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A Inleiding
Middels deze nieuwsbrief willen wij u als energiecommissie op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie door de BVE Raad en AOC Raad.

B Organisatorische Veranderingen Hellemans Consultancy B.V.
Hellemans Consultancy B.V. heeft sinds 1 november 2005 een nieuw pand betrokken. De vorige
locatie was te klein geworden om de inmiddels 9 medewerkers te huisvesten. Het nieuwe adres is
Fornheselaan 124 B, 3734 GE te Den Dolder. Telefoonnummer: 030 – 2255011, faxnummer: 030 –
2288675.
Tevens heeft Hellemans Consultancy B.V. er op 1 januari jl. een nieuwe eigenaar bij gekregen: Govert
Hellemans (50% aandeelhouder) heeft zijn aandelen verkocht aan Arjen Leenhouts. Reden voor deze
overname is dat Govert Hellemans het wat rustiger aan gaat doen en met Arjen Leenhouts en Jürgen
van den Elshout (beide 38 jaar) als gezamenlijke aandeelhouders blijft de continuïteit van Hellemans
Consultancy B.V. gewaarborgd. Overigens hebben de nieuwe eigenaren en directie besloten dat de
naam ongewijzigd blijft.
LV’s Consultancy heeft een nieuw e-mail adres en een nieuwe website. Het e-mail adres van Lubbe
Veenstra is nu info@lvconsultancy.nl, de website is www.lvconsultancy.nl.
De heer R.P. Westerhof van de AOC Raad heeft aangegeven te stoppen met zijn deelname aan de
stuurgroep energie. Middels deze weg willen wij de heer Westerhof bedanken voor zijn inzet en wij
wensen hem veel succes bij zijn overige werkzaamheden. Tevens via deze weg de oproep aan de
AOC’s leden om ervoor te zorgen dat de plaats van de heer Westerhof wordt ingevuld.
Ook de heer R. Verhoef van het NOVA college heeft de stuurgroep verla ten. Hij heeft gebruikt
gemaakt van de regeling om te stoppen met zijn werk bij het NOVA College. Ook zijn plaats is nog
vacant en moet nog worden ingevuld door een ROC deelnemer.

C Groei collectief
De onzekere energiemarkt, stijgende energieprijzen en het succes van het BVE Raad collectief hebben
er toe geleid dat 6 ROC’s ons collectief zijn komen versterken. Vanaf 1 januari 2006 zijn de volgende
scholen toegetreden tot het collectief voor inkoop van energie:
Het Horizon College
ROC van Amsterdam
ROC Midden Nederland
Albeda College
Mondriaan Onderwijsgroep
Koning Willem I College
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D Nieuwe Aardgastarief levering 2006
Op 29 november 2005 heeft de stuurgroep energie groen licht gegeven voor het vaststellen van de
aardgasprijs. De aardgasmarkt was op dat moment erg onrustig, de tarieven waren redelijk hoog maar
het vooruitzicht op lagere prijzen op de korte termijn was er ook niet. Uiteindelijk is het tarief
vastgesteld op € 0,2165 /m3. De opslag, zoals deze is gehanteerd op de groothandelstarieven, is
overeenkomstig de Europese aanbesteding.
Zoals in onderstaande grafiek duidelijk is te zien heeft de aardgasprijs in juni 2005 een enorme
opwaartse beweging gemaakt, die niet meer is gestopt. Het tarief dat op 29 november is
overeengekomen is alleen op 22 juli 2005 en 6 juli 2005 eerder voorgekomen. Daartussen waren de
aardgastarieven alleen hoger. Ondanks de onrust in de energiemarkt, welke in de zomer van 2005 heeft
gezorgd voor een explosieve stijging van de aardgastarieven, menen wij echter een zo goed mogelijke
deal voor de ROC te hebben kunnen sluiten.
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Grafiek 1. Ontwikkeling aardgastarief 2005 voor levering in 2006.
Deze tarieven worden verhoogd met de transportkosten. Deze transportkosten zijn voor de
kleinverbruikers (< 140.000 m3 per jaar) afhankelijk van de regio waarin de schoollocatie is gevestigd.

E Contractcapaciteit Grootverbruikers aardgas
In onze vierde nieuwsbrief van 2005 d.d. 31-10-2005 hebben wij u bericht over de her-nominatie van de
contractcapaciteit bij grootverbruikers van aardgas. Nogal wat aansluitingen zijn bij de inventarisatie
niet correct ingeschat voor wat betreft deze contractwaarde. Nu er één volledig jaar is gemeten heeft
Intergas bij de GasUnie voor alle grootverbruikeraansluitingen in het aardgascollectief de juiste
contractcapaciteit gereserveerd en besteld. De individuele leden welke het betreft krijgen hierover op
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korte termijn een persoonlijke mail. Hiermee kunnen de eerste facturen die over januari 2006
binnenkomen worden gecontroleerd.

F Stijging Energie Belasting
Ook dit jaar zijn de tarieven voor energiebelasting weer gestegen. In onderstaande tabellen vindt u de
nieuwe Energie Belasting tarieven voor 2006.

Tabel 1. Ontwikkeling Energie Belasting 2005 en 2006.

G Facturen adviescombinatie
Hellemans Consultancy B.V. en LV’s Consultancy hanteren de volgende periode om de facturen voor
hun dienstverlening bij u in rekening te brengen.
Elektriciteit 2006 wordt in week 6 bij u in rekening gebracht
Aardgas 2006 wordt in week 10 bij u in rekening gebracht
Wij vertrouwen er op u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Wanneer u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties heeft dan kunt u deze kenbaar maken bij
Jürgen van den Elshout of Lubbe Veenstra. De e-mailadressen zijn: elshout@energiecontracten.nl. of
info@lvconsultancy.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep energie.
Ir. Jürgen van den Elshout en Lubbe Veenstra

