATIE 
Artikel 5 
1. De aanvraag zoals bedoeld in artikel 2 en/of wijziging aan de opwekinstallatie vindt door 

tussenkomst van een erkende installateur plaats.21 
2. De installateur dient bij het indienen van de aanvraag een machtiging over te leggen, waaruit 

blijkt dat hij bevoegd is namens de aanvrager c.q. zelfopwekker te handelen. 
3. De installateur zal bij de aanvraag, aan de hand van de installatie, het ontwerp indienen, zodat kan 

worden nagegaan of een koppeling op het landelijk net mogelijk is, rekening houdend met de 
situaties zoals bedoeld in artikel 14, die buiten de invloedssfeer van de N.V. EBS vallen.  

4. De opwek- en verbruiksinstallatie worden geen eigendom van de N.V. EBS. 
5. De zelfopwekker is verantwoordelijk voor de staat van betreffende opwek- en 

verbruiksinstallatie22 
6. Als bij controle hetzij vanwege de N.V. EBS, hetzij vanwege klachten van de zelfopwekker blijkt 

dat de verbruiks- en/of opwekinstallatie zich niet in de staat zoals op het moment van goedkeuring 
bevindt, dan vervallen alle rechten van de afnemer uit hoofde van de leverings- en/of 
terugleveringsovereenkomst. 

 
 
Artikel 6 
1. De keuringsinstantie keurt de opwekinstallatie teneinde vast te stellen, of aan de 

aansluitvoorwaarden van de N.V. EBS is voldaan. 

20 Beleidsnota Kleinschalige Duurzame Energievoorziening, 7 november 2011, blz. 9. 
21 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 4, blz. 7 

22Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 4, blz. 7 
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2. Voor de keuring en herkeuring van de opwekinstallatie worden door de keuringsinstantie kosten 
in rekening gebracht. 

3. De zelfopwekker ontvangt een bewijs van goedkeuring van de keuringsinstantie nadat de 
installatie is goed gekeurd23. 

4. De zelfopwekker kan, bij vermoeden van een gebrek aan zijn installatie, herkeuring daarvan bij de 
keuringsinstantie aanvragen. De daaraan gekoppelde keuringskosten zijn voor rekening van de 
zelfopwekker.  

5. De zelfopwekker is verplicht binnen de door de N.V. EBS gestelde termijn een gekoppelde opwek 
installatie in overeenstemming te brengen, met de daarvoor geldende bepalingen en voorschriften, 
indien deze bij de herkeuring niet blijkt te voldoen.24  

6. Indien bij de N.V. EBS vermoedens bestaan, dat de opwek installatie van de zelfopwekker niet 
goed functioneert, dient de zelfopwekker, de keuringsinstantie de mogelijkheid te bieden om de 
opwek installatie te controleren c.q. te herkeuren. 

7. Op basis van de in lid 6 genoemde herkeuring kan worden besloten dat de opwek installatie moet 
worden afgekoppeld, met als gevolg dat er geen terug levering plaats zal kunnen vinden. 

8. De afkoppeling als bedoeld in lid 7 dient onmiddellijk te geschieden, bij gebreke waarvan de N.V. 
EBS maatregelen zal treffen om de veiligheid van het landelijk net te waarborgen, door de 
stroomlevering stop te zetten.  

9. De zelfopwekker wordt na de in lid 7 genoemde afkoppeling in de gelegenheid gesteld om de 
opwek installatie door een erkende installateur in goede staat te brengen, waarna herkeuring zal 
plaatsvinden en pas bij goedkeuring daarvan de herkoppeling zal kunnen plaatsvinden. 

10. De  keuringsinstantie aanvaardt door het verrichten van keuringen van opwek installaties, geen 
enkele aansprakelijkheid.25 

 
 
TERUGLEVERING 
ARTIKEL 7 
1. De door de zelfopwekker opgewekte duurzame elektriciteit mag de eigen elektriciteitsbehoefte 

over één of meerdere factureringsperioden gedurende het boekjaar overschrijden. In dat geval 
wordt elektriciteit aan het landelijk net terug geleverd.26 

2. Bij teruglevering van elektriciteit zal er sprake zijn van saldering oftewel verrekening van de 
geleverde kWh aan de N.V. EBS door een zelfopwekker met de kWh die wordt onttrokken van 
het landelijk net onder beheer van de N.V. EBS. 

