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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 definitieve tarieven voor
levering van elektriciteit en aardgas gepubliceerd. Ook de tarieven voor het
verduurzamen van aardgas en elektriciteit zijn definitief. Daarnaast zijn de tarieven
Energie Belasting voor 2013 bekend en is ook duidelijk geworden dat de tarieven van de
netbeheerders weer verder zullen stijgen. Over dit laatste treft u een artikel aan. In de
eerste nieuwsbrief van 2013 wordt een uitleg gegeven over de inkoopstrategie die is
gevolgd, de resultaten die daarmee zijn behaald en de eventuele aanpassingen die voor
de jaren 2014 t/m 2016 worden doorgevoerd om een nog beter resultaat te halen. Deze
volgende nieuwsbrief ontvangt u eind januari.
Gegevens contactpersonen Essent, nieuwe contracten en meterstanden
Op 1 januari 2013 wordt Essent de leverancier voor elektriciteit en aardgas. Bijgaand de
gegevens van de contactpersonen:
Harm van de Braak
Account Manager Essent Energie Verkoop Nederland
Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch
Tel.: 0900 600 96 00
Mob.: 06 113 00 277
harm.vande.braak@essent.nl
Hanane Zaza
Account Coördinator
Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch
Tel.: 0900 600 96 00
collectief@essent.nl
De contracten zullen eind week 50 door Essent worden verzonden.
Om ervoor te zorgen dat u de eindafrekening van ENECO voor elektriciteit en van DONG
voor aardgas, kunt controleren, adviseren wij u bij de kleinverbruikaansluiting rond 31
december meterstanden op te nemen. Voor grootverbruikaansluitingen en aansluitingen
met een slimme meter is dit niet nodig. De opgenomen meterstanden zijn van belang in
verband met het controleren van uw eindafrekening met ENECO en DONG. Wanneer
deze, om wat voor reden dan ook, niet goed zijn kunt u dit alleen maar aanhangig maken
wanneer u zelf de meterstanden heeft opgenomen.
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Inkoopresultaat van de Europese aanbesteding elektriciteit en aardgas 2013.
In tabel 1, 2 en 3 zijn de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit
en aardgas.

Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit

Het tarief voor elektriciteit 2013 is €ct 6,382/kWh peak, €ct 4,504/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.
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Verduurzaming aardgas en elektriciteit 2013 t/m 2016
Het inkooptraject voor de verduurzaming van aardgas en elektriciteit is vrijdag 7
december jl. afgerond. Het traject is gestart met de aanvraag van certificaten voor
aardgas, de zogenaamde VER’s en voor elektriciteit, de zogenaamde GvO’s aan 13
leveranciers c.q. handelshuizen in deze certificaten. Uiteindelijk waren Groenbalans en
Amsterdam Capital Trading B.V. (ACT) de beste twee aanbieders. Op basis van de
tarieven die waren geoffreerd hebben wij als projectgroep besloten alle deelnemers hun
opgave te laten herzien. Dit heeft ervoor gezorgd dat in totaal het percentage duurzame
elektriciteit (wind, water en biomassa) wat in 2013 t/m 2016 wordt afgenomen binnen de
MBO sector gestegen is naar 91%. Voor aardgas is het percentage verduurzaming zelfs
93%. Zowel Groenbalans als ACT hebben vervolgens een prijsupdate uitgebracht.
ACT is daarbij als winnaar naar voor gekomen. De tarieven die zijn vastgelegd zijn:

Voorlopige Energiebelasting tarieven 2013.
De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013, de samenvoeging van de eerste twee
tariefschijven voor gas en de afschaffing van het verlaagde tarief voor zakelijk gebruik
boven 10.000.000 m3, waren al opgenomen in het al eerder aangenomen wetsvoorstel
“Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013” (het zogenaamde Lenteakkoord).
Het ministerie van Financiën heeft onlangs wel de voorlopige tarieven energiebelasting
2013 bekendgemaakt. Deze tarieven worden bij publicatie van de zogenoemde
bijstellingsregeling in de Staatscourant pas definitief, wat doorgaans niet eerder
plaatsvindt dan eind december. De ervaring leert dat voorlopige tarieven zonder al te
veel aanpassingen overgaan in de definitieve tarieven. De voorlopige EB tarieven 2013
zijn als volgt:
Aardgas

Tabel 4. Energiebelasting aardgas 2013.

