
 
 

2021                                    STAATSBLAD                                  No. 89 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

STAATSBESLUIT van 12  juli 2021, ter uitvoering van artikel 17 

lid 4 van de Elektriciteitswet 2016 (S.B. 2016 no. 42) (Besluit 

Subjectsubsidie Elektriciteit 2021). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

Overwegende, dat in verband met de uitvoering van artikel 17 lid 4 van 

de Elektriciteitswet 2016 (S.B. 2016 no. 42), het nodig is vast te stellen 

welke groepen of categorieën van afnemers voor subsidie in 

aanmerking komen, alsmede de hoogte hiervan; 
 

Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, de Staatsraad 

gehoord, bekrachtigd het onderstaand staatsbesluit: 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 
 

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens dit staatsbesluit 

wordt verstaan onder: 
 

1. Elektriciteitsbedrijf 

 

 

2. Afnemer  

 

 

3. Huishoudelijke afnemer 

 

een rechtspersoon als bedoeld in 

artikel 10 van de Elektriciteitswet 

2016 (S.B. 2016 no. 42); 

een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon die beschikt over een 

aansluiting op het landelijk net; 

een afnemer die zijn elektriciteit 

betrekt voor huishoudelijk verbruik; 
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4. Niet-Huishoudelijke 

afnemer 

 

5. Minister 

een afnemer die zijn elektriciteit 

betrekt voor anders dan huishoudelijk 

verbruik; 

de Minister van Financiën en 

Planning. 

 

SUBJECTSUBSIDIEREGELING 

Artikel 2 

 

1. Voor subjectsubsidie komen de volgende afnemers in 

aanmerking: 

a. Huishoudelijke afnemers met een 1-fase aansluiting; 

b. Huishoudelijke afnemers met een 2-fase aansluiting;  

c. Huishoudelijke afnemers met een 3-fase aansluiting en 

d. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 1-fase aansluiting; 

e. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 2-fase aansluiting;  

f. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 3-fase aansluiting 

(maximaal 24 kVA geïnstalleerd vermogen) en 

g. Kwetsbare Afnemers. 

 

 

Artikel 3 

 

1. De subjectsubsidie voor Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke 

afnemers bestaat uit een maandelijks aan de in lid 1 genoemde 

afnemers uit te keren subsidiebedrag per afnemer en bedraagt als 

volgt: 

a. Huishoudelijke afnemers met een 1-fase aansluiting:                 

SRD 260 per maand; 

b. Huishoudelijke afnemers met een 2-fase aansluiting:               

SRD 260 per maand; 

c. Huishoudelijke afnemers met een 3-fase aansluiting:                 

SRD 260 per maand; 

d. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 1-fase aansluiting: 

SRD 150 per maand; 
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e. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 2-fase aansluiting: 

SRD 150 per maand;  

f. Niet-Huishoudelijke afnemers met een 3-fase aansluiting 

(maximaal 24 kVA geïnstalleerd vermogen):                               

SRD 150 per maand. 

 

2. De subjectsubsidie voor Kwetsbare Afnemers bedraagt 50% van 

de maandrekening.  

 

3. De in dit artikel genoemde bedragen en percentages worden 

jaarlijks door de Minister vastgesteld in lijn met de 

staatsbegroting. 

 

KWETSBARE AFNEMERS 

Artikel 4 

 

1. Kwetsbare Afnemers zijn afnemers (1) zonder winstoogmerk en 

primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, 

gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur, en (2) die niet 

beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun 

elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen. 

  

2. Kwetsbare Afnemers komen voor op de Lijst van Kwetsbare 

Afnemers.  

 

3. De Energie Autoriteit Suriname is belast met het beheer van de 

Lijst van Kwetsbare Afnemers. 

 

4. De Lijst van Kwetsbare Afnemers wordt door de Energie Autoriteit 

Suriname gepubliceerd op haar website alsmede op de website van 

het Elektriciteitsbedrijf. 

 

5. De Energie Autoriteit Suriname rapporteert maandelijks aan de 

Minister over mutaties die hebben plaatsgevonden op de Lijst van 

Kwetsbare Afnemers, alsmede de overwegingen die hebben geleid 

tot het toevoegen c.q. verwijderen van afnemers. 
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6. De Minister is bevoegd de rechtmatigheid te toetsen van het 

voorkomen van afnemers op de Lijst van Kwetsbare Afnemers. 

 

UITKERING VAN DE SUBJECTSUBSIDIES 

Artikel 5 

 

1. Subjectsubsidies worden ten laste gebracht van de staatsbegroting. 

 

2. De subjectsubsidie wordt maandelijks door de Minister aan de in 

artikel 2 genoemde afnemers uitgekeerd. De Minister kan in 

verband hiermede instructies geven aan het Elektriciteitsbedrijf. 

 

3. Indien de in het vorig lid genoemde instructies leiden tot het 

voorschieten van de subjectsubsidie door het Elektriciteitsbedrijf, 

worden deze voorschotten maandelijks door het Elektriciteitsbedrijf 

geconsolideerd en in rekening gebracht bij de Minister. De Minister 

voldoet vervolgens de betaling van de voorschotten aan het 

Elektriciteitsbedrijf binnen een maand na ontvangst van de 

geconsolideerde rekening.  