 
OVEREENKOMST TOT TERUGLEVERING EN HET VAN TOEPASSING ZIJN VAN 
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
ARTIKEL 8 
1. Teruglevering geschiedt uit hoofden van de overeenkomst aangegaan tussen de N.V. EBS en de 

zelfopwekker. 
2. De overeenkomst tot teruglevering gaat in op de dag van ondertekening daarvan, tenzij anders is 

overeengekomen. 

23 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 5, blz. 8 
24 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 5, blz. 8 
25 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 5, blz. 8 
26 Beleidsnota Kleinschalige Duurzame Energievoorziening, 7 november 2011, blz. 10. 
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3. De overeenkomst tot teruglevering geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 
4. Indien de zelfopwekker  het vermogen van de opwekinstallatie vergroot of verhoogd, zonder 

verkregen goedkeuring van de N.V. EBS door tussenkomst van de Keuringsinstantie, dan wordt 
de overeenkomst geacht te zijn vervallen. Evenwel behoudt de N.V. EBS het recht om vergoeding 
van de schade, kosten en interesten te vorderen. 

5. Bij staking of onderbreking van de teruglevering blijft de overeenkomst van teruglevering als 
bedoeld in artikel 8 lid 1 van kracht. Indien de staking of onderbreking van de teruglevering 
langer dan een jaar geduurd heeft, zal -alvorens de teruglevering kan worden hervat- een controle 
keuring vereist zijn. De kosten voor deze keuring zijn voor rekening van de zelfopwekker. 

 
METINGEN 
ARTIKEL 9 
1. De N.V. EBS bepaalt het type en de capaciteit van de meetinrichting en, zo nodig na overleg met 

de zelfopwekker, de plaats van opstelling. De N.V. EBS zorgt voor plaatsing van de 
meetinrichting; deze blijft het eigendom van de N.V. EBS en wordt door de N.V. EBS en voor 
diens rekening onderhouden. De aanvrager zorgt ervoor, dat de N.V. EBS de meetinrichting t.b.v. 
het verbruik en de teruglevering in de aansluiting kan plaatsen of vervangen.27 

2. De N.V. EBS kan van de zelfopwekker een bijdrage vorderen voor28: 
a. het herplaatsen of weer in bedrijf stellen van een bij dezelfde zelfopwekker weggenomen of 

buiten bedrijf gestelde meetinrichting;  
b. het vervangen van een meetinrichting op verzoek of door toedoen van de zelfopwekker. 

3. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde geldt mede voor toestellen, waarvan de 
plaatsing door de N.V. EBS nodig wordt geacht in verband met tarief, betaling of controle.29 

 
ARTIKEL 10 
1. De N.V. EBS neemt de stand(en) van de meetinrichting(en) meerdere malen per jaar en zo 

regelmatig mogelijk daarover verdeeld, op.30 
2. De aanwijzing van de meetinrichting geldt als maatstaf voor het verbruik en/of het geleverde. Bij 

twijfel aan de juistheid van de meteraanwijzing stelt de N.V. EBS ter plaatse een onderzoek in.31 
3. De zelfopwekker kan, wanneer hem de uitslag van het onderzoek als bedoeld in lid 2 niet 

bevredigt, een onafhankelijke deskundige vragen om opnieuw een onderzoek c.q. controle in te 
stellen. e.e.a. met ondersteuning van de N.V. EBS, 32 

4. De N.V. EBS kan indien zij dat noodzakelijk acht de aanwijzing van de meetinrichting op elke 
door haar gewenste wijze en tijdstip laten onderzoeken.33 

 

27 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 6, blz. 8 
28 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 6, blz. 8 
29 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 6, blz. 8 
30 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 7, blz. 9 
31 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 7, blz. 9 
32 Algemene- en Aansluitvoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 7, blz. 9 
33 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 7, blz. 9 
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ARTIKEL 11 
1. Indien blijkt, dat de aanwijzing van de meetinrichting, om andere redenen dan genoemd in artikel 

