Energie Nieuwsbrief januari 2014 Nummer 1
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 volgende zaken behandeld:
1. Nieuwe accountmanager Essent voor FSR collectief
2. Definitieve tarieven 2014 voor levering van elektriciteit en aardgas
3. Regionale transporttarieven in veel gevallen gedaald
4. Tarieven Energiebelasting en Tarieven Wet Opslag Duurzame Energie
5. Stadswarmte
1. Nieuwe accountmanager Essent voor FSR collectief
Harm van der Braak gaat per 1 februari Essent verlaten en is dus niet langer jullie
accountmanager voor het FSR collectief. Zijn opvolger is Rob Verhappen.
Rob werkt al langer bij Essent en heeft al langer meerdere collectieven in beheer en is
wat dat betreft een deskundige op dit gebied. Op 4 februari zal er overleg zijn tussen
afgevaardigde van de Energiecommissie, Hellemans Consultancy en Rob Verhappen over
de lopende zaken.
Wij vernemen dat op dit moment er veel aanmaningen worden ontvangen bij deelnemers
en dat er in sommige gevallen gedreigd wordt met afsluiten. Dit laatste zal zeker niet
gebeuren maar ook het onterecht ontvangen van aanmaningen en herinneringen is niet
op zijn plaats gezien de geschiedenis met Essent. Voor al dit soort zaken kunt u vanaf nu
rechtstreeks contact opnemen met de nieuwe accountmanager.
Zijn gegevens:
Rob Verhappen
Account manager Collectieven
Tel.: 06 10938100
E-mail: rob.verhappen@essent.nl
2. Definitieve tarieven 2014 voor levering van elektriciteit en aardgas
In tabel 1, 2 en 3 zijn de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit
en aardgas.

Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit
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Het tarief voor elektriciteit 2014 is €ct 6,196/kWh peak, €ct 4,308/kWh off peak. Voor de
aansluitingen met een enkele meter wordt het tarief €ct 5,611/kWh. Tarieven zijn
exclusief BTW, netwerkkosten en Energiebelasting.

Tabel 2. Inkoopresultaat aardgas kleinverbruik

Het tarief voor aardgas kleinverbruik is €ct 32,096/m3. Tarieven zijn exclusief BTW,
regionale netwerkkosten en Energiebelasting.

Tabel 3. Inkoopresultaat aardgas grootverbruik

3. Regionale transporttarieven in veel gevallen gedaald.
De uiteindelijke maximumtarieven die regionale netbeheerders in 2014 kunnen innen
voor transport en aansluiting, liggen ten opzichte van 2013 gemiddeld 7% lager voor
regionale stroomnetbeheerders en gemiddeld 5% voor regionale gasnetbeheerders. Dat
becijfert toezichthouder ACM bij de vaststelling van de tarieven voor komend jaar.
Omdat de tarieven afhankelijk zijn van uw aansluitsituatie verwijzen wij kortheidshalve
naar de website van uw regionale netbeheerder voor de exacte tarieven. In onderstaande
lijst zijn de grootste netbeheerders opgenomen:
www.liander.nl
www.enexis.nl
www.stedin.nl
www.deltanetwerkbedrijf.nl
4. Tarieven Energiebelasting en Tarieven Wet Opslag Duurzame Energie
4.1 Energiebelasting
De belasting op energie is dit jaar weer iets gestegen t.o.v. 2013. In onderstaande
tabellen zijn de nieuwe tarieven weergegeven.
Aardgas per m3

Excl. BTW

1 tot 170.000

€ 0,1894

170.000 tot 1 mln.

€ 0,0446

Tabel 4. Energie belasting aardgas 2014
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Elektriciteit per kWh

Excl. BTW

tot 10.000

€ 0,1185

10.000 tot 50.000

€ 0,0431

50.000 tot 10 mln.

€ 0,0115

Tabel 5. Energiebelasting elektriciteit 2014

4.2 Opslag Duurzame Energie
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. Op die
datum is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht geworden. Het doel van
deze nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie
SDE+ regeling te financieren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas
of warmte) die relatief goedkoop op te wekken is.
Aardgas per m3

Excl. BTW

1 tot 170.000

€ 0,0046

170.000 tot 1 mln.

€ 0,0017

Tabel 6. ODE aardgas 2014

Elektriciteit per kWh

Excl. BTW

tot 10.000

€ 0,0023

10.000 tot 50.000

€ 0,0027

50.000 tot 10 mln.

€ 0,0007

Tabel 7. ODE elektriciteit 2014

5. Stadswarmte
Heeft uw locatie geen aardgas maar verwarming via stadswarmte, dan is deze informatie
van belang voor u.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld.
De Warmtewet wordt met ingang van 1 januari 2014 van kracht.
Warmteleveranciers mogen geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale
tarieven. Uiteraard mogen zij wel een lagere prijs hanteren. De Warmtewet geldt alleen
voor kleinverbruikers: tot en met 100 Kilowatt.
Doel van de Warmtewet
Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. De klant
is immers volledig afhankelijk van de leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet
overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op
gas.
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Het Niet-Meer-Dan-Anders-principe
De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou
moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte wanneer hij een gasaansluiting
zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor
gas. Dit niet-meer-dan-anders-principe is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker in de
gassituatie.
Belangrijk: u kunt uw warmtenota ingescand mailen naar Marlies
Guliker, guliker@energiecontracten.nl. Wij checken uw nota op het
genoemde principe. Indien er voor u mogelijkheden zijn om de nota
omlaag te brengen, dan kunnen wij u daar bij helpen.

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
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