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Nieuwsbrief Energie  

Nummer 3 - December 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. Essent 

2. Verduurzaming 

3. Definitieve tarieven 2016 voor levering van elektriciteit en aardgas 

4. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 

5. Stadswarmte 

6. SDE subsidie 2016 

7. EED regeling  

 
1. Definitieve tarieven 2016 voor levering van elektriciteit en aardgas 

Medio 2014 en begin 2015 hebben veel organisaties hinder ontvangen doordat Essent om diverse 

redenen niet meer kon factureren. Hierdoor zijn helaas grote achterstanden ontstaan. Mede dankzij 

alle inspanningen van de werkgroep en Hellemans zijn deze issues opgelost en loopt de facturatie 

weer naar behoren. Ook de achterstand is ingehaald. Wij blijven in gesprek met Essent om te 

voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren.  

 
2. Verduurzaming 

Het afgelopen kwartaal heeft Hellemans bij alle deelnemende instellingen de uitvraag gedaan voor 

de verduurzaming van de energie vanaf 1 januari 2017. Hierop is inmiddels door veel organisaties 

gereageerd, maar niet door iedereen. Begin 2016 zullen we een tender in de markt zetten. Tot die 

tijd kunt u zich bij ons aanmelden middels het formulier dat wij u hebben toegestuurd.  

 
3. Definitieve tarieven 2016 voor levering van elektriciteit en aardgas 

Hieronder worden de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit en aardgas. 

Tevens worden de huidige tarieven weergegeven ter vergelijking. Hierin ziet u een daling ten 

opzichte van de tarieven van 2015.  

 

Elektriciteit    

 Tarief in €ct per kWh 2016 Tarief in €ct per kWh 2015 Procentuele daling 

Peak €ct 5,7150 €ct 6,1315 7% 

Offpeak €ct 3,8764 €ct 4,2307 8% 

Enkel €ct 5,1366 €ct 5,5335 7% 

Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit  
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De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, energiebelasting, transportkosten van de netbeheerder en 

de kosten van het meetbedrijf.  

 

Aardgas    

 Tarief in € per m3 2016 Tarief in € per m3 2015 Procentuele daling 

Grootverbruik € 0,23616 € 0,25979 9% 

Kleinverbruik € 0,27458 € 0,30234 9% 

Tabel 2. Inkoopresultaat aardgas groot- en kleinverbruik 

 

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, energiebelasting, transportkosten van de netbeheerder en 

de kosten van het meetbedrijf.  

 

4. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie  

De belasting op energie zal volgend jaar weer stijgen ten opzichte van 2015. Op dit moment moet er 

nog gestemd worden in de Tweede Kamer over de tarieven voor 2016. Daarom kunnen we deze nog 

niet vermelden. In een volgende nieuwsbrief zullen we hierop terugkomen.   

 

5. Stadswarmte 

Heeft uw locatie geen aardgas maar verwarming via stadswarmte, dan is deze informatie van belang 

voor u. 

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast. Dit vloeit voort uit de 

Warmtewet; deze wet is sinds 1 januari 2014 van kracht. Dit betreft de maximale tarieven waarvoor 

de warmte geleverd mag worden.  De gereguleerde tarieven voor 2016 zijn nog niet vastgesteld. In 

een volgende nieuwsbrief zullen we hierop ook terugkomen.  

 

Zie voor meer informatie de website van de ACM (www.acm.nl).  

 

6. SDE subsidie 2016 

Ook in 2016 wordt er weer subsidie verstrekt voor het stimuleren van duurzame energieopwekking 

in Nederland. Het beschikbare SDE+ budget in 2016 is circa 8 miljard euro. Dit budget is meer dan 

een verdubbeling ten opzichte van 2015. Het beschikbare budget in 2015 was al snel (binnen een 

halfjaar) overschreven. Houdt hiermee ook voor 2016 rekening; schrijf u dus op tijd in!  

Ook uw organisatie kan zich inschrijven tijdens één van de rondes voor eigen projecten op dit gebied.  

http://www.acm.nl/
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De openstellingsrondes zijn als volgt:  

 

Ronde 1 Ronde 2 

  

Fasegrenzen 

elektriciteit en/of 

warmte €/kWh 

Fasegrenzen 

hernieuwbaar gas 

€/kWh* 

01-03-2016:9.00u 30-08-2016:9.00u 0,090 0,064 

07-03-2016:17.00u 05-09-2016:17.00u 0,110 0,078 

14-03-2016:17.00u 12-09-2016:17.00u 0,130 0,092 

21-03-2016:17.00u tot 31-

03-2016:17.00u 

19-09-2016:17.00u tot 29-

09-2016:17.00u 

0,150 0,106 

*Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen 

zijn gecorrigeerd met een factor 0,706. 

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de RVO: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-

sde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgr

oup%7d&gclid=CjwKEAiAkb-

zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vedI0SRiMLsg6lCOJOZsW9avfQYuq8_ViISXdiIZjGxoCI6Xw_wcB  

 

7. EED regeling 

(Semi-)overheidsinstellingen hadden voor 5 december 2015 een energie-audit uit moeten (laten) 

voeren.  

Dit staat in de zogenaamde tijdelijke regeling implementatie energie efficiëntie directief (EED-

regeling). Deze regeling, de Europese richtlijn 2012/27/EU, is bedoeld om de doelstelling van 20% 

lager energieverbruik in 2020 te helpen realiseren  en verplicht bedrijven en instellingen voor 5 

december 2015 een energie-audit uit te voeren. 

  

De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel  informatie te verzamelen 

omtrent het actuele energieverbruiksprofiel van een instelling de mogelijkheden voor 

kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren. 

 

De auditverplichting is van toepassing op instellingen met meer dan 250 werknemers of een 

jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.  

Deze auditverplichting is afgelopen zomer gecommuniceerd. Wij kunnen ons dus goed voorstellen 

dat deze hele regeling aan uw aandacht is ontsnapt.  

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=CjwKEAiAkb-zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vedI0SRiMLsg6lCOJOZsW9avfQYuq8_ViISXdiIZjGxoCI6Xw_wcB
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=CjwKEAiAkb-zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vedI0SRiMLsg6lCOJOZsW9avfQYuq8_ViISXdiIZjGxoCI6Xw_wcB
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=CjwKEAiAkb-zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vedI0SRiMLsg6lCOJOZsW9avfQYuq8_ViISXdiIZjGxoCI6Xw_wcB
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=CjwKEAiAkb-zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vedI0SRiMLsg6lCOJOZsW9avfQYuq8_ViISXdiIZjGxoCI6Xw_wcB
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Indien u vragen heeft over deze regeling, of een energie-audit wenst uit te voeren, neem dan contact 

op met ons.  

 

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.  

Deze website zal binnenkort vernieuwd en weer up-to-date gemaakt worden. 

 

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  of nagtegaal@hellemansconsultancy.nl.  

http://www.mbo-energie.nl/
mailto:guliker@hellemansconsultancy.nl
mailto:nagtegaal@hellemansconsultancy.nl