14, als maatstaf voor het verbruik en/of teruglevering ondeugdelijk is, zal de N.V. EBS met in 
achtneming van alle ter zake dienende omstandigheden, een zo nauwkeurig mogelijke berekening 
van het verbruik alsmede van de teruglevering maken over de periode, dat de aanwijzing van de 
meetinrichting niet als maatstaf kan worden aangenomen. 
Een op deze verbruiks- en/of terugleveringsberekening gegronde verrekening blijft beperkt tot een 
periode van ten hoogste 12 maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de maand, waarin bleek, dat 
de aanwijzing van de meetinrichting als maatstaf voor het verbruik en/of teruglevering 
ondeugdelijk was.34 
 

2. Indien blijkt, dat de aanwijzing van de meetinrichting om redenen genoemd in artikel 14 als 
maatstaf voor het verbruik ondeugdelijk is, zal de N.V. EBS de berekening van het verbruik 
alsmede van de teruglevering baseren op basis van de aangesloten opwek installatie en het 
verbruik van het totale nominale vermogen van de aangesloten verbruiksinstallatie, berekend over 
de periode dat, nadat door de N.V. EBS is komen vast te staan, dat de aanwijzing van de 
meetinrichting ondeugdelijk geacht kan worden en wel tot een maximum van een jaar.35 
 

3. De berekening van het maandelijks verbruik en/of teruglevering vindt eveneens plaats, wanneer 
geen meetinrichting opgesteld is, of de meterstanden niet zijn opgenomen.36 Indien blijkt dat er 
historische verbruiks- en/of terugleverings- dan wel salderingsinformatie tot 12 maanden terug 
van de betreffende zelfopwekker beschikbaar is zal nagegaan worden of hiervan gebruikt kan 
worden gemaakt voor bedoelde berekening. Als blijkt dat voormelde informatie niet adequaat is 
of helemaal niet beschikbaar is zal gebruikt gemaakt worden van de in lid 2 genoemde wijze van 
berekening. 

 
 
REKENINGEN/ FACTURERING 
ARTIKEL 12 
1. Voor de zelfopwekker zal bij teruglevering aan het landelijk net saldering van kWh van 

toepassing zijn. 
2. De eind saldering c.q. jaarlijkse saldering zal bij de verbruiks- en terugleveringsperiode van de 

eerste maand van het nieuw boekjaar worden afgewikkeld, met dien verstande dat het overschot 
aan kWh teruggebracht zal worden naar 0 kWh. 

3.  Indien de zelfopwekker elektriciteit heeft onttrokken van het landelijk net voor eigen verbruik zal 
de N.V. EBS, de zelfopwekker telkens de verschuldigde vergoeding, maandelijks in rekening 
brengen, waarbij zoveel mogelijk de door de meetinrichting als verbruikte aangewezen 
hoeveelheid energie of de daarvoor, overeenkomstig artikel 8 in de plaats komende berekening in 
aanmerking wordt genomen minus de door de zelfopwekker geleverde kWh” 37 

34 Algemene voorwaarden  van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 8, blz. 9 
35 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 8, blz. 9 
36 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 8, blz. 9-10 
37 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 9, blz. 10 
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4. Bij een overschot van geleverde kWh, zal dit overschot worden overgeheveld naar de 
eerstvolgende maandelijkse rekening, waarna voor zover mogelijk saldering plaatsvindt. 

5. “De vergoeding zoals genoemd in artikel 12 lid 3 is verschuldigd over ten hoogste een tijdvak 
aanvangende met de dag, waarop de zelfopwekker energie kan  terugleveren en eindigende met de 
dag, waarop de teruglevering overeenkomstig artikel 21 of anderszins is geëindigd.”38 

