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1. HUIDIGE SITUATIE
46-48% van de stroomopwekking is afkomstig van 
hydro; de rest wordt thermisch opgewekt
Huidig stroomtarief is veel lager dan kostenniveau
EBS is structureel verlieslatend
Subsidiering van overconsumptie (15%)
Leningen en schulden tbv EBS - circa 350 miljoen USD
Vicieuze cirkel <Subsidies-Leningen>
Toenemende druk op de overheidsbegroting t.a.v. de 
objectsubsidie van elektriciteit
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HOLISTISCHE OPLOSSING
Gezondmaken Winst & Verliesrekening

Rationele tarieven

Gezondmaken balans
- Herstructuring balans (schuld bij Staat)
- Herfinanciering leningen
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Waartoe moet de nieuwe tarievenstructuur leiden?

De EBS betaalt zelf voor de inkoop van elektriciteit 
(Hydro en Thermisch)
De EBS betaalt zelf de brandstofrekening 
De overheid betaalt haar elektriciteitsrekening op 
tijd
De overheid betaalt de rekening van de 
straatverlichting
De berekening van de tarieven is gebaseerd op de 
juiste kostprijs van elektriciteit
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2. Nieuwe Tariefstructuur

Basistarief (SRD/maand)
▪ Gebaseerd op de vaste kosten (non-energie)

▪ Vast bedrag per maand, afhankelijk van de aansluiting (fases of kVA)

▪ Vastgesteld voor langere tijd 

Verbruikstarief (SRD/kWh)
▪ Gebaseerd op de werkelijke kosten productie/inkoop
▪ Prijs per kWh verbruik
▪ Kwartaal aangepast o.b.v. ontwikkeling olieprijs
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Basistarief
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Verbruikstarief

Opmerking:
Per kwartaal wordt het verbruikstarief vastgesteld op basis van de werkelijke kosten 
(prijs van HFO/Diesel, inkoopprijs stroom, etc.)
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Elektriciteitsrekening (zonder subsidie)

Basistarief (afhankelijk van de fase aansluiting)

+

Verbruikte kWh x Verbruikstarief



3. SUBSIDIES
Subsidiebedrag: per maand per aansluiting
Fase 1 + 2 huishoudens (SRD 320,-)
Fase 1 + 2 klein commercieel (SRD 250,-)

Minimum rekening: SRD 50

Kwetsbare groepen (case by case)
sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, 
jeugdzorg, cultuur
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Nieuwe subsidies

Fase 1 
Huishoudens 

(97.669)

Fase 2 
Huishoudens 

(35.455)

Fase 1 
Klein Comm 

(4.227)

Fase 2
Klein Comm

(4.597)

SRD 320,- SRD 320,- SRD 250,- SRD 250,-

Opmerking: 
• 3-fase aansluitingen ontvangen geen subsidie
• 88% van huishoudelijke afnemers zal gesubsidieerd worden
• Minimum rekeningbedrag: SRD 50 per maand
• Totale subsidiekosten overheid: SRD 500 miljoen per jaar



Effect subsidie op huishoudens
Minimum tarief : SRD 50,- / Subsidies: 1-fase en 2-fase – SRD 320

(96 kWh)

(167 kWh)

(220 kWh)

(430 - 501 kWh)

(1110 - 1304 kWh)

(2575-3020 kWh/18 KVA)

(645 - 750 kWh)



Effect op Klein Commercieel
Subsidies: 1-fase en 2-fase – SRD 250

(353 kWh)

(840 kWh)

(1484 kWh)



Huishoudens Cases
20



Huidige kostprijs en nieuwe tarieven


