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Inleiding
Met deze eerste nieuwsbrief in 2010 stelt de Energiecommissie u 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.

Facturatie problemen DONG en ENECO
Op dit moment zijn er problemen met de facturatie bij DONG en ENECO. De problemen
zijn divers maar hebben er in geresulteerd dat in het eerste kwartaal er niet gefactureerd
is.
Bij ENECO heeft men aangegeven dat door een nieuw ingevoerd systeem er geen
verzamelfacturen verstuurd konden worden wanneer van 1 locatie er geen meetdata door
de netbeheerder doorgegeven is. Dit houdt dus de gehele facturatie van een klant tegen.
Deze werkwijze is inmiddels aangepast en de facturatie over de eerste drie maanden gaat
in mei plaatsvinden.
Bij DONG heeft men aangegeven dat meetdata over 2009 zeer laat is verstuurd. Het
systeem zit bij DONG zo in elkaar dat wanneer de eindnota over een jaar nog niet is
opgemaakt de voorschotten voor het volgende jaar niet worden verzonden. Gevolg is dat
de voorschotnota’s over de eerste drie maanden nog steeds op zich laten wachten.
De Energiecommissie is over het bovenstaande zeer ontevreden en heeft dit ook via
Hellemans Consultancy uitgesproken richting leverancier. Er heeft op management
niveau overleg plaatsgevonden en daarin zijn duidelijke regels afgesproken. De facturatie
dient voor 1-7-2010 volledig op orde te zijn en de achterstand moet zijn weggewerkt.
Daarnaast wordt in overleg met Hellemans Consultancy nagegaan hoe de facturatie
systemen kunnen worden aangepast waardoor dit soort zaken in de toekomst voorkomen
worden.

Definitieve Leveringstarieven 2010
De tarieven voor 2010 voor de levering van elektriciteit zijn:
Peak € 0,08742/kWh
Off Peak € 0,04623/kWh
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Aardgas grootverbruik

Tabel 3. Inkoopmoment aardgas grootverbruik levering 2010
Dit geeft een aardgasprijs voor grootverbruikers voor afname 2010 van € 0,2362/m3. Dit
tarief is exclusief de kosten voor het landelijke transport.
Ook hier geldt dat door een betere spreiding van inkoopmomenten er een lager tarief tot
stand is gekomen dan voor de levering in 2009 maar ook lager dan in 2007 en 2008. De
besparing van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,112.
(€ 0,3482 – € 0,2362) Dit komt overeen met 37%.
Aardgas kleinverbruik
Inkoopmomenten aardgas levering 2010 door DONG
Prijstabel
Datum

Product

17-09-2008

G1

0,00%

17-09-2008

G2

22,48%

09-04-2009

G1

1,90%

09-04-2009

G2

48,10%

12-05-2009

G1

1,05%

12-05-2009

G2

26,47%

% Geklikt

Prijs Gasterra
€ 0,3011

Gemiddelde
Regiotoeslag
€ 0,1309

€ 0,3011
€ 0,17420

€ 0,1329
€ 0,1235

€ 0,17420
€ 0,1781

€ 0,1256
€ 0,1145

€ 0,1781

€ 0,1166

Inkoopprijs-tabel
€ 0,4320
€ 0,4340
€ 0,2977
€ 0,2998
€ 0,2926
€ 0,2947

0,00%

Tarief 2010 G1 incl regiotoeslag
Tarief 2010 G2 incl regiotoeslag

€ 0,2959
€ 0,3295

Tabel 4. Inkoopmomenten aardgas kleinverbruik levering 2010
Dit geeft een aardgasprijs voor kleinverbruik G1 van € 0,2959/m3 (G1 is een aansluiting
tot 5.000 m3/jaar). Dit is inclusief de regiotoeslag voor het landelijke transport.
Dit geeft een aardgasprijs voor kleinverbruik G2 van € 0,3295/m3 (G2 is een aansluiting
tot 170.000 m3/jaar). Dit is inclusief de regiotoeslag voor het landelijke transport.
Ook hier geldt dat door een betere spreiding van inkoopmomenten er een lager tarief tot
stand is gekomen dan voor de levering in 2009 maar ook lager dan in 2007 en 2008.
De besparing G1 van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,1394.
(€ 0,4353 – € 0,2959) Dit komt overeen met 32%.
De besparing G2 van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,1079.
(€ 0,4374 – € 0,3295) Dit komt overeen met 25%.
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Tarieven elektriciteit 2011 en 2012
Het totale volume voor elektriciteit voor de leveringsjaren 2011 en 2012 is inmiddels
ingekocht. Gezien de lage tarieven van de afgelopen maanden heeft de energiecommissie
besloten het resterende volume wat nog niet ingekocht was nu wel vast te leggen.
Het zal u niet verbazen dat de tarieven aanzienlijk lager zijn dan in 2010.
Het resultaat is als volgt:
Tarief 2011
Peak € 0,07967/kWh
Off Peak € 0,04165/kWh
Tarief 2012
Peak € 0,07513/kWh
Off Peak € 0,04325/kWh
In de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreide analyse worden gegeven over de
verschillende inkoopmomenten en zal een overzicht worden gemaakt van de financiële
uitkomst van deze inkoopmomenten.
Voor aardgas is slechts een deel van het volume voor 2011 en 2012 vastgelegd. Zodra
ook hier het volledige volume is ingekocht zullen wij u op de hoogte brengen van de
definitieve tarieven.

Nieuwsbrief gemist?
Wanneer u een nieuwsbrief hebt 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 hebt dan kunt u mailen naar
guliker@energiecontracten.nl