6. Indien blijkt, dat op het verbruik een onjuist tarief is toegepast, zal de N.V. EBS voor zover de 
zelfopwekker daardoor is benadeeld en de verkeerde toepassing aan de N.V. EBS verweten kan 
worden, aan de zelfopwekker restitueren hetgeen over de periode van verkeerde tarieftoepassing 
te veel is berekend. Indien de zelfopwekker door de verkeerde tarieftoepassing is bevoordeeld, 
kan de N.V. EBS geheel of gedeeltelijk van de zelfopwekker navorderen hetgeen hem over de 
periode van verkeerde tarieftoepassing te weinig is berekend. De navordering blijft echter beperkt 
tot ten hoogste 12 maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de maand, waarin de verkeerde 
tarieftoepassing bleek.39 

 
 
BETALING 
ARTIKEL 13 
1. De zelfopwekker kan een keuze doen uit de volgende wijzen van betaling: 
a. automatische overschrijving van het verschuldigde bedrag – eventueel vermeerderd met aan de 

N.V.EBS in rekening gebrachte overschrijvings- of bankkosten- van de bank- of girorekening van 
de afnemer of diens gemachtigde, naar een bank- of girorekening van de N.V.EBS van het 
verschuldigde bedrag aan de desbetreffende Bank; 

b. storting of overschrijving op de rekening van de N.V.EBS bij een der bankinstellingen bij wie de 
N.V.EBS een rekening heeft na afgifte of toezending aan afnemer van een nota met de 
specificatie van het te betalen bedrag; 

c. kontante betaling en wel aan één der kantoren van de N.V.EBS of aan een door de N.V.EBS tot 
het innen van gelden gemachtigd persoon of instantie  

2. Bij betaling aan een der kassa’s van de N.V.EBS is zij verplicht voor  deugdelijke kwijting zorg 
te dragen. Betalingen per bank, giro of elk andere betalingsinstantie worden geacht te zijn verricht 
op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de N.V.EBS bij de 
desbetreffende instelling 

3. De N.V.EBS kan een andere wijze van betalen toestaan of opleggen onder daartoe te stellen 
voorwaarden, indien de N.V.EBS daarvoor termen aanwezig acht. 

4. Bij niet-voldoening van enig in rekening gebracht bedrag- waaronder begrepen de bedragen door 
de N.V.EBS in verband met energielevering berekend- binnen een door de N.V.EBS te bepalen 
termijn, zal dat bedrag met een minimum van 1% per maand, worden verhoogd wegens aan de 
N.V. EBS veroorzaakte kosten. 
Tevens is de N.V. EBS bevoegd de buitengerechtelijke kosten, waaronder de advocaat- en 
incassokosten tot ten hoogste 15%, de deurwaarderskosten, alsmede de wettelijke rente over het 
verschuldigde bedrag te vorderen.  

5. Bezwaren schorten de verplichting tot betalen niet op. 

38 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 9, blz. 10  
39 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 9, blz. 10  
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6. Het inbrengen van bezwaren tegen een nota of geschillen, van welke aard dan ook, schort de 
verplichting tot betaling binnen de vastgestelde termijn niet op, onverminderd het recht van de 
zelfopwekker op latere verrekening indien en voor zover zijn bezwaren gegrond blijken. 

 
 
 
BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
WEIGERING VAN KOPPELING C.Q. TERUGLEVERING 
ARTIKEL 14 
1. De N.V. EBS kan het tot stand brengen van een koppeling c.q. teruglevering weigeren indien: 

a. nabij het perceel, waarvoor koppeling c.q. teruglevering  wordt gevraagd, geen of geen 
geschikte hoogspanning of laagspanningsnet om aan te koppelen  aanwezig is en het treffen 
van voorzieningen voor een adequate hoofdleiding om bedrijfseconomische- en/of financiële 
redenen vanwege de N.V. EBS niet mogelijk is. 

b. voor het treffen van de voorzieningen ten behoeve van de koppeling c.q. teruglevering 
vergunning c.q. toestemming van derden nodig is en deze vergunning c.q. toestemming niet 
op –naar het oordeel van de N.V. EBS– aannemelijke voorwaarden wordt verleend; 

c. de N.V. EBS door toedoen van derden wordt opgehouden, gehinderd of belemmerd in het tot 
stand brengen van de voorzieningen noodzakelijk voor de koppeling c.q. teruglevering; 

d. de voorziening noodzakelijk voor de koppeling c.q. teruglevering door toedoen van derden 
gewijzigd moet worden en partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijziging 
en de gevolgen daarvan; 

e. de N.V. EBS op de aanvrager of op degene te wiens behoeve of mede te wiens behoeve de 
koppeling c.q. teruglevering is aangevraagd, nog een vordering heeft met welke voldoening 
deze in gebreke is, waaronder begrepen ook andere vorderingen verband houdende met de 
elektriciteitslevering; 

f. naar het oordeel van de N.V. EBS niet is voldaan aan één of meer bepalingen van deze 
voorwaarden. 

