Nieuwsbrief Energie voor Kerken
(nummer 11, november 2013)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over:
1. Definitieve tarieven 2014; PRIJZEN WEER LAGER!
2. Energie nu relatief voordelig
3. Commitment 2015 – 2016: keuze valt opnieuw op Greenchoice
4. Nieuwe websites helpen met energiebesparing en duurzaamheid
5. Teruggave energiebelasting mogelijk
Bijlage I

1. Definitieve tarieven 2014; PRIJZEN WEER LAGER!
Het jaar 2014 hebben we ingekocht via verschillende 'klikjes'. Door het spreiden van de
aankoop (niemand weet wat de toekomst ons brengt) beperken we het risico van
bovengemiddelde aankoopmomenten. Hoe meer klikjes wij doen, hoe meer we het
gemiddelde van de energiemarkt volgen. (zie ook grafiek in bijlage I)
De reden dat we wat later zijn met het communiceren van de definitieve tarieven is dat
de elektriciteitsprijs nog steeds een dalende trend liet zien. Met toestemming van de
begeleidingscommissie voor dit project hebben wij besloten nog even te wachten met het
inkopen van de laatste 25%.
De energieprijzen zijn opnieuw gedaald. Dit geldt voor gas en elektriciteit (voor zowel
klein- als grootverbruik). Dit is mogelijk dankzij een gematigd inkoopbeleid dat leidt tot
risicospreiding.
Hoewel de tarieven nu zijn vastgelegd, kunnen deze nog veranderen als we meer
aanmeldingen voor nieuwe locaties krijgen. Tot grote verschillen leidt dat zeker niet. Het
tarief in 2014 voor elektriciteit (100% groen) en gas (100% bosgecompenseerd):
Elektriciteit piekuren: circa 6,2 ct/kWh
Elektriciteit daluren: circa 4,7 ct/kWh
Enkeltarief: circa 5,6 ct/kWh
Gas klein verbruik:circa 33,2 ct/m3
Gas grootverbruik: circa 26,5 ct/m3
Deze tarieven zijn inclusief regiotoeslag maar exclusief energiebelasting, BTW en kosten
van de netbeheerder.
Deze tarieven zijn overigens niet direct te vergelijken met tarieven van andere
aanbieders. Belangrijke vragen daarbij zijn bijvoorbeeld:
 Is het een consumenten- of zakelijk tarief?
 Voor hoeveel jaar staan die tarieven vast?
 Betaalt u naast het leveringstarief ook vastrecht in het leveringsdeel?
 Is het tarief in- of exclusief btw, energiebelasting?
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Bovendien zijn vaste en variabele tarieven niet met elkaar te vergelijken, omdat ze op
een andere manier worden ingekocht. Ook kunnen variabele tarieven twee tot vier keer
per jaar worden verhoogd of verlaagd, terwijl vaste tarieven voor langere tijd vaststaan.

2. Energie nu relatief voordelig
Elektriciteit is momenteel zowel op de spotmarkt (korte termijn) als futuremarkt (lange
termijn) relatief voordelig. De trend laat bovendien nog steeds een daling zien.
Lees verder in Bijlage I

3. Commitment 2015-2016: keuze valt opnieuw op Greenchoice
Energie voor Kerken en CIO-K hebben via Hellemans Consultancy aan Greenchoice
gevraagd een verlengingsvoorstel te doen voor de jaren 2015-2016. Greenchoice is de
huidige leverancier van het energiecollectief. De belangrijkste reden om juist nu na te
denken over verlenging is de historisch lage elektriciteitsprijs. CIO-K heeft Hellemans
Consultancy gevraagd het voorstel te benchmarken (vergelijkend beoordelen).
Deze benchmark vergelijkt de offerte van Greenchoice met andere offertes in de markt
die variëren van redelijk tot zeer competitief. Uit de benchmark komen de volgende
punten naar voren ten aanzien van Greenchoice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scherpe prijs.
Geen bandbreedtes op het volume van het collectief.
Partijen mogen bij sluiting van een pand een aansluiting uithuizen of afmelden bij
Greenchoice.
Inkoop gas vindt plaats op de TTF-markt (en niet zoals vroeger op de
olieformule).
Vast bedrag voor de flexdiensten Greenchoice voor grootverbruikers.
Betalingstermijn wordt 30 dagen.
Investeringspot: Greenchoice betaalt mee aan duurzame investeringen.
Werkwijze en uitstraling van Greenchoice passen goed bij kerken.

