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Inleiding
Met deze tweede nieuwsbrief in 2009 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. Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over
de status van de administratieve afwikkelingen rondom het collectief.
Overdracht aanbestedingsstukken
Er zijn deelnemers die de mappen met aanbestedingsstukken nog niet in hun bezit
hebben. Wij maken u erop attent dat het handig is deze mappen tijdens een controle
door uw accountant bij de hand te hebben. Dit scheelt u veel tijd om aan te tonen dat u
aan uw verplichtingen rondom Europees Aanbesteden hebt voldaan. De mappen met
aanbestedingsstukken liggen bij Hellemans Consultancy op kantoor klaar. Wanneer u
deze mappen wenst op te halen dan kunt u hiervoor een afspraak maken met Sandra
Peek op telefoonnummer 030-2255011.
Nieuwe contactpersoon Hellemans Consultancy.
Hellemans Consultancy is het afgelopen jaar gegroeid van 14 naar 20 medewerkers.
Daarnaast zijn er het afgelopen jaar kantoren in Duitsland en Engeland geopend. Kortom
een nieuwe werkverdeling binnen Hellemans Consultancy was nodig. Vanaf 1 april is
Sandra Peek volledig bezet met het office management. De taken die zij tot nu toe heeft
uitgevoerd voor het collectief mbo-energie zijn overgenomen door Marlies Guliker.
Marlies is sinds 2006 werkzaam bij Hellemans Consultancy als analist en is
gespecialiseerd in multisite klanten in de hoek van vastgoed en banken/verzekeraars.
U kunt haar bereiken via guliker@energiecontracten.nl of telefoon: 030 - 2255017.
Leveringstarieven 2010
Zoals u de afgelopen maanden hebt gemerkt zijn de energietarieven voor huishoudens op
dit moment erg hoog. In de zakelijke markt is dit heel anders. Daar wordt gehandeld in
forward tarieven. De Energiecommissie is dan ook druk bezig met de inkoop van
elektriciteit en aardgas voor de levering in 2010, 2011 en 2012.
Zoals u misschien weet wordt het totale volume voor een leveringsjaar in vier gelijke
delen ingekocht. Het spreekt voor zich dat het totale volume voor 2009 al is ingekocht.
Voor 2010 en verder moeten echter nog delen worden vastgelegd. Dit vastleggen van de
tarieven gaat volgens een inkoopprotocol dat is verbonden met de destijds uitgevoerde
Europese Aanbesteding.
In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de huidige status.
Huidige tarieven op basis van ingekocht volume elektriciteit
Jaar
Percentage
Tarief peak (dag)
Tarief off peak
ingekocht
(nacht en weekend)
2009
100%
11,76 €ct/kWh
6,57 €ct/kWh
2010
75%
9,10 €ct/kWh
4,81 €ct/kWh
2011
50%
8,43 €ct/kWh
4,15 €ct/kWh
2012
50%
8,67 €ct/kWh
4,36 €ct/kWh
Tabel 1. Tarieven elektriciteit en ingekocht percentage voor 2009 t/m 2012
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Wanneer vandaag (7-4-2009) het restant voor 2010, 2011 en 2012 zou worden
ingekocht dan zijn de tarieven voor de komende jaren als volgt:
Huidige tarieven op basis van totaal ingekocht volume elektriciteit
Jaar
Percentage
Tarief peak (dag)
Tarief off peak
ingekocht
(nacht en weekend
2010
100%
8,88 €ct/kWh
4,65 €ct/kWh
2011
100%
8,45 €ct/kWh
4,25 €ct/kWh
2012
100%
8,87 €ct/kWh
4,56 €ct/kWh
Tabel 2. Tarieven elektriciteit wanneer restvolume op 7-4-2009 zou zijn ingekocht.

Huidige tarieven op basis van ingekocht volume aardgas
Jaar
Percentage
Tarief grootverbruik
Tarief kleinverbruik
ingekocht
2009
100%
32,10 €ct/m3
38,53 €ct/m3
3
2010
25%
33,63 €ct/m
43,73 €ct/m3
3
2011
0%
0,00 €ct/m
0,00 €ct/m3
3
2012
0%
0,00 €ct/m
0,00 €ct/m3
Tabel 3. Tarieven aardgas en ingekocht percentage voor 2009 t/m 2012

Wanneer vandaag (7-4-2009) het restant voor 2010, 2011 en 2012 zou worden
ingekocht dan zijn de tarieven voor de komende jaren als volgt:
Huidige tarieven op basis van totaal ingekocht volume aardgas
Jaar
Percentage
Tarief grootverbruik
Tarief kleinverbruik
ingekocht
2010
100%
23,63 €ct/m3
33,80 €ct/m3
3
2011
100%
25,50 €ct/m
30,60 €ct/m3
3
2012
100%
26,50 €ct/m
32,10 €ct/m3
Tabel 4. Tarieven aardgas wanneer restvolume op 7-4-2009 zou zijn ingekocht.
Uit bovenstaande tabellen volgt dat de huidige tarieven voor levering in 2010 en verder
veel gunstiger zijn dan enkele maanden geleden. Achteraf gezien is het dus verstandig
gebleken om telkens maar een deel van het totale volume in te kopen. Vooral nu op dit
moment de tarieven veel gunstiger zijn en grote delen van het volume kunnen worden
bijgekocht. Wanneer de tarieven zich blijven ontwikkelen zoals op dit moment zal de
Energiecommissie op korte termijn het restant voor 2010 inkopen en een gedeelte (25%)
voor 2011 en 2012 vastleggen.

Factuurcontrole 2006 en 2007
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar wisten wij u te melden dat 9 deelnemers van het
collectieve inkoopcontract aan Hellemans Consultancy opdracht hadden gegeven om de
energiefacturen over 2006 en 2007 te controleren. Wij kunnen nu melden dat reeds 18
ROC’s, AOC’s en vakscholen hun energiefacturen door ons laten controleren.
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De planning bij deze factuurcontrole is zodanig dat voor 1 oktober 2009 alle facturen
moeten zijn gecontroleerd en alle deelnemende organisaties hun rapportage hebben
ontvangen. Ook de leveranciers en netbeheerders hebben voor 1 oktober per brief te
horen gekregen welke correctie zij eventueel moeten aanbrengen.
Mochten er problemen zijn vanuit de leverancier en/of netbeheerder met het terugbetalen
van eventuele correcties dan hebben wij in dit kalenderjaar nog drie maanden de tijd om
voor de deelnemers dit geld terug te vorderen. Hellemans Consultancy streeft ernaar om
voor 1 januari 2010 dit gehele project te hebben afgerond.

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

Marlies Guliker
Hellemans Consultancy B.V.