2. Indien koppeling c.q. teruglevering  op grond van het gestelde in lid 1a van dit artikel geweigerd 
wordt, heeft de aanvrager het recht om naar keuze van N.V. EBS althans  geheel of gedeeltelijk 
bij te dragen in de kosten van de voor de aansluiting benodigde uitbreiding of aanleg van het 
hoofdleidingnet. 
Door een waarborg of bijdrage als in dit lid omschreven ontstaan geen eigendomsrechten voor de 
aanvrager met betrekking tot het hoogspannings- en/of .laagspanningsnet en/of de voorzieningen 
die getroffen zijn. 

3. Nadat van het in lid 2 van dit artikel omschreven recht gebruik gemaakt is, vervalt de in lid 1a 
omschreven uitsluiting van koppeling c.q. teruglevering. 

4. De N.V. EBS kan in bijzondere gevallen van het in dit artikel bepaalde afwijken onder nader door 
haar te stellen voorwaarden.”40 

 
 
VERBODSBEPALINGEN 
ARTIKEL 15 

40 Algemene voorwaardenvan de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 12, blz. 10-11 
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1. Het is de zelfopwekker verboden: 

a. door de N.V. EBS gelegde zegels of gezegelde verbindingen te verbreken of te 
beschadigen: 

b.  de meetinrichting(en) of andere door de N.V. EBS aangebrachte toestellen en toebehoren 
te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen; onder dit laatste wordt begrepen elke 
handeling waardoor de oorspronkelijke toestand wordt gewijzigd of waardoor invloed kan 
worden uitgeoefend op het normale functioneren van de meetinrichting of andere 
toestellen en toebehoren en/of op de juiste toepassing der vastgestelde tarieven; 

c. enig middel aan te brengen, waardoor te registreren elektriciteit niet of niet volledig wordt 
of kan worden geregistreerd; 

d. zelfopgewekte elektriciteit door te leveren aan derden,  
e. door het gebruik en de teruglevering van elektriciteit hinder aan de N.V. EBS of derden te 

veroorzaken; 
f. beveiligingen in de installatie te gebruiken, die niet voldoen aan de door de N.V. EBS  

gestelde eisen; op de installatie verbruikstoestellen aan te sluiten die, met het oog op het 
gevaar aan het gebruik verbonden, vanwege de N.V. EBS– zolang vanwege het Land 
terzake geen voorziening is getroffen– niet zijn goedgekeurd of toegelaten; 

g. personeel van de N.V. EBS het verrichten van de uit deze voorwaarden voortvloeiende 
handelingen of werkzaamheden te beletten of te bemoeilijken. 

2. het is de zelfopwekker mede verboden de in lid 1 omschreven handelingen te doen of te laten 
verrichten, deze toe te laten of daaraan op enigerlei wijze, direct of indirect, medewerking te 
verlenen. 

3. de zelfopwekker is –onverminderd het bepaalde in artikel 16– verplicht tot vergoeding van de 
door de verboden handelingen veroorzaakte schade, waaronder mede begrepen de vergoeding 
voor de –naar het oordeel van de N.V. EBS– als gevolg van de handeling in strijd met deze 
voorwaarden.41 

 
ZORG VOOR EIGENDOMMEN N.V. EBS 
ARTIKEL 16 

1. De zelfopwekker waakt tegen beschadiging of vermissing van de eigendommen van de N.V. 
EBS in, op of boven zijn perceel, dienende of mede dienende voor de teruglevering van 
elektrische energie te zijnen behoeve. 

