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A Inleiding
Geachte dames en heren,
Middels deze nieuwsbrief willen wij als energiecommissie u op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie door de Bve Raad en AOC Raad
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties heeft dan kunt u deze
kenbaar maken bij Jürgen van den Elshout of Lubbe Veenstra De e-mailadressen zijn:
elshout@energiecontracten.nl of info@lvconsultancy.nl
De onderwerpen welke in deze nieuwsbrief worden behandeld zijn tijdens de bijeenkomst van 26
september jl. besproken te weten:
stand van zaken huidige elektriciteitscontract
stand van zaken huidige aardgascontract
acties op korte termijn
acties op langere termijn
organisatie veranderingen
Voor de volledigheid zijn in de bijlage de sheets opgenomen van de presentatie van 26 september jl.

B Stand van zaken huidige elektriciteitscontract
Het huidige contract met ENECO loopt nog tot en met 2008. De tarie ven voor 2007 en 2008 moeten
nog worden vastgelegd. Voor 2006 geldt hetzelfde tarief als voor 2005 te weten: € 0,0538 /kWh peak
en € 0,0252 kWh off peak. Door het vastleggen van de tarieven voor een langere tijd gaan de huidige
tariefsverhogingen in de ele ktriciteitsmarkt aan de huidige deelnemers van de Bve Raad voorbij. In
onderstaande grafieken is dit voor Peak en off Peak (dag en nacht) weergegeven.

Grafiek 1. Ontwikkeling peak tarief 2005 en 2006.
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Grafiek 2. Ontwikkeling off peak tarief 2005 en 2006.
Wanneer het gemiddelde tarief voor 2006 wordt genomen geeft dit het volgende inkoopresultaat:
Gemiddelde peak tarief levering 2006 €0,0641 / kWh. Tarief Bve Raad € 0,0538 / kWh. Besparing van
€ 0,0103 / kWh. Het volume peak van de Bve Raad is 47.315.533 kWh. Besparing is € 487.350.
Gemiddelde off peak tarief levering 2006 € 0,0319 / kWh. Tarief Bve Raad € 0,0252 / kWh. Besparing
van € 0,0067 / kWh. Het volume peak van de Bve Raad is 16.654.477 kWh. Besparing is € 111.585.
Totale besparing t.o.v. het gemiddelde tarief voor levering 2006 bedraagt circa € 600.000.

C Stand van zaken huidige aardgascontract
Het huidige contract met Intergas / DONG loopt nog tot en met 2008. De tarieven voor 2006 t/m 2008
moeten nog worden vastgelegd.
Het bestek voor aardgas is opgesteld op basis van de beschikbare informatie over het jaar 2003. De
ontbrekende gegevens zijn ingeschat op basis van het gemiddelde verbruik van de aansluitingen
waarover de gegevens wel bekend waren.
Het tarievensysteem in de vrije energiemarkt is veranderd t.o.v. het tarievensysteem over het verbruik
in 2003. De belangrijkste verandering die GasUnie heeft doorgevoerd is het berekenen van
capaciteiten. Dit houdt in dat grootverbruikers (aansluitingen groter dan 170.000 m3 per jaar) niet alleen
meer worden afgerekend op hun verbruik maar ook op het verbruik per uur, de zogenaamde capaciteit.
Omdat de capaciteiten in het verleden nooit gemeten zijn is hiervoor een inschattinggemaakt.
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Hellemans Consultancy B.V. heeft dit voor de deelnemers gedaan op basis van de volgende formule:
Capaciteit in m3/uur = totale jaarvolume in m3
Bedrijfstijd in uren
De bedrijfstijd is vervolgens vastgesteld op 1.800 uur. Immers de meeste schoolgebouwen hebben
ruimteverwarming en dus een over het jaar heen een zeer variabel verbruik.
Voorbeeld: jaarverbruik is 180.000 m3. Capaciteit: 180.000 m3 / 1.800 uur = 100 m3/uur.
Deze 100 m3/uur moet door Intergas bij GasUnie vooraf worden besteld.
U begrijpt dat dit bij sommige aansluitingen niet goed is berekend. Zeker bij die aansluitingen waarvan
het volume is geschat op basis van het gemiddelde van andere aansluitingen. Wat wij in 2004 hebben
ingeschat en berekend wordt sinds 1 januari van dit jaar daadwerkelijk gemeten. Intergas beschikt dus
nu over de daadwerkelijke verbruiken en over de daadwerkelijke capaciteiten.
GasUnie heeft een boetesysteem ingevoerd. Diegene die vooraf verkeerd hebben geschat krijgen
boete. Gelukkig is er een eenmalig aanpassing mogelijk, het zogenaamde “hernomineren”. Deze
aanpassing heeft in de zomer plaatsgevonden op initiatief van Intergas. Zij hebben immers de
uurmetingen van 1 januari 2005 tot 1 juli 2005. Met deze actie heeft Intergas voorkomen dat de
schoolgebouwen met een aansluiting groter dan 170.000 m3 samen een boete moeten betalen welke op
kan lopen tot 4 miljoen euro.
Met andere woorden Intergas heeft voorkomen dat scholen boetes moeten gaan betalen omdat de
capaciteiten door Hellemans Consultancy B.V. en de deelnemers verkeerd zijn opgegeven of
berekend. Alle grootverbruikers aansluitingen zullen op werkelijke capaciteit worden berekend.
Hiervoor zal er in januari 2006 een herberekening plaatsvinden zodat u zeker weet dat u over het
verbruik 2005 precies datgene betaald water ook daadwerkelijk is verbruikt maar ook wat er aan
capaciteit daadwerkelijk is afgenomen.
Hetzij nogmaals aangegeven dat bovenstaande alleen maar geldt voor aansluitingen met een
verbruik groter dan 170.000 m3.

D Acties op korte termijn
Voor 1 november 2005 zullen de volgende acties door Hellemans Consultancy B.V. /
LV’s Consultancy en de deelnemers genomen moeten worden.
1)
2)

Diegene waarvoor het hernominatie verhaal geldt zullen op korte termijn apart worden
benaderd door Hellemans Consultancy meteen aparte uitleg voor die bewuste aansluiting.
De instellingen met een grootverbruikeraansluiting zullen ook voor volgend jaar bij via
Intergas GasUnie capaciteit moeten reserveren. Hiervoor zal een voorstel worden gedaan door
Hellemans Consultancy op basis van de meetcijfers van Intergas waarna de instelling zelf de
bevestiging moet geven.

Voor 1 december 2005 zal het tarief voor levering 2006 en eventueel verder door Hellemans
Consultancy B.V. / LV’s Consultancy in samenspraak met de stuurgroep energie moeten worden
vastgelegd.
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E Acties op langere termijn
Voor 1 december 2006 zullen de tarieven voor levering elektriciteit en aardgas 2007 en eventueel
verder door Hellemans Consultancy B.V. / LV’s Consultancy in samenspraak met de stuurgroep
energie moeten worden vastgelegd.

F Organisatorische veranderingen
Zowel binnen LV’s Consultancy als Hellemans Consultancy hebben er organisatorische veranderingen
plaatsgevonden te weten:
LV’s Consultancy heeft een nieuw e-mail adres info@lvconsultancy.nl Ook de website is volledig
herzien www.lvconsultancy.nl.
Hellemans Consultancy B.V. heeft een nieuw kantoor betrokken. Vanaf 24 oktober is het adres:
Fornheselaan 124 B
3734 GE Den Dolder
Tel.: 030 - 2255011
Fax: 030 - 2288675

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep energie.
Ir. Jürgen van den Elshout en Lubbe Veenstra

