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Partijpolitiek verziekt de EBS en een verhoging 
van energietarieven is nu absoluut prematuur 

Partijpolitiek heeft de EBS altijd parten gespeeld en heeft gemaakt dat dit staatsbedrijf maar 
niet tot wasdom kan komen, alle regeringen hebben zich hieraan schuldig gemaakt. Men 
benoemd namelijk steeds weer personen in de RvC van dit bedrijf die over het algemeen de 
deskundigheid missen en daar worden geplaatst om politieke hand en span diensten te 
verlenen. De vraag is wanneer politiek Suriname tot het besef zal komen dat het gaat om een 
nutsbedrijf die van levensbelang is voor een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van 
ons land en dat dit bedrijf dus gevrijwaard moet zijn van partijpolitiek. 

Als één van de concessievoorwaarden voor energiebedrijven overal ter wereld geldt dat slechts 
een financieel rendement van 8 - 12% is toegestaan. Deze regel geldt omdat het gaat om 
monopolistiche ondernemingen die ten nutte moeten zijn van de gemeenschap. 
Winstmaximalisatie is dus geen doel en de toegestane winstmarge dient om de interne 
investeringen veilig te stellen. Voor de EBS is de toegestane winstmarge vastgesteld op 10%. 

Menige regering heeft domweg geweigerd om de EBS toe te staan om kostendekkende tarieven te 
hanteren uit puur opportunistische partij politieke overwegingen. De doorgaans zwakke RvC heeft 
er door de jaren heen ook niet op toegezien dat het bedrijf op basis van beleid tegen de laagste 
kosten energie opwekt. Daarnaast dwingt men het bedrijf om een fictieve schuld in haar boeken 
op te nemen voor zogenaamde subsidies die de overheid aan dit bedrijf zou verlenen. Er is echter 
absoluut geen sprake van subsidie omdat bij daadwerkelijke subsidie het bedrijf geen schuld aan 
de overheid in haar boeken zou hoeven op te nemen (dit is makkelijk te verifiëren door een 
gerenomeerd accountantskantoor). Deze situatie wordt ook in stand gehouden omdat de overheid 
hierdoor haar schuld aan het bedrijf voor energieleveringen gemakshalve verrekend met de fictieve 
schuld die ontstaat vanwege de zogenaamde subsidie. Aan deze situatie moet zo snel mogelijk een 
eind worden gebracht door de fictieve schuld te schrappen en een capabele RvC te benoemen met 
een duidelijke opdracht om het bedrijf gezond te maken. 

Alsof het niet genoeg is heeft de politiek op een bepaald moment bedacht dat de EBS zich maar 
zou moeten bezighouden met de transmissie en distributie van energie en dat derden voor de 
opwekking zouden moeten zorgdragen. Dit is pure struisvogelpolitiek, in plaats van het echte 
probleem op te lossen schuift men het namelijk van zich af. Deze kortzichtige opvatting heeft 
uiteindelijk geleid tot de onlangs afgekondige energiewet welke erop gericht is om partikuliere 
opwekkers die op commerciele basis energie zullen produceren, te faciliteren. Het effect is nu 
reeds manifest; de huidige regering sluit in het donker een overeenkomst af met een Noors bedrijf 
voor de productie van waterstof en de levering van energie aan de EBS. Van het laatste zijn de 
verkoopprijs en de voorwaarden van te voren niet bekend en is onduidelijk of het bevordelijk is 
voor de nationale energievoorziening. Ook is er een overeenkomst afgesloten met een particulier 
om de kaf in Nickerie te verwerken tot energie. Dit project was al door de EBS zelf in 
voorbereiding op basis van de ervaring met kafverwerking bij de SML. Het enige dat zou moeten 
gebeuren is het maken van wetgeving die aan de EBS exclusiviteitsrechten toebedeeld om de 



2 | P a g e  
 

rijstkaf gratis op te ophalen bij de paddiepellerijen. Nu al kan onomwonden worden gesteld dat in 
de genoemde particuliere investering van USD 25 miljoen ca. USD 20 miljoen aan lucht zit. De 
kostprijs bij opwekking door dit bedrijf zal ongeveer 25 $ct/kWh bedragen, terwijl bij eigen 
opwekking door de EBS de kostprijs ca. 5 $ct/kWh zou zijn. 

