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De beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 biedt 
zakelijke- en particuliere eindgebruikers de mogelijkheid installaties voor 
opwekking van duurzame stroom voor eigen verbruik aan het Aqualectra net 
te koppelen, voor zover deze aan de door Minister goedgekeurde 
aansluitvoorwaarden en overige technische voorschriften voldoen. Hiermee 
kunnen producenten van duurzame energie voor eigen gebruik hun productie 
overschot aan het Aqualectra net terugleveren.  
 
Om ongewenste gevolgen voor het openbare net van Aqualectra en onveilige 
toepassingen te voorkomen dient de duurzame installatie aan bepaalde 
technische voorschriften te voldoen alvorens op het Aqualectra net te mogen 
worden aangesloten. 
 
De meest relevante technische aandachtpunten zijn: 

 De aanvrager dient te beschikken over een “postpaid” aansluiting; 
 De installatie dient geschikt te zijn en te voldoen aan de huidige 

minimale vereisten. Geadviseerd wordt om voornoemde voorwaarde te 
laten toetsen door een erkende installateur; 

 De aanvrager dient te beschikken over een meterinstallatie 
buitenshuis, in een nis. 

 
De aanvraag procedure: 

1. De aanvrager dient een installatiebewijs van een gecertificeerde en 
geregistreerde installateur te verkrijgen, waarmee de aanvrager zich 
bij het  Bureau Telecommunicatie & Post (“BT&P”) meldt voor het 
verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar (“VvGB”); 

2. De keuring van de installatie geschiedt door de Uitvoering   
Organisatie Openbare Werken, tegen betaling van Nafl. 250,-. Voorts 
dient uw installateur zorg te dragen voor het keuringsverzoek;  

3. Uitvoering Organisatie Openbare Werken (voorheen Dienst Openbare 
Werken “DOW”) en Aqualectra zullen de duurzame inrichting op de 
correcte uitvoering met betrekking tot de installatie vereisten die van 
toepassing zijn op huis- of bedrijfinstallaties (o.a. NEN1010) en de 
vereisten voor de aansluiting op het Aqualectra net keuren, een en 
ander ten overstaan van uw installateur (of diens gemachtigde); 

4. Bij goedkeuring van de installatie ontvangt u een keuringsbewijs; 
 

Na ontvangst van de keuringsbewijzen van Uitvoering Organisatie 
Openbare Werken, dient de klant telefonisch en of via e-mail contact op 
te nemen met de afdeling Customer Service Corporate Clients & Account 
Management van Aqualectra, voor de opmaak en ondertekening van een 
aansluitingsovereenkomst tussen de eindgebruiker en Aqualectra.  
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Na het verkrijgen van een VvGB van BT&P, een positief resultaat van de 
keuringen en het aangaan van de aansluitingsovereenkomst met 
Aqualectra, kan de duurzame inrichting op het Aqualectra net worden 
aangesloten. 
 
Voor de uitvoering van de keuring dienen de volgende documenten door 
tussenkomst van uw installateur aan de inspecteurs te worden overlegt, 
namelijk: 

 Een tekening van de betreffende locatie; 
 Een schets van de opwekkingsinstallatie; 
 Een elektrisch diagram van de installatie; 
 De systeemspecificaties en installatiehandleidingen. 

 
Voornoemde documenten zijn van belang om te garanderen dat de 
inspecteurs uw installatie naar behoren kunnen inspecteren. 
 
De afspraak tot het kunnen keuren van uw installatie wordt gemaakt op 
de gangbare wijze tussen uw installateur en het personeel van Uitvoering 
Organisatie Openbare Werken en Aqualectra. 
 
Ten slotte zij vermeldt dat de zg. “teruglevering”, oftewel het teveel aan 
elektriciteit dat u niet gebruikt en teruggeleverd wordt aan het net, pas 
voor verrekening in aanmerking komt nadat uw installatie conform de 
genoemde voorschriften gekeurd is en het terugleveringscontract 
ondertekend is. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen 
met de heer E. de Oliveira op het telefoonnummer 463-2275 of via 
e-mailadres eoliveira@aqualectra.an of met de heer G. Dunker, op 
het telefoonnummer 463-2285 het e-mailadres, 
gdunker@aqualectra.an. U kunt ook het website van Aqualectra, 
www.aqualectra.com raadplegen. 
 
 
 


