Nieuwsbrief Energie
Nummer 2 - Mei 2015
Met deze nieuwsbrief wil de werkgroep u op de hoogte brengen 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 onderwerpen behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terugkoppeling bijeenkomst 24 maart 2015
Update inkoop voor levering van elektriciteit en aardgas 2016
Controle Essent facturatie
Verduurzaming van uw energieverbruik
Slimme meters
Hoe gaat een mutatie in het werk?

1. Terugkoppeling bijeenkomst 24 maart 2015
Op 24 maart 2015 had de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemers aan de
energiecontracten vanaf 2017. Deze bijeenkomst is zeer goed bezocht. De presentaties zijn
nagestuurd; mocht u deze gemist hebben dan kunt ze opvragen bij de contactpersoon.
2. Update inkoop voor levering van elektriciteit en aardgas 2016
Momenteel is reeds 90% van het volume ingekocht voor elektriciteit. De tot nu toe gerealiseerde
prijzen liggen 3-4 €ct onder de prijzen van 2015. Tevens is reeds 75% van het aardgasvolume
ingekocht. De prijzen hiervan liggen ca. 1 €ct onder de prijzen van 2015.
Dit kan nog veranderen. We wachten met het fixeren van de laatste 10 respectievelijk 25% totdat de
markt de meest up-to-date afnamegegevens ten behoeve van het inkoopvolume 2016 bekend zijn.
3. Controle Essent facturatie
Bij vijf deelnemers van de huidige overeenkomsten met Essent heeft een factuurcontrole, op prijs en
op de boete bij een eventuele overschrijding van de contractcapaciteit, plaatsgevonden. De
resultaten hiervan zijn voorgelegd aan de betreffende deelnemers. Tevens is waar nodig actie
ondernomen. Momenteel wordt afgewacht of alle geconstateerde problemen daadwerkelijk zijn
afgerond. In juni wordt dit door de werkgroep verder besproken.
4. Verduurzaming van uw energieverbruik
Enkele jaren geleden is er via een tender een bedrijf geselecteerd die namens alle deelnemende
organisaties het energieverbruik zal verduurzamen. Dit bedrijf is Amsterdam Capital &Trading te
Amsterdam geworden. Helaas hebben zich omtrent de facturatie problemen voorgedaan. Dit is door
middel van een begeleidende brief bij de betreffende facturen rechtgezet. U heeft de mogelijkheid
een symbolisch certificaat op te vragen waaruit duidelijk wordt hoe de verduurzaming voor uw
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organisatie is ingeregeld. De contactgegevens vindt u in de e-mail die Lisanne Nagtegaal van
Hellemans Consultancy heeft nagestuurd op 12 mei 2015.
5. Slimme meters
De slimme meter is de digitale opvolger van uw huidige elektriciteitsmeter en gasmeter.
Deze meter geeft automatisch aan uw energieleverancier door hoeveel elektriciteit en gas
u verbruikt. Alle kleinverbruikers (zowel consumenten als kleinzakelijke aansluitingen met een
aansluitwaarde tot en met 3x80 ampère of aansluitingen met een gasmeter van maximaal G25)
krijgen de komende jaren een slimme meter aangeboden. Omdat de mogelijkheden, op het gebied
van facturatie en managementinformatie, na plaatsing van een slimme meter ook in de aanbesteding
zijn meegenomen, willen wij u hierover graag nader informeren.
Waarom
De slimme meter wordt ingevoerd omdat deze, voor u als energieconsument, een aantal
voordelen heeft:
 Geschatte meterstanden behoren tot het verleden, de meterstanden worden
voortaan automatisch en nauwkeurig opgenomen zodat u een nauwkeurigere
jaarafrekening van uw elektriciteits- en gasverbruik krijgt;
 Omdat de slimme meter zelf de meterstanden doorgeeft hoeft u ook zelf niet
langer de meterstanden door te geven of aanwezig te zijn voor de meteropnemer;
 Iedere 2 maanden krijgt u een overzicht van uw energieverbruik thuisgestuurd (veelal samen
met de voorschotnota);
 Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, kan dat zonder
onduidelijkheden over de meterstanden;
 U hoeft de energie die u teruglevert aan het net, zoals energie uit zonnepanelen,
niet apart te registreren en door te geven;
 Met de gegevens die de slimme meter verschaft, wordt het dus mogelijk om energie te
besparen. Zo ziet u in het overzicht dat u elke 2 maanden van uw leverancier ontvangt:
o Hoeveel energie u in de afgelopen twee maanden heeft verbruikt;
o Of u meer of minder energie verbruikt dan een jaar geleden;
o Hoeveel energie andere, vergelijkbare huishoudens verbruiken.
Invoering van de slimme meter
Vanaf 1 januari 2015 wordt de slimme meter landelijk uitgerold, zodat in het
jaar 2020 80% van alle kleinverbruikers een slimme meter heeft. Uw netbeheerder is
degene die de slimme meter bij u komt installeren, zij bieden de slimme meter straat
voor straat aan. Wilt u weten wanneer uw organisatie aan de beurt is, dan is dit terug te vinden op
de website van uw netbeheerder.
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Kosten
Een slimme meter is niet duurder dan een gewone energiemeter. U betaalt in beide
gevallen jaarlijks meterhuur. Installatie van de slimme meter is gratis zolang dit volgens
de planning van de netbeheerder verloopt. Indien u echter eerder dan gepland een
slimme meter wilt hebben (de zgn. prioriteitsplaatsing) dan betaalt u een wettelijk gereguleerd tarief
van € 71,40 (inclusief BTW) per meter voor plaatsing van de slimme elektriciteits- en gasmeter.
Verplichting
U bent niet verplicht om een slimme meter te accepteren; u kunt installatie van de
slimme meter weigeren of de communicatiemodule van de slimme meter laten
uitschakelen. Dit kunt u aangeven bij uw netbeheerder.
6. Hoe gaat een mutatie in het werk?
Bij het aanmelden van mutaties (in- en uithuizingen en switches) is het, voor een succesvolle en
snelle afhandeling, van belang dat alle gegevens van de betreffende aansluitingen worden
doorgegeven. In de praktijk blijkt dat dit veelal tot enige onduidelijkheid leidt. Bij deze willen wij u
wijzen op het belang hiervan. In een separate mailing door mijn collega Marlies Guliker zal de
precieze gang van zaken toegelicht worden.
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@hellemansconsultancy.nl
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