Nieuwsbrief Energie voor Kerken
(nummer 9, september 2012)

Energietarieven 2013 zijn bekend
Geachte meneer, mevrouw,
Dit is inmiddels de negende Nieuwsbrief Energie voor kerken. Wij informeren u daarin graag over de
volgende onderwerpen:
1. Greenchoice nieuwe leverancier
2. Tarieven gas en elektriciteit fors omlaag
3. De voordelen van het collectief op een rij
4. Wat kan ik met mijn klantnummer doen?
5. Geef wijziging tenaamstelling begin december door
6. Wilt u nog een locatie aanmelden?
7. Hoe vraag ik energiebelasting terug?
Bijlage: extra informatie over de marktsituatie en de tarieven

1. Greenchoice nieuwe leverancier
Greenchoice is de nieuwe leverancier van Energie voor kerken. Hellemans Consultancy bepaalde na
een zorgvuldige selectie van leveranciers dat Greenchoice de beste keuze is. Hellemans is een
onafhankelijke partij die werkt voor o.a. Energie voor Scholen, Energie voor Goede doelen en de
Metaalunie.
Voor de selectie is eerst uitvoerig onderzocht wat de wensen en eisen zijn van het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (CIO-k). Uiteindelijk leidde dit tot een nek-aan-nekrace met NUON, waarbij
Greenchoice net wat geschikter bleek voor Energie voor Kerken. Greenchoice compenseert elektriciteit
en gas ‘100 procent groen’ via certificaten en boscompensatie.
Belangrijke criteria waren:
- Een goede prijs-kwaliteitverhouding
- De gehele energiepropositie moet ‘groen’ zijn (vooral de groene gas propositie valt op)
- Geen bandbreedtes op het volume
- Gehele clusterlocaties moeten kunnen worden toegelaten of afgevloeid.
- Geen aparte netwerkfactuur, maar een complete Greenchoice factuur.

2. Goed nieuws: Tarieven gas en elektriciteit fors omlaag
Voor 95 procent van het collectief (kleinverbruikers) gaan de energieprijzen in 2013 fors omlaag. Dit is
mogelijk dankzij een gematigd inkoopbeleid dat leidt tot risicospreiding. De tarieven voor grootverbruik
gas zijn licht gestegen (overige 5 procent). Verklaring hierbij is dat de gasmarkt voor grootverbruik
andere prijzen kent dan voor kleinverbruik.
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. Energie voor Kerken koopt op
verschillende momenten in. Door gespreide inkoopstrategie worden pieken in prijzen voorkomen. Voor
2014 is nu bijvoorbeeld al 20 procent van de energie ingekocht.
Het tarief in 2013 voor elektriciteit (100% groen):
Elektriciteit piekuren: circa 6,6 ct/kWh
Elektriciteit daluren: circa 5,00 ct/kWh
Enkeltarief: 6,00 ct/kWh
Gas klein verbruik: 33,40 ct/m3
Gas grootverbruik: 27,10 ct/m3
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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?
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.

3. De voordelen van het collectief op een rij
Energie voor Kerken biedt deelnemers aan het collectief veel voordelen. U bent niet alleen goedkoper
uit, maar profiteert bijvoorbeeld ook van de service van Hellemans Consultancy.
Cruciaal onderdeel van de aanpak van het collectief is het gematigde inkoopbeleid. Dit is een bewuste
keuze van het CIO-k. Elektriciteit wordt in Nederland vaak in gasgestookte centrales gemaakt,
waardoor de tarieven meestal de gastarieven volgen. Dat betekent dat tarieven snel kunnen
verdubbelen bij een aantrekkende economie. Hellemans Consultancy zoekt samen met het CIO-k een
gezonde balans tussen aankoop van deelvolumes op de futuremarkt en grote prijsrisico’s op de
spotmarkt.
Daardoor zijn de tarieven niet de hoogste, maar ook niet de laagste op de markt. Iedere leverancier
probeert tegenwoordig met aanbiedingen immers klanten te winnen. Maar zijn dat ook de tarieven die
u op langere termijn betaalt? Vaak niet! Wij zien regelmatig exorbitant hoge tarieven voorbijkomen.
Vaak krijgen consumenten de prijs per kWh en per m3 gepresenteerd, maar niet de
administratiekosten voor het betalen per acceptgiro of automatische incasso. Of het vastrecht in het
leveringsdeel. Het collectief is daarover transparant: u betaalt deelnamekosten van € 1,50 per maand,
maar geen vastrecht in het leveringsdeel. Zit u niet in het collectief, dan betaalt u snel 2 tot 4 euro per
maand per aansluiting!
Wat precies uw financiële voordeel is? Dat antwoord kunnen we pas geven aan het einde van het
collectief. Dan is immers de vergelijking te maken tussen het betaalde tarief en de prijs die bij de
traditionele leverancier betaald zou zijn.
Service/Vraagbaak
Als deelnemer profiteert u van de service van Hellemans Consultancy. Via telefoon of mail bereikt u
eenvoudig onze vaste medewerkers. Zij helpen bij oplossen van problemen of toevoegen of afmelden
van aansluitingen en geven antwoord op uw vragen.
Wij hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld bemiddeld over:
- Foutieve meterstanden; fout afgelezen door de netbeheerder
- Foutieve meterwisseling en daarmee verkeerde meetfactor
- Te hoog ingeschatte volumes door netbeheer etc.
Bent u geen deelnemer aan het collectief, dan heeft u bijvoorbeeld bij het vervangen van een meter of
aansluiting vaak te maken met 0900-nummers, lange wachttijden, keuzemenu’s en verschillende
medewerkers. Bij ons niet.
Website
Speciaal voor u is er de website www.energievoorkerken.nl boordevol tips. Na inloggen kunt u uw
contactgegevens en aansluitgegevens raadplegen. Wij verbeteren de site voortdurend om het
gebruikersgemak te verhogen.
Collectief t/m 2014
U maakt tot en met 2014 onderdeel uit van het collectief. Bij de inkoop is rekening gehouden met uw
volume. Toevoegen van locaties onder uw klantnummer is nog steeds mogelijk!
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4. Wat kan ik met mijn klantnummer doen?
Wanneer u met klantnummer en wachtwoord inlogt op www.energievoorkerken.nl kunt u het volgende
doen:
- Uw locatieadressen bekijken;
- Uw klantgegevens wijzigen (naam, mailadres, telefoonnummer etc.);
- Een locatie toevoegen;
- Een vraag stellen via ‘contact’ .
Op deze manier worden uw gegevens goed en snel verwerkt. Uw klantnummer kwijt? Vraag deze dan
gerust op via: boer@hellemansconsultancy.nl.

