Nieuwsbrief Energie voor Kerken
(nummer 8, maart 2012)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over:
1.
2.
3.
4.

Uw gegevens zelf actueel houden
Collectief 2013 en 2014
Geld terug vragen: denk aan uw energiebelasting
Te hoog capaciteitstarief kan onnodig geld kosten

Bijlage: extra informatie over de Energiemarkt

1. Uw gegevens zelf actueel houden
Is de contactpersoon gewijzigd? Of het factuuradres?
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.
Wij geven de wijziging ook door aan de leverancier.
Weet u uw klantnummer op deze site niet meer? Vraag dit dan gerust op:
michgels@hellemansconsultancy.nl.

2. Collectief 2013 en 2014
Van de deelnemers aan het huidige collectief (2009-2012), met als leverancier Dong Energy, heeft
al ruim 80% ingeschreven voor 2013 en 2014. De leverancier in 2013 en 2014 wordt Greenchoice.
Greenchoice heeft de contracten al verstuurd voor degenen die hebben ingeschreven, met het
verzoek het contract ondertekend te retourneren.
Heeft u nog niet ingeschreven voor 2013 en 2014?
Dan kunt u dat nog doen vóór 1 juli a.s. via www.energievoorkerken.nl.
U hoeft als deelnemer niet op te zeggen bij Dong Energy. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens eind
2012 bij Greenchoice worden aangeleverd indien u meedoet. U hoeft dus niets te doen!
Uw contract loopt van rechtswege af op 31 december 2012. Het is dus wel raadzaam om zelf een
nieuw contract af te sluiten per 1 januari 2013 indien u niet met het collectief mee wilt doen.
De tarieven zijn nog niet vastgelegd. De tarieven voor 2013 en 2014 dalen nog steeds. Wij kopen
het volume van het totale collectief in delen in. Uw tarief is dan het gemiddelde van de gedane
inkopen. De tarieven fluctueren dagelijks. Onze inkoopstrategie is risicomijdend.
Een risicomijdende inkoopstrategie kan alleen succesvol uitgevoerd worden als de markt continue
wordt gevolgd. Dit is iets wat u als individuele deelnemer niet kunt bereiken. U kunt uw volume
immers alleen maar in 1x inkopen: een Lucky shot of variabel “open” laten staan.
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3. Geld terug vragen: denk aan uw energiebelasting
Dong Energy heeft de jaarafrekening aan de deelnemers verstuurd.
De jaarafrekening kunt u gebruiken om uw energiebelasting deels (50%) terug te vragen.
Is dit nog niet gebeurd, dan kunt u dat van de afgelopen 5 jaar (2007 t/m 2011) nog terugvragen.
Voor een kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie kan energiebelasting worden
teruggevraagd als het gebouw voor tenminste 70% gebruikt wordt voor kerkelijke doeleinden.
Voor verenigingsgebouwen en pastorieën kunt u dit het beste checken via het stroomschema van de
belastingdienst.
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.

4. Te hoog capaciteitstarief kan onnodig geld kosten
U betaalt als kleinverbruiker een vast tarief, het capaciteitstarief, voor het transport en de levering
van gas en elektriciteit. De kosten worden gebaseerd op de grootte van de doorlaatwaarde
(capaciteit) van de aansluiting. Het capaciteitstarief geldt voor alle elektriciteitaansluitingen tot en
met 3 x 80 A (ampère) en voor alle gasaansluitingen tot en met 40 m3 per uur.
Voorheen factureerde de netbeheerder op basis van het verbruik.
Voor aansluitingen met een grote capaciteit en een relatief laag verbruik (lees kerkgebouwen),
leidde de invoering van het capaciteitstarief tot hogere kosten.
U moet dus goed controleren of de capaciteit die u claimt bij de netbeheerder niet onnodig hoog is!
Hellemans Consultancy en Dong Energy kennen uw aansluitwaarde niet. Indien u vragen heeft,
kunt u contact opnemen met uw netbeheerder (eigenaar van uw meters en leidingen). Zij
kunnen u ook informeren over eventuele verkleining van de capaciteitswaarde.

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. Reageren per mail kan ook: michgels@hellemansconsultancy.nl.
Met vriendelijke groet,
Hellemans Consultancy BV
Arjen Leenhouts (directeur)
Karin Michgels (consultant)
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Bijlage Nieuwsbrief 8:

Extra informatie over de marktsituatie en de tarieven

De actuele energiemarkt in het kort
De energieprijsontwikkeling is afhankelijk van een groot aantal factoren. Hierbij moet gedacht
worden aan de staat van de economie, onrust in het midden oosten, wisselkoersen en
weersinvloeden.
Economie
De Nederlandse economie zit in een recessie. De problemen in Zuid Europa zorgen er onder andere
voor dat Nederlandse consumenten minder besteden. Dit zorgt voor minder vraag naar aardgas en
elektriciteit.
Elektriciteit
In Nederland worden er op dit moment nieuwe elektriciteitscentrales bijgebouwd. Er komt dus meer
aanbod waardoor de lange termijnprijzen wat omlaag zijn gegaan. Historisch gezien zijn de prijzen
op dit moment op een relatief laag niveau. Dit komt doordat het aanbod groot is en de vraag met de
huidige economische activiteit nog laag. Om van de huidige prijzen te kunnen profiteren zal op korte
termijn een deelinkoop gedaan worden voor leveringsjaar 2013 en 2014.
Gas
De gasprijzen zijn gekoppeld aan de olieprijsontwikkeling. Door de onrust in het Midden Oosten,
nucleaire problemen en de strengere winter, kunnen de gasprijzen oplopen. Mochten het westen en
Iran een diplomatieke oplossing weten te bereiken, kan de prijs weer wat omlaag komen. De kans is
ook aanwezig op een militair conflict. Dit kan de prijs verder doen stijgen.

Conclusie
Vanaf augustus 2011 zitten de elektriciteit en aardgasprijzen in een dalende trend. Sinds de koude
periode in februari lijken de prijzen weer de weg omhoog te vinden. Dit is de voornaamste reden
waarom Hellemans Consultancy enkele deelaankopen zal doen. De aardgasprijsontwikkeling is
onzeker op dit moment, hierdoor kiezen we voor spreiding van de aankopen om risico te beperken.
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Piek elektriciteitsprijzen per leveringsjaar

Dal elektriciteitsprijzen per leveringsjaar
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Hier ziet u de grafiek met de gasolienoteringen in Euro’s per ton. Deze waardes worden gebruikt in de
olieformule om tot uw gasprijs te komen.
Deze grafiek geeft de handelsmarkt weer en de prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren.
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