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Inleiding
Met deze eerste nieuwsbrief in 2012 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. Deze nieuwsbrief is in twee delen verdeeld. Het
eerste deel gaat over het huidige collectief wat loopt tot en met 2012 het tweede deel
gaat over het collectief voor de levering van elektriciteit en aardgas over 2013 t/m 2016.
Collectief 2009 t/m 2012
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

Back Office: Ton van der Linden
Functie: Account Support
E-mail: t.vanderlinden@eneco.nl
Tel.: 06 50 51 05 92

DONG
Contactpersoon: Dirk-Jan Otten
Functie: Sales BtB
E-mail: DIJOT@dongenergy.nl
Tel.: 073 616 02 44

Back Office: Jasmijn Meurs
Functie: Sales BtB
E-mail: jasme@dongenergy.nl
Tel.: 073 616 02 43

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. In de
nieuwsbrief van oktober 2010 is aangegeven dat er mutatieformulieren te downloaden
zijn 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.
Op dit moment worden er nog vaak locaties aangemeld of afgemeld via de leverancier
zelf. Het gevaar hiervan is dat de aansluitingen dan niet onder het collectief komen te
vallen en hier andere tarieven voor gefactureerd kunnen gaan worden. Tevens vervuilt
het bestand van mbo-energie en kan Hellemans Consultancy het project niet goed meer
coördineren, wat de kwaliteit en de hele uitstraling naar buiten geen goed doet. Daarom
het vriendelijke verzoek om alle mutaties via Hellemans Consultancy te laten verlopen.
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De manier waarop de mutaties ingevuld worden is ook van belang om vertraging te
voorkomen. Er zijn verschillende mutaties:
1.
Inhuizen
2.
Switchen
3.
Wijziging in tenaamstelling
4.
Uithuizen
Inhuizen:
Wanneer bij een nieuwe aansluiting nog geen energielevering plaatsvindt of wanneer
deze aansluiting leverancierloos is, dient er een inhuizing aangevraagd te worden.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat grootverbruikaansluiting alleen
per eerste van de maand kunnen worden in gehuisd.
Kleinverbruikaansluitingen hebben een verwerkingstijd van 7 tot 10 werkdagen.
Switchen:
Wanneer de aansluiting op het moment van wijziging wordt beleverd door een andere
leverancier en deze overgezet moet worden naar de nieuwe leverancier, dan is er sprake
van een switch.
Hierbij is van belang dat de locatie contractvrij is op het moment van switchen.
Ook hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat grootverbruikaansluiting
alleen per eerste van de maand kunnen worden geswitcht.
Kleinverbruikaansluitingen hebben een verwerkingstijd van 7 tot 10 werkdagen.
Naamswijziging / wijziging in tenaamstelling:
Bij een naamswijziging wordt er achter de schermen bij de leverancier een uithuizing en
opnieuw een inhuizing in gang gezet. Vaak ontstaat er bij klanten verwarring aangezien
er dan op dezelfde locatie een afrekening plaats vindt. Dit is echter wel de juiste manier.
Uithuizing:
Een uithuizing moet ingediend worden wanneer er wordt verhuisd of wanneer iemand als
afnemer geen gebruik meer wil maken van deze aansluiting. De leverancier meldt dit via
het berichten verkeer bij de netbeheerder.
Let echter wel op dat andere vormen van diensten welke zijn afgesloten bij de
netbeheerder hierbij niet afgemeld worden.
Bij deze verschillende mutaties is het belangrijk de meterstanden door te geven op het
mutatieformulier. Wanneer de meterstanden niet op tijd worden doorgegeven zal er door
de netbeheerder een schatting gemaakt worden. Er kan dan later geen aanspraak
gemaakt worden op correctie van de door de netbeheerder geschatte meterstanden.