Elektriciteit

Tabel 5. Energiebelasting elektriciteit 2013.
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Om het in percentages uit te drukken, betekenen de nieuwe Energiebelasting tarieven
een volgende stijging van de tarieven in 2013 t.o.v. 2012:
Elektriciteit
1e schijf: 2,2% stijging
2e schijf: 2,2% stijging
3e schijf: 1,8% stijging
4e schijf: geen verandering
Aardgas
1e + 2e schijf: 4,1% stijging (ten opzichte van gemiddeld tarief 1e + 2e schijf 2011)
3e schijf: 9,8% stijging
4e schijf: 9,5% daling
De Heffingskorting blijft in 2013 gelijk aan die in 2012 zijnde € 318,26 excl. BTW.
Regionale transporttarieven gemiddelde stijging van 7,1%
19 november 2012
DEN HAAG (Energeia) - De tarieven die regionale stroom- en gasnetbeheerders in 2013
rekenen aan hun klanten, zullen gemiddeld 7,1% stijgen. Dat geeft de NMA aan na
toetsing van de tariefsvoorstellen die de netbeheerders hebben ingediend.
Regionale gas- en stroomnetbeheerders dienden oktober hun tariefsvoorstellen voor 2013
in bij toezichthouder NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Op Westland Infra na
kwamen alle netbedrijven met voorstellen voor hogere tarieven.
Voor stroomtransport liepen die stijgingen uiteen van 6,4% tot 9,8%, voor gas van 5,1%
tot 12,5%. Gemiddeld leidt dat dus tot een toename van 7,1% zo becijfert de NMA. Voor
kleinverbruikers betekent dat volgend jaar een gemiddelde stijging van de
energierekening met EUR 20.
De gemiddelde stijging van 7,1% bestaat voor 2,3 procentpunt uit inflatie, en voor 4,8
procentpunt uit de 'extra' inkomsten die netbeheerders mogen innen om kosten te
dekken voor investeringen die ze in hun netten hebben gedaan. Dit deel van de (nu)
verhoging is gebaseerd op de x-factor die was vastgesteld voor de reguleringsperiode
2011-2013; voor de periode vanaf 2014 moet de NMA weer een nieuwe x-factor bepalen
(die vervolgens medebepaald hoeveel de tarieven na 2014 mogen stijgen of dalen).
Voorgaande jaren bleek dat de toezichthouder relatief weinig hoeft te corrigeren aan de
ingediende voorstellen omdat de vaststelling binnen vaste kaders gebeurt. Voor de 2011tarieven was er sprake van aanpassingen bij vier netbeheerders, voor de 2012-tarieven
van aanpassingen bij twee netbeheerders. En nu voor 2013 zijn er ook "bijna geen
aanpassingen geweest", laat NMA-woordvoerder Barbara van der Rest weten.
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Omdat de tarieven voor gasaansluitdiensten pas sinds 2011 worden gereguleerd met
standaardtarieven, heeft de NMA volgens haar dit jaar "extra gelet" op de verhoudingen
tussen de eenmalige aansluitvergoeding en de periodieke aansluitvergoeding.
Dat leidde bij Endinet en Alliander tot een aanpassing: deze netbeheerders moesten de
tarieven binnen hun gasaansluitdienst anders verdelen.
De nu vastgestelde tarieven kunnen nog middels bezwaar en beroep aangevochten
worden. De ruimte die netbeheerders door de goedgekeurde tariefsvoorstellen krijgen om
hun tarieven te verhogen, wordt meestal wel volledig door ze benut.
Op dit moment hebben de regionale netbeheerders de tarieven voor 2013 nog niet
officieel gepubliceerd.
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