 

KORTINGEN 

Artikel 6 

 

1. Het Elektriciteitsbedrijf kan afnemers een korting geven op het 

elektriciteitstarief. Deze kortingen komen ten laste van het 

Elektriciteitsbedrijf. 

  

2. Het Elektriciteitsbedrijf rapporteert maandelijks aan de Energie 

Autoriteit Suriname over de in het vorig lid verstrekte kortingen. 
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SLOTBEPALINGEN 

Artikel 7 

 
Dit staatsbesluit maakt deel uit van het Elektriciteit Sector Plan zoals 

geregeld in de artikelen 9, 17 en 18 van de Elektriciteitswet 2016               

(S.B. 2016 no. 42). 

 

Artikel 8 

 

1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als “Besluit 

Subjectsubsidie Elektriciteit 2021”.  

 

2. Dit staatsbesluit wordt afgekondigd in het Staatsblad van de 

Republiek Suriname. 

 

3. Dit staatsbesluit treedt in werking met ingang van 12 juli 2021. 

 

4. De Minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering 

van dit staatsbesluit. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 12
e
 juli 2021. 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12
e
 juli 2021. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO. 
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STAATSBESLUIT van 12  juli 2021, ter uitvoering van artikel 17 

lid 4 van de Elektriciteitswet 2016 (S.B. 2016 no. 42) (Besluit 

Subjectsubsidie Elektriciteit 2021). 
 

NOTA VAN TOELICHTING 

 

INLEIDING 

De Staat heeft jarenlang middels het verstrekken van objectsubsidie 

aan het Elektriciteitsbedrijf de prijs voor elektriciteit laag kunnen 

houden. Echter, de verstrekte subsidie vertoont reeds jaren een 

stijgende trend en maakt thans een substantieel deel uit van de 

overheidsuitgaven die in de toekomst alleen maar verder zullen 

stijgen. Het gevolg hiervan is dat niet de afnemer, maar de 

belastingbetaler steeds meer moet betalen voor het verbruik van de 

afnemer. Het behoeft geen betoog dat dit systeem, waarvan geen 

stimulering tot efficiënte productie en doelmatig verbruik uitgaat, 

niet te handhaven is. Het is dus noodzakelijk dat de Overheid de 

objectsubsidie aan het Elektriciteitsbedrijf afbouwt en waar 

noodzakelijk ter handhaving van de betaalbaarheid het instrument 

van subjectsubsidie in de sector introduceert. 

 
De Elektriciteitswet 2016 (S.B. 2016 no. 42) geeft het kader aan 

waarbinnen hervorming van de sector moet plaatsvinden en schrijft 

onder meer in artikel 17 lid 4 van voornoemde wet voor hoe 

eventuele subsidie kan worden verstrekt aan de afnemer. De Regering 

heeft besloten aan specifieke groepen in de samenleving 

subjectsubsidie toe te kennen ter ondersteuning van de 

betaalbaarheid. 

 
Middels dit staatsbesluit zet de Regering de eerste stap in de richting 

van afbouw objectsubsidie aan het Elektriciteitsbedrijf en de 

introductie van subjectsubsidie aan de afnemer. 
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ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

 

Artikel 1 

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 

 

Artikel 2 

De Regering beseft dat in deze tijd van economische crisis het 

overgrote deel van de Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke afnemers 

en de groep van Kwetsbare Afnemers nauwelijks tot geen financiële 

ruimte heeft om kostenverhogende maatregelen te absorberen. Daarom 

is besloten om de Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke afnemers 

met een 1- of 2- of 3-fase (maximaal 24 kVA geïnstalleerd vermogen) 

aansluiting, alsook Kwetsbare Afnemers zoveel als mogelijk te ontzien 

middels het toepassen van een subsidieregeling. 

 

Artikel 3 

De Regering hoopt ter ondersteuning van de betaalbaarheid met de 

toekenning van de in dit artikel genoemde subsidiebedragen en 

percentages (voor kwetsbare afnemers) de elektriciteitsrekening van 

minderdraagkrachtige afnemers zo veel als mogelijk te verlagen. De 

bedoelde subjectsubsidie komt ten laste van de Staat. De te hanteren 

tarieven en subjectsubsidie moet aansporen tot doelmatig verbruik. 

Artikel 4 

De Regering erkent het belang en de rol van kwetsbare afnemers, die 

zonder winstoogmerk primair actief zijn op het gebied van sport, 

religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur, 

voor de Surinaamse samenleving. Door het toepassen van een grote 

mate van transparantie in de procedure van vaststelling van de lijst van 

kwetsbare afnemers, streeft de regering er naar de bedoelde lijst te 

vrijwaren van willekeur en oneigenlijke toekenning van subsidies.  

 

 

 

 

 

 



2021                                                 -8-                                           No. 89 

 

Artikel 5 

De toekenning van subjectsubsidie mag op geen enkele wijze een 

belasting vormen voor de bedrijfsvoering van het elektriciteitsbedrijf. 

Door het vastleggen van duidelijke afspraken omtrent de uitkering 

van de subjectsubsidie wordt voorkomen dat eventuele voorschotten 

van subjectsubsidie door het elektriciteitsbedrijf niet tijdig worden 

terugbetaald door de Staat. 

 

Artikel 6 

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 

 

 

Paramaribo, 12 juli 2021, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 
 

 

 

 

 

 


