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Inleiding
Via deze nieuwsbrief brengen wij u als Energiecommissie op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie voor de BVE
Instellingen. Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de status van de
administratieve afwikkelingen rondom het collectief.

Versturen van de contracten door ENECO en DONG
De contracten van Dong zijn in juni aan iedereen verstuurd. De contracten van ENECO
worden na de zomervakanties, eind augustus verstuurd. Het verzoek is om deze
contracten vooral te controleren op de lijst met aangemelde locaties welke wordt
bijgevoegd aan het contract.

Overdracht aanbestedingsstukken
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over het feit dat wij de stukken van de
Europese Aanbestedingen persoonlijk aan u komen overhandigen. Anders dan toen
gecommuniceerd, komen wij dat in september doen. Daarvoor hebben wij vijf regio’s
ingedeeld waarbinnen we deze overhandiging willen laten plaatsvinden. Deze regioindeling zullen we gedurende het gehele project blijven hanteren voor overleg of andere
zaken. In tabel 1 vindt u de indeling. Tevens vindt u (in het rood) de plaats waar wij dit
overleg graag zouden willen houden. Dit moet echter nog definitief worden vastgelegd. U
wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd waar en wanneer dit overleg in uw regio zal
plaatsvinden.

Tabel 1. Indeling regio overleg energie.
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Pilot energieverbruik
Tijdens het plenaire overleg van 15 februari jl. is er discussie ontstaan over de enorme
hoeveelheid energieverbruik op tijden dat de gebouwen van de ROC’s en AOC’s nagenoeg
niet bezet zijn.
Vanuit de stuurgroep is het verzoek gekomen om hier onderzoek naar te doen.
Hellemans Consultancy B.V. heeft contact opgenomen met een gespecialiseerd
meetbedrijf voor het meten van energiestromen in gebouwde omgevingen. Dit bedrijf
C-it heeft vervolgens samen met Hellemans Consultancy B.V. een pilot opgezet. Deze
pilot wordt uitgevoerd op twee locaties van ROC Midden Brabant. De eerste resultaten
hiervan worden eind september van dit jaar verwacht. Afhankelijk van de uitkomst wordt
verder actie ondernomen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij hier zeker op
terugkomen.
Klikken/prijzen 2009 e.v.
Nu de Europese Aanbesteding is afgerond en zowel het aardgascontract als het
elektriciteitscontract definitief zijn gegund kunnen de tarieven worden vastgelegd.
Zoals u waarschijnlijk de afgelopen maanden heeft vernomen zijn de energietarieven
alleen maar omhoog gegaan. Echter de afgelopen dagen is er een einde gekomen aan
deze stijging en zijn de tarieven zelfs behoorlijk gedaald. De kans is dus aanwezig dat in
de komende dagen de tarieven voor het volume, of een deel ervan, voor 2009 worden
vastgelegd. In onderstaande grafieken ziet u het verloop van de tarieven voor elektriciteit
en aardgas.
Endex 2008: Peak 2009 tot en met 2012 (Grafiek gebaseerd op Endex waarden 12.00 uur)

130
124

Euro/MWh

118
112
106
100
94
88
82

1ju
l -0
8

1-

ap
r-0
8

1ja
n08

76

Peak '09

Peak '10

Peak '11

Peak '12

Grafiek 1. Tariefontwikkeling elektriciteit peak (werkdagen van 7:00 uur tot 23:00 uur)
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Endex 2008: Offpeak 2009 tot en met 2012 (Grafiek gebaseerd op Endex waarden 12.00
uur)
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Grafiek 2. Tariefontwikkeling elektriciteit off peak (overige uren)
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Grafiek 3. Tariefontwikkeling aardgas

Begrotingen voor 2009
Ondanks dat de tarieven voor elektriciteit en aardgas op dit moment aan het dalen zijn
moet er rekening worden gehouden met aanzienlijke stijgingen van de energiekosten.
De huidige kale aardgasprijs is € 0,252 per Nm3.
Voor aardgas moet er rekening worden gehouden met prijsstijgingen van circa € 0,11 per
Nm3. Dit komt overeen met een stijging van 45%. Omdat de transportkosten en de
energiebelasting op aardgas gelijk blijven komt de stijging van de totale aardgaskosten
op rond de 25%.
De huidige kale elektriciteitsprijzen zijn 9,3245 €ct/kWh peak en 4,018 €ct/kWh off peak.
Voor elektriciteit moet er rekening worden gehouden met prijsstijgingen van circa
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2 €ct/kWh. Dit komt overeen met een stijging van 25%. Omdat de transportkosten en de
energiebelasting op aardgas gelijk blijven komt de stijging van de totale aardgaskosten
op rond de 10%.

Gegevens website up-to-date houden
Nu de contracten door de leveranciers zijn of worden opgesteld blijkt dat het
aansluitregister door diverse deelnemers niet of niet goed wordt bijgehouden. Het is in
het belang van het collectief dat iedereen de gegevens van het aansluitregister up-todate houdt. Ook het wisselen van contactpersonen of andere gegevens moeten op de
website www.mbo-energie.nl worden bijgehouden. De gegevens van de website dienen
namelijk als bron voor de energieleveranciers.
Er zijn harde afspraken vastgelegd met de leveranciers maar deze kunnen natuurlijk
alleen worden nagekomen als we allemaal onze eigen zaken goed op orde hebben. Wij
rekenen op jullie medewerking.

Groene stroom
In nieuwsbrief 2 van dit jaar heeft u van ons een inschrijfformulier gehad voor het
inkopen van groencertificaten. Dit om het elektriciteitsverbruik te vergroenen. Tot op
heden heeft nog niet iedereen gereageerd. In onderstaande tabel een tussenstand. Voor
diegenen die nog niet hebben gereageerd het vriendelijke doch zeer dringende verzoek
dit op korte termijn te doen.

Tabel 2. Inschrijvingen groene stroom

