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Inleiding 
Met deze tweede 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  
In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen dat er problemen zijn met de facturatie 
bij ENECO en DONG. Het streven was dat dit 1 juli van dit jaar zou zijn verholpen. Op 
dit moment komen er echter berichten bij ons binnen dat bij sommige deelnemers van 
het collectief de facturatie nog steeds niet op orde is. Wanneer dit bij u ook het geval is 
dan horen wij dit graag. Alleen met concrete voorbeelden kunnen wij duidelijker naar de 
leveranciers aangeven waar het fout gaat en met hen een oplossing hiervoor bedenken.  
 
U kunt uw bevindingen doorgeven aan Marlies Guliker van Hellemans Consultancy.         
E-mail: guliker@hellemansconsultancy.nl of telefoon 030-2255017.  
 
Wanneer u rechtstreeks contact wenst op te nemen met de leverancier dan volgen hier 
de gegevens van de contactpersonen: 
 
ENECO  
Contactpersoon: Remy Stolk  
Functie: Senior Account Manager  
E-mail: r.stolk@eneco.nl 
Tel.: 06 15 89 77 92 
 
DONG 
Contactpersoon: Dirk-Jan Otten 
Functie: Sales Support BtB 
E-mail: DIJOT@dongenergy.nl 
Tel.: 073 616 02 44 
 
 
Begroting 2011  
U heeft eind september de begroting elektriciteit en aardgas ontvangen. Deze is op 
aansluitniveau opgegeven. De begroting is gebaseerd op de verbruiksgegevens en 
aansluitingen zoals deze bij ons bekend zijn. Wanneer deze niet kloppen dan verzoeken 
wij u de juiste verbruiksgegevens en of locaties door te geven aan Marlies Guliker van 
Hellemans Consultancy. E-mail: guliker@hellemansconsultancy.nl. Voor de volledigheid 
wijzen wij op de website www.mbo-energie.nl waar u alle gegevens van uw 
aansluitingen kunt inzien.  
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Tarieven elektriciteit 2011 
Het totale volume van elektriciteit voor het leveringsjaar 2011 is zoals in de nieuwsbrief 
van april inmiddels ingekocht. Het resultaat is als volgt: 
Peak € 0,07967/kWh 
Off Peak € 0,04165/kWh 
 
De elektriciteit is op verschillende momenten vastgelegd. In tabel en grafiek 1 ziet u de 
inkoopmomenten over de afgelopen tijd en de daarbij ingekochte percentages van het 
collectieve volume. 
 

 
Tabel en grafiek 1. Inkoopmomenten elektriciteit 2011 
 
 
Tarieven aardgas 2011 
Het totale volume van aardgas voor het leveringsjaar 2011 is inmiddels ingekocht. Het 
resultaat is als volgt: 
Grootverbruik GVB €ct 21,1325/m3 Exclusief landelijk transport. 
Kleinverbruik KVB-G1 (verbruik tot 5.000 m3/jaar) €ct 32,750/m3 Inclusief landelijk 
transport. 
Kleinverbruik KVB-G2 (verbruik tussen 5.000 m3/jaar en 170.000 m3/jaar) €ct 
29,581/m3 Inclusief landelijk transport.
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Het aardgas is op verschillende momenten vastgelegd. In tabel en grafiek 2 ziet u de 
inkoopmomenten over de afgelopen tijd en de daarbij ingekochte percentages van het 
collectieve volume. Gezien het beperkte volume is het totale volume voor KVB-G1 in 
één keer ingekocht.  
 

 
Tabel en grafiek 2. Inkoopmomenten aardgas 2011 
 
 
Ontwikkeling transporttarieven 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) staat toe dat de tarieven van de regionale 
netbeheerders voor stroom en gas de komende drie jaar mogen stijgen. De 
transporttarieven voor gas mogen met gemiddeld 5,0% omhoog, die voor elektriciteit 
met 6,9%. Een van de oorzaken van de stijging is dat de NMA de afgelopen drie jaar de 
duimschroeven bij de netbeheerders te hard heeft aangedraaid. Dit alles leidt ertoe dat 
de transporttarieven voor elektriciteit jaarlijks 6,9% mogen stijgen, wat over de hele 
reguleringsperiode van drie jaar een stijging van 22,2% betekent. De 
gastransporttarieven gaan jaarlijks 5,0% omhoog, wat in 2013 een stijging van 15,8% 
betekent.  
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Mutaties en overige correspondentie 
Wij horen regelmatig klachten van zowel deelnemers van dit collectief als van de 
leveranciers als het gaat om het doorgeven van mutaties van panden, postadres etc. In 
overleg met DONG en ENECO hebben we standaard mutatieformulieren opgesteld. 
Daarom willen we de volgende afspraak maken om in de toekomst problemen te 
voorkomen; vanaf vrijdag 22 oktober zijn de mutatieformulieren te downloaden via 
www.mbo-energie.nl. Ingevulde formulieren kunnen gemaild worden naar Marlies 
Guliker van Hellemans Consultancy. Zij zal de formulieren controleren op volledigheid 
en deze daarna doorsturen naar de desbetreffende leverancier. Opvolging van de 
mutaties zal tevens door Hellemans Consultancy worden uitgevoerd.  
 
 
Tarieven elektriciteit en aardgas 2012 
Gezien de lage groothandelstarieven is het totale volume voor 2012 inmiddels 
ingekocht.  Om inzicht te geven voor de meerjarenbegroting hierbij de tarieven: 
 
Elektriciteit 
Peak € 0,07513/kWh 
Off Peak € 0,04325/kWh 
 
Aardgas 
Grootverbruik GVB €ct 22,76/m3 Exclusief landelijk transport. 
Kleinverbruik KVB-G1 (verbruik tot 5.000 m3/jaar) €ct 31,24/m3 Inclusief landelijk 
transport. 
Kleinverbruik KVB-G2 (verbruik tussen 5.000 m3/jaar en 170.000 m3/jaar) €ct 31,24/m3 
Inclusief landelijk transport.  
 
 
Convenant MBO Raad en Ministerie van VROM inzake Duurzame inkopen 
In het convenant dat in november 2009 is afgesloten tussen VROM en de MBO Raad is 
afgesproken dat uiterlijk 2012 minimaal 50% van het totale volume van de aankoop en 
investeringen in de sector duurzaam ingekocht is.  
 
Dit zorgt ervoor dat binnen het laatste leveringsjaar het energieverbruik moet worden 
verduurzaamd. Dit kan bij elektriciteit en aardgas op eenvoudige wijze door de inkoop 
van groencertificaten voor elektriciteit en CO2 compensatie certificaten voor aardgas. 
Deze inkoop kan los worden gezien van de inkoop van elektriciteit en aardgas. De 
leverancier van de certificaten kan dus een andere leverancier zijn dan die van 
elektriciteit en aardgas. De prijsverschillen kunnen procentueel gezien groot zijn.    
In absolute zin wordt de inkoop van groencertificaten en CO2 compensatie in het 
algemeen als goedkoop beschouwd zeker in vergelijking met de meerkosten bij 
duurzame inkoop van andere goederen of diensten. Daardoor ziet men bij andere 
convenanten vaak dat energie volledig wordt verduurzaamd om daarmee ruimte te 
creëren voor de inkoop van goederen die zich hiervoor niet zo eenvoudig lenen. 
 
In een later stadium zal de Energiecommissie duidelijkheid geven of en zo ja hoe er 
invulling gegeven zal worden aan dit convenant middels de inkoop van duurzame 
energie.  
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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 
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