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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 MBO 
Raad en de AOC Raad. In deze nieuwsbrief wordt een kort verslag uitgebracht van de 
plenaire bijeenkomst van 15 februari jl. Daarnaast vindt u een verdere detaillering van de 
planning rondom de nieuwe aanbesteding en andere organisatorische aspecten. 
 
 
B Plenaire bijeenkomst 15 februari 2007 
 
Op donderdag 15 februari jl. is de plenaire bijeenkomst gehouden. Daarin is het 
projectplan voor de Europese Aanbesteding besproken. De sheets van de presentatie zijn 
als bijlage bijgevoegd. 
 
De belangrijkste items die ter tafel zijn gekomen zijn: 
1) Inkoopresultaat tot nu toe. Achteraf gezien is er niet op het goedkoopste, 

maar zeker ook niet op het duurste moment ingekocht. Zie sheet 8 en 10 van de 
bijgevoegde presentatie. Wat ook ter sprake is gekomen is het feit dat de totale 
volumes van een jaar in één keer zijn ingekocht. Dit neemt de nodige risico’s met 
zich mee. Wanneer het volume is ingekocht en de tarieven in de energiemarkt 
veranderen, dan kan het achteraf niet zo gunstig zijn dat het totale volume al is 
ingekocht. Er is afgesproken dat bij de nieuwe inkoop van 2009 t/m 2012 de 
jaarvolumes in delen worden ingekocht om het risico van prijsfluctuaties te 
minimaliseren. Inkoop gaat plaatsvinden via het inkoopmodel zoals weergeven in 
sheet 11.            

2) Er wordt aanbesteed volgens de niet openbare procedure. De reden hiervoor is om 
na de eerste fase (selectie) al een schifting te maken tussen bedrijven welke wel 
en welke niet een prijs mogen uitbrengen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de Alcateltermijn. Gegund wordt in de tweede fase van de procedure op laagste 
prijs mits men door de selectiefase is gekomen. Dit voorkomt een eventuele 
Alcateltermijn van 15 dagen aan het einde van de procedure.      

3) Kosten van de begeleiding bij de Europese Aanbesteding.  
 Vanuit een deelnemende ROC werd de vraag gesteld hoe de tarieven tot stand zijn 

gekomen die in het projectvoorstel staan vermeld. 
In de tarieven voor begeleiding zijn de volgende items opgenomen: 
- Uren welke worden besteed aan de begeleiding door Hellemans 

Consultancy B.V. en LV’s Consultancy. 
- Inhuren van aanbestedingsjurist voor het juridisch checken van de 

aanbestedingsstukken en voor aanwezigheid bij veiling.  
- Inhuren van internetveiling van Negometrix.  
- Afschrijving van abonnementen op groothandelsmarkten zoals Reuters, 

Endex, APX etc.  
De kosten die voor 2009 t/m 2012 in rekening worden gebracht zijn kosten 
neutraal t.o.v. de kosten die op dit moment in rekening worden gebracht voor de 
begeleiding en zijn vrij van inflatiecorrecties in de toekomst.     
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C Planning en methodiek voor inschrijving 
 
Om deel te nemen aan de Europese Aanbesteding van Energie zal een tekenbevoegde 
van het ROC, AOC of vakschool het deelnameformulier, dat u op korte termijn ontvangt, 
moeten ondertekenen. Nadat het deelnameformulier is ondertekend ontvangt de 
contactpersoon van deze organisatie een inlogcode en password van een speciale website 
waar de detailinformatie per aansluiting kan worden ingevuld. 
De planning rondom de Europese Aanbesteding is grofweg als volgt: 
- 1 maart 2007 verzenden van projectplan aan bestuur van ROC, AOC of vakschool 
- Uiterlijk 30 maart 2007 inschrijven door tekenbevoegde 
- Uiterlijk 30 april 2007 detailinschrijving op website 
- 1 mei publiceren van de Aanbesteding bij de EG in Luxemburg 
 
 
D Contactpersoon Hellemans Consultancy B.V. en bezoek aan de deelnemers 
 
In de afgelopen jaren zijn er zaken binnen het inkoopproject goed gegaan en zaken 
minder goed of zelfs slecht gegaan. Twee zaken die er volgens ons specifiek uitspringen 
zijn een slechte bereikbaarheid bij Hellemans Consultancy en het slecht of niet inspringen 
op individuele vragen buiten het collectieve inkoopproject. 
 
Aan beide aspecten is gewerkt met als volgend resultaat: 
1) Vanaf heden is mevrouw Sandra Peek van Hellemans Consultancy B.V. de vaste 

contactpersoon voor de leden van de MBO Raad en de AOC Raad. Zij zal ook het 
huidige project en de nieuwe Europese Aanbesteding coördineren. Haar 
telefoonnummer is 030 2255011, haar e-mail is peek@energiecontracten.nl.  

2) De heer Lubbe Veenstra van LV’s Consultancy is contactpersoon voor de financiële 
afhandeling van de facturen die u van de adviescombinatie ontvangt. Zijn 
telefoonnummer is 0578-692341, zijn e-mail info@lvconsultancy.nl.  

3) Om individuele vragen in de toekomst te kunnen beantwoorden zal Jurgen van  
den Elshout bij alle deelnemers een persoonlijk bezoek brengen. Daarin zal 
allereerst een duidelijk kader worden gegeven van de activiteiten welke vallen 
onder het huidige contract met de MBO Raad en AOC Raad en welke 
werkzaamheden niet. Wanneer de individuele vragen niet binnen de scoop van de 
collectieve opdracht vallen kunnen hiervoor aanvullende afspraken worden 
gemaakt. Sandra Peek zal u komende week benaderen om de afspraken vast te 
leggen. 

 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan kunt u mailen 
naar elshout@energiecontracten.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Energiecommissie, 
 
 
Ir. Jürgen van den Elshout en Lubbe Veenstra 
 
 
 
 
1 Bijlage: Presentatie 15 februari 2007  