Energienieuwsbrief

maart 2012 Nummer 1

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.
Alle deelnemers in het collectief voor levering vanaf 1-1-2013 hebben aangegeven
hoeveel en welke soort van duurzame energie zij willen afnemen. Met dit collectief gaan
we de markt op. Het kan dus zo zijn dat de groencertificaten door een andere partij
worden “geleverd” dan door de leverancier van elektriciteit en aardgas.
De groencertificaten zullen per leveringsjaar achteraf worden ingekocht. Zo zullen er
groencertificaten in 2014 worden ingekocht over de werkelijke afname van 2013. De
groencertificaten kunnen tot 1 jaar na werkelijke afname worden ingekocht. Met het
achteraf inkopen wordt voorkomen dat er meer certificaten worden ingekocht dan dat er
daadwerkelijk is verbruikt. Tevens wordt voorkomen dat men een premie moet betalen
voor het vooraf vastleggen van de tarieven terwijl nog niet bekend is wat de tarieven
waard gaan worden voor dat betreffende leveringsjaar.
In kwartaal 2 van dit jaar zullen we uitleg geven over deze inkoop van groencertificaten,
over de stand van de wetgeving hier omtrent, de tarieven waaraan gedacht moet worden
en de mogelijkheid om uw huidige opgave van vergroenen voor 2013 en verder aan te
passen. Daarnaast zal u de mogelijkheid worden geboden om ook het energieverbruik
over 2011 te verduurzamen.
Verloop van de Europese Aanbesteding elektriciteit en aardgas 2013 t/m 2016.
In de nieuwsbrief van november 2011 hebben wij u op de hoogte gebracht van het
verloop van de Europese aanbesteding en de uitkomst van deze aanbesteding. Tevens is
uitleg gegeven over de inkoopstrategie.
Essent is de winnaar van de Europese aanbesteding van zowel elektriciteit als aardgas. U
ontvangt in september de contracten van Essent. Eind maart ontvangt u, op CD, alle
aanbestedingsstukken van deze twee Europese aanbestedingen.
Gezien de inkoopstrategie zijn er al volumes ingekocht voor de levering van elektriciteit
in 2013, 2014 en 2105. In onderstaande tabellen het resultaat tot nu toe.

Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit
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Toelichting Tabel 1.
In de tweede kolom zien we een aanzienlijke toename in het volume in het collectief
2013 t/m 2016 t.o.v. het huidige collectief wat loopt tot en met 2012. Er zijn dan ook
heel wat nieuwe deelnemers toegetreden tot het collectief. Voor het optiejaar 2016 is nog
geen volume ingekocht. Zodra er met Essent overeenstemming is over dit optiejaar zal
op een zo gunstig mogelijk moment worden gestart met het vastleggen van de
deelvolumes.
Het deel van het volume wat nu al is vastgelegd heeft lagere tarieven dan het geheel in
2012. Toch is nog niet alles vastgelegd omdat de energiemarkt regelmatig nog dalende
tarieven laat zien. In deze neerwaartse tendens, welke gevoed wordt door een nieuwe
economische en financiële crises, kan voor het restant van het volume daarom
waarschijnlijk nog een lager tarief worden verkregen dan wat tot u toe is vastgelegd.
Gezien dit feit heeft de Energiecommissie besloten een klein deel van het volume dus nog
niet vast te leggen.
Wanneer de huidige tarieven voor 2013 t/m 2015 al de tarieven zouden zijn voor het
volledige volume dan is er een besparing t.o.v. het tarief 2012 behaald van € 1.291.318
in 2013, € 1.398.952 in 2014 en € 1.418.618 in 2015.
Voor aardgas is nog geen volume ingekocht. De groothandelsmarkt (TTF) heeft in
februari een sprong gemaakt onder invloed van de extreem lage temperaturen. De
Energiecommissie heeft toen besloten geen aankoop te doen doordat de prijsreactie als
overdreven werd ervaren. Hogere olieprijzen verlenen op dit moment steun aan de
relatief hoge TTF prijzen. Wij verwachten dat TTF op een lager niveau kan bewegen
gedurende 2012 en wachten het voorjaar en de zomerperiode dus af. Hierdoor is er nog
geen inkoop gedaan.
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

