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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste februari 2016 tot 
wijziging van de Ministeriële regeling teruglevertarieven duurzaam opgewekte elektriciteit 
20151 
 

____________ 
 

De Minister van Financiën, 
 
 Overwegende: 
 
dat krachtens artikel 2 van de Prijzenverordening 19612 de Minister bevoegd is prijzen van 
goederen en diensten vast te stellen; 
 
dat de hoogte van de brandstofclausule de basis is voor de bepaling van de teruglevertarieven 
voor door particuliere en zakelijke eindgebruikers middels inrichtingen voor niet-
bedrijfsmatige opwekking van duurzame elektriciteit opgewekte elektriciteit; 
 
dat het sedert 1 januari 2015 voor particuliere en zakelijke eindgebruikers geldende 
teruglevertarief van NAF. 0,33 per kWh gebaseerd is op de gemiddelde brandstofclausule  
over de eerste zes maanden van 2014; 
 
dat de brandstofclausule sedert januari 2015 een aanzienlijke daling te zien heeft gegeven die 
tot heden voortduurt en daarin geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten zijn; 
 
dat het daarom noodzakelijk is het teruglevertarief te herzien; 
 
dat  bepaling van het teruglevertarief op basis van de gemiddelde brandstofclausule over de 
periode januari 2015 tot en met november 2015 zal leiden tot onevenredige verlenging van de 
terugverdientijd van PV-systemen; 
 
dat om dit effect te mitigeren de herziening van het teruglevertarief niet volledig zal 
geschieden op basis van de gemiddelde brandstofclausule over de periode januari 2015 tot en 
met november 2015; 
 

 
Heeft besloten: 

 
Artikel I 
 
In artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid, van de Ministeriële regeling teruglevertarieven 
duurzaam opgewekte elektriciteit 2015 wordt de zinsnede ‘een teruglevertarief van NAF. 0.33 
per kWh’ vervangen door: een teruglevertarief van NAF. 0,25 per kWh. 

                     
1 P.B. 2014, no. 100 
2 P.B. 1961, no. 117 
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Artikel II 
 
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 25 februari 2016 
De Minister van Financiën, 
                J.M.N. JARDIM 
 
 
 
Uitgegeven de 29ste februari 2016 
De Minister van Algemene Zaken a.i., 
      R.D. LARMONIE - CECILIA 
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