5. Let op: Geef wijziging tenaamstelling begin december door
Wilt u een wijzing van tenaamstelling? Geef dit dan begin december door. Dit doet u door een mail te
sturen met daarin vermeld de meterstanden per adres.
Voor een wijziging van tenaamstelling zijn namelijk de meterstanden nodig zodat een eindafrekening
kan worden gemaakt. Daarmee begint een nieuwe start. De leverancier laat dit graag samenvallen met
de jaarrekening. Vandaar dat doorgeven alleen begin december mogelijk is.

6. Wilt u nog een locatie aanmelden?
U heeft al een of meerdere aansluitadressen, maar wilt nog een adres aanmelden? Dat kan heel
eenvoudig via www.energievoorkerken.nl.
Het adres wordt toegevoegd aan uw bestaande klantnummer. Aanmelden van alle kerkelijke gebouwen
zoals parochie, verenigingsgebouw en pastorie is mogelijk. Belangrijk is dat u zelf uw huidige
leverancier opzegt en de bevestiging heeft ontvangen contractvrij te zijn.

7. Hoe vraag ik energiebelasting terug?
Dong Energy verstuurt in het eerste kwartaal van een kalenderjaar de jaarafrekening. Daarmee kunt u
50 procent van de energiebelasting terugvragen.
Het CIO-k heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Op verzoek van het CIO-k heeft de
Belastingdienst gebruik gemaakt van haar bevoegdheid ambtshalve in een zogenaamde
groepsbeschikking af te geven en daarmee de afzonderlijke leden van het CIO-k aan te wijzen als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
In het convenant is bepaald dat de overkoepelende organen van kerken zelf aangeven welke
onderdelen tot hun kerkgenootschap behoren. In het convenant is ook vastgelegd dat de
kerkgenootschappen zelf zullen letten op de juiste toepassing van deze ANBI-regeling; ieder
kerkgenootschap kent vormen van verantwoording en toezicht. Dit houdt in dat de
kerkgenootschappen en hun (zelfstandige) onderdelen ook medeverantwoordelijk zijn voor de juiste
toepassing van deze ANBI-regeling.
Dit is dus een aandachtspunt voor colleges van kerkrentmeesters, colleges van diakenen en
stichtingsbestuurders. Uiteraard houdt de belastingdienst ook zelf de mogelijkheid om te toetsen of
een onder de groepsbeschikking vallende rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het is
dan ook mogelijk dat een dergelijke rechtspersoon ‘uit de groepsbeschikking wordt verwijderd’.
Belangrijk bij het terugvorderen daarvan is dat de locatie in hoofdzaak (70% of meer) gebruikt wordt
voor de openbare eredienst en/of bezinningsbijeenkomst. Voor teruggave van de Energiebelasting vult
u de verklaring van het verzoekformulier van de belastingdienst in.
Kijk voor meer informatie op http://www.energievoorkerken.nl/tips_col2013-2014.php .
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Meer informatie?
Wij actualiseren regelmatig onze website. 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) 767 0121 en vraag naar Sonja Boer. Reageren per mail
kan ook: boer@hellemansconsultancy.nl.
Met vriendelijke groet,
Hellemans Consultancy b.v.
Arjen Leenhouts en Sonja Boer

Bijlage Nieuwsbrief 9:
Extra informatie over de marktsituatie en de tarieven
Hoe staat de energiemarkt er voor?
De markt voor elektriciteit en aardgas op korte termijn (spotmarkt) is op dit moment heel goedkoop.
De tarieven op de spotmarkt kunnen erg schommelen. Ook de toekomstmarkt (futuremarkt) voor
elektriciteit is nu relatief goedkoop. Daarentegen is de gasmarkt relatief duur.
Daarom overwegen wij momenteel om voor 2014 meer dan de huidige 20 procent elektriciteit in te
kopen. Het gevaar van deze korte termijn markt is wel dat als de economie weer iets aantrekt, de
tarieven zo kunnen verdubbelen. 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.
Waarom nu tarieven voor 2013 (100%) en 2014 (20%) vastgelegd?
In onderstaande grafieken ziet u waarom wij de aankoop van energie voor genoemde jaren hebben
vastgelegd. Voor 2013 was actie nodig omdat we dat jaar naderen en voor 2014 hebben we deels
ingekocht omdat we verwachten dat de prijzen nog verder zakken. Ook zou het mogelijk zijn dat
variabele prijzen straks aantrekkelijker zijn.

Energie voor Kerken, nieuwsbrief 9, september 2012

pagina 4 van 5

Energie voor Kerken, nieuwsbrief 9, september 2012

pagina 5 van 5

