Nieuwsbrief Energie voor Kerken
(nummer 5, november 2009)

Energietarieven 2010 en verder zijn bekend.

Geachte meneer, mevrouw,
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de volgende punten:
1. Uw klantnummer
2. Nog een locatie aanmelden?
3. Hoe vraag ik energiebelasting terug?
4. Hoe zit het met de tarieven voor gas en elektra?
5. De actuele energiemarkt in het kort
6. De garantie van oorsprong voor uw groene stroom

1. Uw klantnummer op www.energievoorkerken.nl
Wanneer u inlogt met uw klantnummer en wachtwoord kunt u altijd:
- uw locatieadressen zien;
- uw klantgegevens wijzigen (naam, mailadres, telefoonnummer etc.);
- een locatie toevoegen;
- een vraag stellen via “contact”.
Op deze manier kunnen uw gegevens goed en snel verwerkt worden.

2. Wilt u nog een locatie aanmelden?
Indien u al 1 of meerdere aansluitadressen heeft aangemeld, kunt u meteen een extra aansluitadres
aanmelden via www.energievoorkerken.nl. Dit adres wordt dan toegevoegd aan uw bestaande
klantnummer. Alle kerkelijke gebouwen kunnen deelnemen (parochie, verenigingsgebouw, pastorie
etc.).
Belangrijk is dat u zelf uw huidige leverancier opzegt en de bevestiging heeft ontvangen contractvrij
te zijn.
Het collectief kent al een groei van 13% ten opzichte van het vorige collectief!

3. Hoe vraag ik energiebelasting terug?
Dong Energy verstuurt de jaarafrekening in het eerste kwartaal van 2010.
Deze kunt u gebruiken om uw energiebelasting deels (50%) terug te vragen.
Indien u deelnam aan het collectief 2006 t/m 2008, kunt u uw jaarafrekening vinden op
www.energiedirect.nl, na inloggen met uw klantnummer van energie:direct.
Belangrijk bij het terugvorderen van de Energiebelasting is dat de locatie in hoofdzaak (70% of
meer) gebruikt wordt voor de openbare eredienst en/of bezinningsbijeenkomst. Voor teruggave van
de Energiebelasting moet de verklaring van het verzoekformulier van de belastingdienst worden
ingevuld. Kijk voor meer informatie op http://www.energievoorkerken.nl/tips_col2009-2012.php.
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4. Hoe zit het met de tarieven voor gas en elektra?
De tarieven die u nu betaalt (zie nieuwsbrief 4), gelden voor het hele jaar 2009.
Ook de deelnemers per 1 april 2009 en per 1 juli 2009 betalen deze tarieven voor 2009.
De tarieven voor 2010 zijn nu vastgelegd.
Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Daarom is er, verdeeld over een periode van bijna
een jaar, op verschillende momenten ingekocht. Een toelichting op het ontstaan van de tarieven
vindt u in de bijlage.
Het tarief voor elektriciteit (100% groen) in 2010 is:
Elektriciteit piekuren: 8,791 ct/kWh
Elektriciteit daluren: 4,954 ct/kWh
Enkeltarief: 7,640 ct/kWh
De gastarieven voor 2010 zijn als volgt:
Verkoopprijzen
Regio
G1
1
35,76
2
37,03
3
35,50
4
33,08
5
37,33
6
38,14
7
36,73
8
35,17
9
33,12
10
38,51