Naast deze punten zijn er ook andere zaken die een rol spelen bij de keuze van de
leverancier:
• Persoonlijk optreden accountmanagers.
• Handelen van de back office op vragen van CIO-K en Hellemans Consultancy.
• Zorgvuldige administratie en facturatie. Hiermee onderscheidt Greenchoice zich
positief van veel andere aanbieders.
Op grond van de bevindingen uit de benchmark is besloten deze aanbieding te gebruiken
voor het collectief in 2015 en 2016. Daarbij speelt ook mee dat Energie voor Kerken
inmiddels meer dan 7000 aansluitingen heeft. Een andere leverancier betekent dat alles
geswitcht moet worden. Binnenkort krijgt u via de mail een uitnodiging om in te
schrijven voor het collectief 2015-2016.
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4. Nieuwe websites helpen met energiebesparing en
duurzaamheid
Hoe kan ik duurzame, energiebesparende maatregelen doorvoeren in kerkgebouwen? Het
antwoord op deze vraag vindt u binnenkort op een informatieve, makkelijk leesbare
website „Handleiding‟. Kerk in Actie en Hellemans Consultancy zijn druk bezig met de
bouw van dit informatieplatform. Daarnaast is een vergelijkingssite in ontwikkeling waar
iedereen het energieverbruik van zijn of haar kerkgebouw kan vergelijken met het
verbruik van soortgelijke gebouwen.
Energie besparen begint met inzicht: hoe verhoudt ons energieverbruik zich tot het
verbruik van vergelijkbare gebouwen? Misschien is uw kerk of ander pand behoorlijk
energiezuinig en zijn aanvullende maatregelen niet nodig, maar het kan ook zijn dat
vergelijkbare gebouwen veel minder verbruiken. Door een aantal kenmerken van uw
kerkgebouw(en) in te vullen ziet u in één oogopslag waar u staat. De vergelijkingssite
geeft, op basis van ingevoerde kenmerken, gericht advies over mogelijke
besparingsmaatregelen. Belangrijk is dat zoveel mogelijk kerkbesturen mee werken,
zodat een gedetailleerd beeld ontstaat van het energieverbruik in Nederlandse kerkelijke
gebouwen. Op deze manier kan de ingezette verduurzaming binnen de kerkelijke
gebouwen grootschalig voortgezet worden.
Website ‘Handleiding’
Uitgebreide informatie over energiebesparing en duurzaamheid - uiteenlopend van
zonnepanelen tot dakgoten - is te vinden op de website ‟Handleiding‟. De informatie is op
zeer aantrekkelijke wijze verpakt in een eenvoudig te doorzoeken website. De afbeelding
hieronder geeft alvast een kijkje.
Op de Groene Kerkendag op 14 december 2013 in Houten zal er een presentatie gegeven
worden met betrekking tot dit project en zullen de websites officieel gelanceerd worden.
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5. Teruggave energiebelasting mogelijk
Bepaalde kerken en instellingen komen in aanmerking voor teruggave van een deel van
de energiebelasting (EB). Deze belasting betaalt u aan de energieleverancier en staat
vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggave is 50% van de energiebelasting
die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.
Instellingen die mogelijk voor teruggave in aanmerking komen zijn:
• instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
• charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
• instellingen voor het algemeen nut
• sociale instellingen
• multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)
Om voor teruggave in aanmerking te komen, moet u een verzoek indienen bij de
Belastingdienst Noord, kantoor Emmen, Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag
en betaalt het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het verzendadres staat op
het formulier voor het verzoek om teruggave.
Ga na of u in aanmerking komt!
U kunt vooraf nagaan of u voor teruggave van een deel van de energiebelasting in
aanmerking komt. Hiervoor is een aantal stroomschema's opgesteld. Als u in aanmerking
komt, dan kunt u vervolgens het formulier Teruggave energiebelasting kerken en
instellingen invullen en opsturen. De volgende formulieren kunt u downloaden:
• Stroomschema teruggave energiebelasting kerken en instellingen
• Verzoek teruggave energiebelasting (EB) kerken en instellingen
Stroomschema’s geven een indicatie
De stroomschema's geven alleen een indicatie, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Met ingang van 1 januari 2013 betaalt u op de levering van aardgas en elektriciteit naast
energiebelasting ook opslag duurzame energie (ODE). Als u een teruggave
energiebelasting heeft, krijgt u ook een bedrag aan opslag duurzame energie terug. Dit
geldt niet voor de teruggaveregeling EB voor meer dan één onroerende zaak achter één
aansluiting voor elektriciteit.
Verzoek om teruggave indienen
U kunt het verzoek om teruggave 1 keer per jaar indienen, binnen 13 weken na afloop
van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Van de afgelopen 5
jaar kunt u EB terugvragen. Hiernaast gelden de volgende voorwaarden bij het indienen
van het verzoek om teruggave:
•
Als u het bedrag voor energieverbruik al in de huursom van het gebouw betaalt,
komt u niet in aanmerking voor de teruggaveregeling.
• Als uw instelling, kerk- of geloofsgenootschap meer gebouwen gebruikt, moet u
voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek om teruggave van de EB doen.
• Als u voor gas, elektriciteit en minerale olie afzonderlijke rekeningen ontvangt,
moet u voor deze rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggave indienen.
Vanaf 1 januari 2010 kunt u voor minerale oliën een deel van de accijnzen
terugvragen.
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•

