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Inleiding 
 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u als Energiecommissie op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie voor de BVE 
Instellingen. In deze nieuwsbrief wordt u over de resultaten van de veilingen van 14 
februari 2008 geïnformeerd. Gezien de informatie in deze nieuwsbrief en de Alcatel 
termijn welke tot en met 3 maart loopt, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend 
terughoudendheid te betrachten met het verspreiden van dit bericht. 
 
Europese aanbesteding en elektronische veiling Aardgas 
 
Voor aardgas hebben zich 8 energiebedrijven gemeld om de stukken te ontvangen van 
deze Europese Aanbesteding. Uiteindelijk hebben 5 energiebedrijven ingeschreven op de 
aanbesteding en een openingsbod uitgebracht. De Energiecommissie heeft alle 
documenten getoetst op de eisen en heeft de wensen beoordeeld. Essent Energie voldeed 
niet aan de eisen zoals gesteld in de aanbesteding en is daarom niet uitgenodigd voor 
deelname aan de veiling. En 48 uur voor de veiling heeft Delta Energy zich 
teruggetrokken. De nieuwe directie was tot de conclusie gekomen dat deze aanbesteding 
voor Delta Energy een te groot risico zou kunnen betekenen. Tijdens de veiling hebben 
dus ENECO, DONG en RWE tegen elkaar geboden. Na de eerste veilingronden bleek dat 
ENECO afhaakte en bleven dus DONG en RWE over.  
In grafiek 1 vindt u het verloop van deze veiling. 
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Grafiek 1. Verloop van de aardgasveiling 
  
Uiteindelijk is DONG de leverancier die met inachtneming van de Alcatel termijn de 
opdracht voorlopig gegund heeft gekregen. 
 
Op de formule van Gasterra zijn de volgende resultaten gehaald voor groot- c.q. 
kleinverbruik. 
 
Grootverbruikformule (X*P) + (Y*G) + Z 
Totaal volume grootverbruik over 4 leveringsjaren 29.000.000 Nm3 
Korting op Z grootverbruik € 0,00 en 5,04% op additionele capaciteit 
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Kleinverbruik (Y*G) + Z 
Totaal volume kleinverbruik over 4 leveringsjaren 66.000.000 Nm3 
Korting op Z kleinverbruik € 0,002  
 
Europese aanbesteding en elektronische veiling Elektriciteit 
 
Voor elektriciteit hebben zich 7 energiebedrijven gemeld om de stukken te ontvangen 
van deze Europese Aanbesteding. Uiteindelijk hebben 4 energiebedrijven ingeschreven op 
de aanbesteding en een openingsbod uitgebracht. De Energiecommissie heeft alle 
documenten getoetst op de eisen en heeft de wensen beoordeeld. Essent Energie voldeed 
niet aan de eisen zoals gesteld in de aanbesteding en is derhalve niet uitgenodigd voor 
deelname aan de veiling. Ook inzake deze veiling heeft Delta Energy zich 48 uur voor de 
veiling teruggetrokken. De nieuwe directie was tot de conclusie gekomen dat deze 
aanbesteding voor Delta Energy een te groot risico zou kunnen betekenen. Tijdens de 
veiling hebben dus ENECO en E.ON tegen elkaar geboden.  
In grafiek 2 vindt u het verloop van deze veiling. 
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Grafiek 2. Verloop van de elektriciteitsveiling 
 
Uiteindelijk is ENECO de leverancier die met inachtneming van de Alcatel termijn de 
opdracht voorlopig gegund heeft gekregen. 
Voor de opslagen op Endex zijn de volgende resultaten gehaald voor zowel groot- als 
kleinverbruik. 
 
Totaal volume peak over 4 leveringsjaren 332.000 MWh 
Opslag peak:     € 4,66 / MWh 
 
Totaal volume off peak over 4 leveringsjaren 160.000 MWh 
Opslag off peak:    € 2,23 / MWh 
 
Totaal volume enkel over 4 leveringsjaren 8.000 MWh 
Enkel:     € 3,93 / MWh 
 
Gemiddelde over alle volumes:  € 3,87 / MWh 
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Vervolgtraject 
 
Om deze aanbesteding correct af te ronden moeten er nog enkele werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Onderstaand vindt u hiervoor het overzicht. 
 
- 3 maart 2008: Definitieve gunning aan de inschrijvers en afmelding van de 

gegunde opdracht conform aanbestedingsregels. 
 
- Eerste week maart 2008: Inkoopstrategie vaststellen met Energiecommissie en  

leverancier en werkafspraken maken. Vanaf dit moment is vastklikken van de 
prijzen mogelijk. 

 
- Uiterlijk 21 maart 2008: Contracten worden, per deelnemer, door de leveranciers 

aan de deelnemers verzonden. 
 
- Vanaf 7 april 2008: Persoonlijke overhandiging door Hellemans Consultancy van 

de aanbestedingsmappen aan de deelnemers en mogelijkheid tot het stellen van 
vragen over de contracten van de leveranciers. 

 
- Uiterlijk 1 juni 2008: Getekende contracten retour bij de leveranciers.  
 
Voor het overhandigen van de aanbestedingsmappen zal op korte termijn contact met u 
worden opgenomen voor het maken van een afspraak. 
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan kunt u mailen 
naar elshout@energiecontracten.nl 
 
 
Sandra Peek  
Hellemans Consultancy B.V. 
 