G2
33,91
36,84
34,13
34,49
35,54
32,92
39,37
35,20
32,79
38,03

G1 betekent: aansluitingen met een verbruik tot 5.000 m3 per jaar.
G2 betekent: aansluitingen met een verbruik tussen 5.000 m3 en 170.000 m3 per jaar.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en energiebelasting.
De tarieven voor 2011 worden eind 2010 bekend gemaakt.
Ook de tarieven voor 2012 zijn nog niet vastgesteld.
Wanneer u een tarief van iemand anders hoort, dan kunt u dit niet zomaar een op een vergelijken.
Belangrijk zijn onder andere de volgende zaken:
- is het een consumenten of zakelijk tarief?
- voor hoeveel jaar staan die tarieven dan vast?
- moet u naast het leveringstarief ook vastrecht betalen? (in het collectief niet!)
- is het tarief in- of exclusief btw?
- een tarief van 2008 (oude rekening) vergelijken met wat u in 2010 betaalt kan niet
- in welke regio zit u in verband met verschillende transportkosten
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5. De actuele energiemarkt in het kort
Op dit moment is de markt voor elektriciteit en aardgas op korte termijn (spotmarkt) erg
goedkoop. (Hier heeft u dan ook gelijk de reden waarom de tarieven op de spotmarkt enorm
kunnen schommelen).
De handelaren en producenten hebben erg veel gas “over” omdat de industrie op dit moment tot
wel 40% minder gas afneemt dan afgelopen jaren.
De toekomstmarkt (futuremarkt) is daarentegen relatief duur. Het kale gastarief voor 2011 stijgt
met wel 10 cent per m3 (van 13ct/m3 voor het vierde kwartaal 2009 naar 23 ct voor 2011). Let op:
dit zijn kale handelstarieven zonder transport en BTW. Gemiddeld komt er voor het kerkencollectief
zo’n 10ct/m3 aan transportkosten bij plus de BTW.
Dit betekent dus in het totaal als volgt:
2009: 13 cent (kale handelstarief) + 10 cent (transport) = 23 cent + 19% BTW = 27,37 cent
2011: 23 cent (kale handelstarief) + 10 cent (transport) = 33 cent + 19% BTW = 39,27 cent
een stijging van 11,9 cent per m3 !
Elektriciteit wordt in Nederland veelal met gasgestookte centrales gemaakt. De elektriciteitstarieven
volgen dus redelijk vaak de gastarieven. Ook de elektriciteitstarieven op de spotmarkt zijn dus laag.
Het gevaar van deze korte termijn markt is wel dat als de economie weer iets aantrekt de tarieven
zo kunnen verdrievoudigen. Hellemans Consultancy probeert in samenwerking met het
CIO-k toch een gezonde balans te vinden tussen aankoop van deelvolumes op de futuremarkt en
het lopen van grote prijsrisico’s op de spotmarkt.

6. De garantie van oorsprong voor uw groene stroom
Indien gewenst kunt op http://www.energievoorkerken.nl/nieuwsbrieven.php de garantie van
oorsprong vinden voor de aankoop van groene stroom voor dit collectief.

Meer informatie?
Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Via digitale nieuwsbrieven houden we u op de
hoogte van alle nieuwsfeiten over het collectief. Het is dus belangrijk om uw persoonlijke gegevens
via de website actueel te houden en mutaties door te voeren. Heeft u meer vragen over Energie
voor Kerken of de website? Bel Hellemans Consultancy: (030) 225 50 10 en vraag naar Karin
Michgels of Rene van der Meer. Reageren per mail kan ook: michgels@energiecontracten.nl.
Met vriendelijke groet,
Hellemans Consultancy b.v.
Arjen Leenhouts en Karin Michgels
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Bijlage Nieuwsbrief 5

Extra informatie over de marktsituatie en de tarieven
Elektriciteit
U ziet dat het tarief voor 2010 voor elektriciteit iets duurder is geworden ten opzichte van 2009. Dit
komt omdat Dong voor 2009 een enorm laag tarief had. Dit tarief lag op het moment van
vastleggen onder de marktprijzen. Dit kan Dong natuurlijk niet blijven volhouden. 2010 en verder is
nog steeds gunstig maar wordt steeds een stukje duurder. Het duurder worden van de prijzen in de
toekomst heeft te maken met het betalen of “afkopen”van een stuk zekerheid. Wij als CIO-k hebben
hiertoe besloten aangezien de kerkelijke achterban een “faire” tarief wil betalen maar vooral geen
risico’s wil lopen (vorig jaar zijn de tarieven immers sterk opgelopen).
Gas
De gastarieven voor dit jaar is flink teruggelopen.
De tarieven voor 2011 en 2012 zijn weer iets duurder. Ook hier geldt dat er voor zekerheid in de
markt betaald moet worden. Hiervoor gelden dezelfde argumenten en dezelfde insteek als bij
elektriciteit. De tarieven 2011 t/m 2012 hebben wij nog niet vastgelegd: er wordt steeds in kleine
volumes een deel van het tarief vastgeklikt op gunstige momenten. Uiteraard informeren wij u
meteen indien de tarieven compleet vastgeklikt zijn. Dit zal uiterlijk eind 2010 bekend worden
gemaakt.
Waarom nu voor een langere periode vastgelegd?

Grafiek kale elektriciteitstarieven zonder opslagen transport en heffingen.
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Grafiek kale gastarieven zonder opslagen transport en heffingen
In bovenstaande grafieken is te zien waarom wij de aankoop van energie hebben gesloten; de
prijzen lopen weer op.
De olie staat deze week (laatste week oktober 2009) ook al op 75$/barrel !
Verdere risico’s willen we met dit collectief niet lopen.
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