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Inleiding 
Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 brengen wij u als Energiecommissie op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie voor 
de leden van de MBO Raad en de AOC Raad. Middels deze nieuwsbrief wordt u 
geïnformeerd over de status van de administratieve afwikkelingen rondom het collectief. 
 
Overdracht aanbestedingsstukken 
Er zijn nog een aantal deelnemers die de mappen met aanbestedingsstukken niet in hun 
bezit hebben. Wij maken u erop attent dat het handig is deze mappen tijdens een 
controle door uw accountant bij de hand te hebben. Dit scheelt u veel tijd om aan te 
tonen dat u aan uw verplichtingen rondom Europees Aanbesteden heeft voldaan. De 
mappen met aanbestedingsstukken liggen bij Hellemans Consultancy op kantoor klaar. 
Wanneer u deze mappen wenst op te halen dan kunt u hiervoor een afspraak maken met 
Sandra Peek op telefoonnummer 030-2255011. 
 
Nieuwe accountmanager en backoffice bij ENECO 
Als gevolg van een wijziging binnen het team accountmanagement delen wij u hierbij 
mee dat vanaf heden het dossier van het inkoopcollectief MBO Raad en AOC Raad binnen 
Eneco Business wordt overgenomen door een ander accountteam. Dit accountteam 
bestaat uit Remy Stolk - Senior Account Manager en Anton Hooimeijer - Account Support. 
 
Remy Stolk  
Tel: 010 457 5185  
E-mail: R.Stolk@eneco.nl 
 
Anton Hooimeijer  
Tel: 010 457 7019  
E-mail: A.Hooimeijer@eneco.nl 
  
De overdracht van het interne klantdossier heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 28 
januari a.s. vindt er een gesprek plaats met Sandra Peek en Jürgen van den Elshout van 
Hellemans Consultancy om ook de begeleiding en overdracht van externe informatie 
soepel te laten verlopen. 
 
Verandering transportkosten kleinverbruik  
Niet alleen de energiemarkt aan de kant van leveranciers verandert regelmatig. Ook de 
netbeheerders doen volgend jaar een duit in het zakje. Zowel de transportkosten voor 
elektriciteit als voor aardgas gaan volgend jaar voor kleinverbruikaansluitingen 
veranderen. Zowel voor wat betreft tarief, als ook voor wat betreft structuur. Hieronder 
volgt voor beide producten een korte uitleg.  
 
Vanaf 2004 is iedereen vrij om een energieleverancier te kiezen. Met het vrijkomen van 
deze markt zijn regels en bepalingen vastgesteld. Sommige van deze wettelijke regels 
worden per 1 januari 2009 herzien. Lees welke wijzigingen dit zijn voor gas en 
elektriciteit. 
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Aardgas 
Aansluitingen boven de grens van 40 m3(n)/uur vallen vanaf 2009 in de categorie 
grootverbruik. Valt uw aansluiting binnen deze nieuwe regeling? Dan ontvangt u daarover 
een brief van uw netbeheerder.  
 
Er vindt een wijziging plaats van het transporttarief voor aansluitingen met een verbruik 
tot 170.000 m3/jaar, namelijk het volumetarief vervalt. Het gevolg is dat alle periodieke 
kosten van de netbeheerder nu in één tarief vallen. De hoogte van het tarief is 
afhankelijk van de aansluitcapaciteit.  
 
Wat de tarieven voor de verschillende capaciteiten gaan worden is nog niet bekend.  
 
Elektriciteit 
Er vindt een wijziging plaats van het transporttarief voor aansluitingen tot en met 3 x 
80A, namelijk het volumetarief vervalt. Het gevolg is dat alle periodieke kosten van de 
netbeheerder nu in één tarief vallen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de 
aansluitcapaciteit. De onderstaande tarieven zijn indicatief per zekeringswaarde. De 
definitieve tarieven moeten nog worden vastgesteld.   
 
3 x 25 Ampère: €    250,00 / jaar 
3 x 35 Ampère: €    750,00 / jaar 
3 x 40 Ampère: €    750,00 / jaar 
3 x 50 Ampère: € 1.100,00 / jaar 
3 x 63 Ampère: € 1.450,00 / jaar 
3 x 80 Ampère: € 1.800,00 / jaar 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via 
elshout@energiecontracten.nl. 
 
Energiebelasting 2009 
De nieuwe tarieven van de energiebelasting zijn bekend. In onderstaande tabel zijn de 
tarieven weergegeven samen met die van 2008. De tarieven zijn ondanks eerdere 
berichtgeving toch gestegen. 
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Factuurcontrole 2006 en 2007 
Hellemans Consultancy B.V. heeft u op 1 december jl. een voorstel voor factuurcontrole 
gestuurd. Voor 2 ROC’s zijn in 2008 al factuurcontroles uitgevoerd. In totaal is over deze 
twee ROC’s een teruggave gerealiseerd van ruim 80.000 euro. De Energiecommissie 
heeft bij Hellemans Consultancy B.V. kortingen bedongen als het gaat om het 
deelnamepercentage wanneer besparingen worden gerealiseerd. Deze afspraken zijn als 
volgt: 
 
Wanneer zich tussen nu en 1 april 2009 meer dan 10 ROC’s, AOC’s of vakscholen  
aanmelden bij Hellemans Consultancy voor factuurcontrole dan wordt onze deelname in 
het no cure no pay deel niet 40% maar 37,5%. Zijn dit er meer dan 20, dan wordt onze 
deelname in het percentage 35% en zijn dit er meer dan 30, dan wordt onze deelname in 
het percentage 32,5%. 
 
Op dit moment zijn er 9 ROC’s/AOC’s die opdracht hebben gegeven om de 
factuurcontrole door Hellemans Consultancy B.V. te laten uitvoeren.   
  
Nieuwsbrief gemist? 
Wanneer u een nieuwsbrief heeft gemist of wanneer u deze later nogmaals wilt inzien, 
dan kunt u alle nieuwsbrieven terugvinden op www.mbo-energie.nl. Hier vindt u ook alle 
informatie over het collectieve energie inkoopproject, uw aansluitingen, contractgegevens 
etc.  
  
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 peek@energiecontracten.nl 
 
 
Sandra Peek 
Hellemans Consultancy B.V. 