U moet een kopie meezenden van de eindafrekening die op naam staat van de
verzoekende instelling.

Bijlage I Nieuwsbrief 11: De actuele energiemarkt in het kort
Elektriciteit: dalende prijs
Op dit moment is elektriciteit zowel op korte (spotmarkt) als langere termijn
(futuremarkt) relatief voordelig.
Het jaar 2014 hebben we ingekocht op de “futuremarkt” via verschillende 'klikjes'
(deelaankopen, zie grafiek de rode driehoekjes). Elk driehoekje betekent een
deelaankoop van de uiteindelijke 100% die we hebben vastgezet voor 2014. Door het
spreiden van deelaankopen beperken we het risico van bovengemiddelde
aankoopmomenten. Hoe meer klikjes wij doen, des te beter volgen we het gemiddelde
van de energiemarkt.
Warme zomer
De totale elektriciteitsvraag in Nederland is vaak een goede weerspiegeling van de
conjunctuur. In augustus is het elektriciteitsverbruik in Nederland op jaarbasis met 2,1%
gedaald. Juli toonde een kleine toename, waarschijnlijk veroorzaakt door het warme
weer. De tropische temperaturen zorgden voor meer elektriciteitsvraag, bijvoorbeeld
voor koelinstallaties. Voor 2013 is voor Nederland een economische krimp van meer dan
1% voorzien. Daarom verwachten wij voor de komende maanden een vlakke tot licht
dalende ontwikkeling van het verbruik. Vaak zijn dalende energieprijzen een gevolg
hiervan.
Vanwege de lage elektriciteitsprijzen willen we ook alvast een bodem leggen voor de
langere termijn (2015-2016). Zie het artikel hierover in deze nieuwsbrief. De kans dat de
energieprijzen stijgen in de toekomst (bij een aantrekkende economie) is veel hoger dan
de kans dat prijzen nog verder dalen.
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Aardgas: terug op niveau
De aardgasprijzen zijn terug op het niveau van voor het gebruik van chemische wapens
in Syrië. De gasprijzen bewegen zich momenteel zijwaarts (zie grafiek hieronder). Ook is
het einde van het onderhoudsseizoen in zicht. Dit is zonder grote complicaties verlopen.
Scenario‟s van weerbureaus verwachten een milde winter. Ondanks de grote
onzekerheden die gelden voor deze scenario‟s zijn ze belangrijk in de prijsvorming voor
met name de korte termijn gasprijzen. De gasbergingen zijn voor de tijd van het jaar
matig gevuld. Een strenge winter kan derhalve tot prijsstijgingen leiden. Door een
blijvend lage vraag voor industrieel gebruik (door de recessie) en de kans op een milde
wintertemperatuur wordt dit risico beperkt.
Schaliegas
Voor de langere termijn zijn we voorzichtig met het vastklikken van gas. Dit heeft onder
meer te maken met de onzekerheid over schaliegas. We verwachten niet dat dit voor
2017 of 2018 naar Europa komt, maar er zijn wel proefboringen in Polen en Spanje. Als
deze gasproductie enige vorm gaat aannemen, kan dit de gasprijs in Nederland drukken.
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