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat de afgekondige verhoging van de 
energietarieven absoluut prematuur is. In plaats daarvan zou er een inspanning gedaan moeten 
worden om de gemiddelde kostprijs bij de EBS te verlagen en dat kan als volgt; 

1. Herzie per ommegaande de zeer nadelige “Power Purchase Agreement” (PPA) voor 
energieleveringen van Staatsolie aan de EBS (winstmarge 50 – 100%). Stel de toegestane 
winstmarge bij naar 10% en betaal slechts voor afgenomen energie. 
 

2. Stel de EBS in de gelegenheid om zelf haar branstofbehoefte te importeren, welke thans is uit 
besteed aan Staatsolie. De thans geimporteerde brandsof (HFO) heeft een te hoog watergehalte 
en er zit weer een winstmarge hierin.  

 
3. Draag per ommegaande de Afobaka stuwdam over aan de EBS en zet een traject in om deze 

hydro powerplant binnen 5 jaren te upgraden. De EBS heeft als energiebedrijf bij uitstek de 
expertise in huis voor het managen van deze faciliteit. Bovendien kan de Oppenheimerschuld 
(USD 125 miljoen) hiermee ook worden overgedragen aan de EBS, die naar verwachting deze 
schuld probleemloos zal kunnen aflossen. 

 
4. Innoveer de oude Diesel Power Plant (DDP) van de EBS aan de Saramaccastraat naar het 

niveau van de nieuwe powerplant (kostprijs 4 $ct/kWh). Dit kan door alle oude inefficiente 
machines (Mirlees’s en Blackstone) te slopen en deze gefaseerd te vervangen door nieuwe 
grotere MAN-eenheden. De geinnoveerde powerplant kan dan dienen voor de dekking van de 
“variable load”. 

 
5. Laat de EBS de kaf in Nickerie zelf verwerken tot energie en annuleer de energieleverings 

overeenkomst van het Noorse waterstofbedrijf. 
 
6. Verzelfstandig OGANE en herzie de zeer nadelige overeenkomst voor gasleveringen aan de 

Staatsolie Raffinaderij door dit bedrijf. 
 
7. Schrap de fictieve schuld van de EBS bij de overheid en laat de overheid eindelijk haar 

energierekening betalen.  
 
8. Licht de bestaande energiewet door en stel haar eventueel bij. De wet in haar huidige vorm 

accomodeert particuliere opwekkers, die woekerwinsten zullen maken over de ruggen van de 
gemeenschap en per definitie veel duurder zijn. 

De bovengenoemde maatregelen kunnen door ondergetekende indien nodig in detail onderbouwd 
worden en bepaalde van deze maatregelen kunnen per ommgegaande getroffen worden en kosten 
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geen geld. Overigens heeft het gerenomeerde Engelse Consultancy bedrijf “Jacobs International” 
recent de EBS doorgelicht. Haar rapport, die grotendeels de bovengenoemde aanbevelingen 
ondersteund, is echter in een lade verdwenen.  

Op basis van de verwachte positieve effecten van de bovengenoemde kostenverlagende 
maatregelen zou de oude tarievenstudie die door de EBS is uitgevoerd in 2012, geactualiseerd 
kunnen worden. De verwachting is dat de huidige tarieven niet verhoogd hoeven te worden en dat 
eindelijk de kruissubsidie van de “Niet Huishoudens” naar de “Huishoudens”, kan worden 
stopgezet. Ook kunnen de volgende neveneffecten worden verwacht; 

1. De EBS hoeft niet meer “gesubsidieerd” te worden. 
2. De energierekening van de staat zal significant dalen en haar begrotingstekort neemt ook 

significant af. 
3. De credit rating van ons land zal in positieve zin verbeterd kunnen worden. 
4. De energiekosten van de SWM en de twee landelijk opererende Telecom bedrijven zullen ook 

significant dalen met als gevolg een daling van hun kostprijzen 
5. De energietarieven voor bepaalde economische sectoren zullen dalen, met name; Horeca, 

Handel, Industrie en de Agrarische sector. 
6. De economische bedrijvigheid neemt toe en hiermee ook de werkgelegenheid. 
7. De concurrentiepositie van het productief bedrijfsleven zaal sterk worden en daarmee ook haar 

exportkansen. 
8. De uitbreidingsinvesteringen voor een versnelde landelijke electrificatie door de EBS kunnen 

hierdoor worden veilig gesteld. 
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