2. De zelfopwekker is verplicht onmiddellijk aan de N.V. EBS mededeling te doen van door 
hem ontdekte vermissing van of gebreken in eigendommen van de N.V. EBS, waaronder 
verbreking of beschadiging van door de N.V. EBS gelegde zegels of gezegelde verbindingen 
(b.v. aan de hoofdsmeltveiligheidskast, meetinrichting, e.d.).  

3. De zelfopwekker is verplicht een eventueel terzake door personeel van de N.V. EBS op te 
maken rapport te waarmerken. 

4. De zelfopwekker is verplicht bij beschadiging of vermissing van eigendommen, als bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, de door N.V. EBS vast te stellen kosten van herstel of vervanging te 
betalen, voorzover de schade aan zijn schuld te wijten is.”42 

 

41 Algemene voorwaardenvan de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 13 , blz. 13 
42 Algemene voorwaardenvan de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 14, blz. 14 
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UITVOERING WERKZAAMHEDEN EN VRIJWARRING 
ARTIKEL 17 

1. De zelfopwekker is verplicht alle werkzaamheden, welke verband houden met, voortvloeien 
uit of genoemd zijn in deze voorwaarden, onbelemmerd toe te laten. 
Hij is verplicht voor personeel van de N.V. EBS, mits voorzien van een door de N.V. EBS 
verstrekt legitimatiebewijs, voor het verrichten van die vanwege de N.V. EBS opgedragen 
werkzaamheden te allen tijde de toegang tot de eigendommen van de N.V. EBS waaronder de 
meetinrichting en de opwek- en verbruiksinstallatie vrij te houden. 

2. De zelfopwekker vrijwaart de N.V. EBS –behoudens in de gevallen, waarin de N.V. EBS 
grove schuld of opzet verweten kan worden– tegen alle aanspraken van rechthebbenden ten 
aanzien van het perceel waarin, waarop of waarboven de koppeling wordt of is tot stand 
gebracht of waaraan teruglevering geschiedt, wegens het tot stand brengen en het hebben van 
de koppeling c.q. teruglevering, zomede het verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in lid 
1 van dit artikel.”43 

 
ONDERBREKING  EN HERVATTING VAN DE TERUGLEVERING 
ARTIKEL 18 

1. Indien –naar het oordeel van de N.V. EBS– één of meer bepalingen van deze voorwaarden 
worden overtreden of daarop berustende voorschriften en aanwijzingen niet worden 
opgevolgd, kan de N.V. EBS –onverminderd de bevoegdheid van de N.V. EBS tot vordering 
van de deswege geleden of nog te lijden schade– de teruglevering onderbreken  en desnoods 
al haar werken terugnemen, zonder dat daartoe een sommatie of tussenkomst van de rechter 
nodig is. 

2. De in het vorige lid genoemde bevoegdheid komt de N.V. EBS eveneens toe:  
a. Bij brand en andere omstandigheden, waardoor- naar het oordeel van de N.V. EBS - 

voortzetting van de teruglevering gevaar zou opleveren; 
b. Indien eigendommen van de N.V. EBS als bedoeld in artikel 14- naar het oordeel van de 

N.V. EBS - door de schuld van de zelfopwekker zijn beschadigd of worden vermist. 
3. Tot staking van de teruglevering wordt- behoudens in spoedeisende gevallen naar het oordeel 

van de N.V. EBS - slechts overgegaan, nadat de N.V. EBS het voornemen daartoe aan de 
zelfopwekker heeft kenbaar gemaakt en deze aan de daarbij gestelde voorwaarden niet heeft 
voldaan. 

4. Voor het wederom koppelen van een installatie die, hetzij ten gevolge van wanbetaling, hetzij 
op verzoek van de zelfopwekker afgekoppeld is, dient zelfopwekker de te volgen procedure 
als bedoeld in artikel 6 te volgen. 

