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Inleiding 
Met deze nieuwsbrief 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. In deze nieuwsbrief worden de volgende zaken behandeld: 

1. Contracten en facturen Essent 
2. Definitieve tarieven 2013 voor levering van elektriciteit en aardgas 
3. Contracten ACT 
4. Definitieve tarieven Energie Belasting en duurzaamheidtoeslag 

 
Contracten en facturen Essent 
Het zal u niet ontgaan zijn dat Essent grote problemen heeft gehad met het juist 
opstellen van de contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas. De 
Energiecommissie heeft regelmatig op managementniveau overleg gehad met Essent. Dit 
heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat nieuwe energiecontracten zijn verstuurd. Bij de 
aardgascontracten blijken adressen door elkaar te zijn gehaald. Mocht dit bij u het geval 
zijn dan graag aan Marlies Guliker van Hellemans Consultancy doorgeven. Zij zorgt 
ervoor dat daarna de juiste contracten door Essent worden verstuurd.  
 
De facturatie van de telemetrie aansluitingen (grootverbruik) over de maanden januari, 
februari en maart zijn afgelopen week naar alle deelnemers gestuurd nadat deze door 
Hellemans Consultancy zijn gecontroleerd. Alle voorgaande facturen van Essent kunt u 
dus als niet verzonden beschouwen daar deze niet juist waren. Wanneer de eerder 
verzonden facturen inmiddels al betaald zijn dan zal dit bedrag teruggestort moeten 
worden door Essent. Op basis van artikel 10 lid 7 van het elektriciteitscontract is 
verrekening van facturen niet toegestaan.  
 
Mocht u nog vragen hebben over de facturen dan kunt u contact opnemen met: 
Hanane Zaza 
Account Coördinator 
Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch 
Tel.:  0900 600 96 00 
collectief@essent.nl 
 
 
Definitieve tarieven 2013 voor levering van elektriciteit en aardgas 
In tabel 1, 2 en 3 zijn de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit 
en aardgas.  

 
Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit  
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Het tarief voor elektriciteit 2013 is €ct 6,3822/kWh peak, €ct 4,5039/kWh off peak. Voor 
de aansluitingen met een enkele meter wordt het tarief €ct 5,790/kWh. Tarieven zijn 
exclusief BTW, netwerkkosten en Energiebelasting.  
 
 

 
Tabel 2. Inkoopresultaat aardgas kleinverbruik 

 
Het tarief voor aardgas kleinverbruik is €ct 33,785/m3. Tarieven zijn exclusief BTW, 
regionale netwerkkosten en Energiebelasting.  
 
 

 
Tabel 3. Inkoopresultaat aardgas grootverbruik  

 
Het tarief voor aardgas grootverbruik is €ct 27,693/m3. Tarieven zijn exclusief BTW, 
landelijke en regionale netwerkkosten en Energiebelasting.  
 
 
Verduurzaming aardgas en elektriciteit 2013 t/m 2016 
Begin april zijn alle contracten voor de verduurzaming van aardgas en elektriciteit 
gemaild. Zoals in de energienieuwsbrief van december 2012 aangegeven is Amsterdam 
Capital Trading B.V. (ACT) de beste aanbieder gebleken. In tabel 4 zijn nogmaals de 
tarieven die zijn bedongen weergegeven.  
 

     
Tabel 4. Tarieven verduurzaming energie 
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Mocht u nog geen contract per mail hebben ontvangen dan wordt u verzocht dit door te 
geven aan Marlies Guliker van Hellemans Consultancy. 
 
 
Definitieve tarieven Energie Belasting en duurzaamheidtoeslag 
De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013 is de samenvoeging van de eerste twee 
tariefschijven voor aardgas. Daarnaast is er een nieuwe belastingmaatregel op energie 
gekomen welke onder de naam “wet opslag duurzame energie” wordt geïnd. De naam 
doet anders vermoeden maar deze belastingmaatregel wordt op alle elektriciteit en 
aardgas geheven. Daarbij maakt het niet uit of het duurzame energie is of niet.    
 
 

 
Tabel 5. Tarieven Energie Belasting elektriciteit  
 

 
Tabel 6. Tarieven Energie Belasting aardgas  
 

 
Tabel 7. Tarieven Duurzame Energie elektriciteit  

 

 
Tabel 8. Tarieven Duurzame Energie aardgas  
 
 
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.  
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 

http://www.mbo-energie.nl/
mailto:guliker@energiecontracten.nl