5. “Hervatting van de teruglevering is slechts mogelijk, nadat de zelfopwekker al zijn 
verplichtingen ingevolge deze voorwaarden is nagekomen en de kosten daarvan heeft 
voldaan, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de N.V. EBS aan de hervatting van 
de teruglevering c.q. herkoppeling bijzondere voorwaarden te verbinden.”44 

 
ARTIKEL 19 

1. De teruglevering door de zelfopwekker kan worden onderbroken; 
a. Ten gevolge van storingen en/of werkzaamheden 

43 Algemene voorwaardenvan de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 15, blz. 14.         
44 Algemene voorwaardenvan de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 16, blz. 15. 
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b. Op last van de Overheid; 
c. In het belang van de veiligheid. 
d. In de gevallen genoemd in artikel 17 

 
2. Zo mogelijk zal de N.V. EBS de betrokken Zelfopwekkers in kennis stellen van een 

voorgenomen onderbreking van de terug levering en de vermoedelijke duur daarvan.”45 
 
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID  
ARTIKEL 20 

1. N.V. EBS noch derden, waarmede N.V. EBS  ten aanzien van de landelijke en/of plaatselijke 
energievoorziening mocht samenwerken, zijn aansprakelijk wegens schade of hinder, welke 
als gevolg van het (niet)terugleveren, belemmering in of verhindering van het (niet) 
terugleveren, door welke oorzaak ook, mocht ontstaan. 

2. Koper & Leverancier is evenmin aansprakelijk, indien ten gevolge van het tot stand brengen 
en het hebben van of het verrichten van werkzaamheden m.b.t. de koppeling schade wordt 
veroorzaakt anders dan door grove schuld of opzet aan de zijde van Koper & Leverancier”46 

 
OPZEGGING, BEEINDIGING EN ONTBINDING 
ARTIKEL 21 
1. De zelfopwekker die beëindiging wenst van de teruglevering  dient hiervan melding te maken bij 

de N.V. EBS oftewel de overeenkomst tot teruglevering op te zeggen, bij gebreke waarvan deze 
voorwaarden, de daarin aangebrachte schriftelijke wijzigingen of afwijkingen, de EAS gestelde 
voorwaarden en de voorwaarden van de tussen de N.V. EBS en de Zelfopwekker bestaande 
overeenkomst  van toepassing blijven, totdat de overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van de 
in artikel 21 lid 2 aangegeven situatie.  

2. In het geval als bedoeld in artikel 18 lid 1 zal de overeenkomst bij blijvende tekortkoming van de 
Zelfopwekker na herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld te zijn om alsnog conform het gestelde 
in artikel 18 lid 1 te voldoen, worden ontbonden door schriftelijke kennisgeving aan de 
Zelfopwekker.  

 
GESCHILLEN 
ARTIKEL 22 

1. Geschillen tussen de N.V. EBS en zelfopwekkers staan ter kennisneming van de EAS.”47  
2. Indien de EAS om een of andere reden niet operationeel is zal de geschillenbeslechting door 

tussenkomst van de daartoe bevoegde Rechter plaatsvinden. 
3. Op deze Algemene voorwaarden is het Surinaams recht van toepassing. 

 
WIJZINGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
ARTIKEL 23 

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de N.V.EBS na verkregen goedkeuring van de 
Minister worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking .........dagen na de dag 

45 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 17, blz. 16. 
46 Algemene voorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname voor de levering van elektrische energie,      
   Artikel 19, blz. 16. 
47 Elektriciteitswet, Artikel 24, blz.19. 
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waarop de wijziging is bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van 
inwerkingtreding is vermeld. 

2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer lokale dagbladen en/of op 
de website van de N.V.EBS, dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bij de Griffie der 
Kantongerechten en de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd en bij de N.V.EBS ter 
inzage liggen.  

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.  
 
Artikel 24  
AFWIJKINGEN IN DE ALGMENE VOORWAARDEN 

1. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de N.V.EBS, kunnen afwijkingen van deze 
Algemene voorwaarden worden toegestaan. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk 
schriftelijk worden vastgelegd. 

2. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de N.V.EBS. 
 

AANHALING, GELDIGHEIDSDUUR 
ARTIKEL 25 

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van N.V. EBS- 
voor Zelfopwekkers”. 

2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van: 1juni 2018 
en blijven geldig voor de duur van ……..behoudens tussentijdse wijziging, welke de 
goedkeuring van de Minister behoeft. 
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