
 

 

 

 

1. Energie voor Kerken: 100% Groene energie uitvraag 

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K in samenwerking met Hellemans 

Consultancy. Het CIO-K is een samenwerkingsverband van 30 kerkgenootschappen en behartigt hun 

gemeenschappelijke belangen bij de Rijksoverheid. Energie voor Kerken bestaat sinds 2006 en bestaat 

uit ruim 1.600 juridische entiteiten met ruim 6.800 (aardgas en elektriciteit) aansluitingen. Globaal kan 

gesteld worden dat het jaarverbruik van het collectief Energie voor Kerken in totaal circa 40.000.000 

KWh aan elektriciteit is en het jaarverbruik aardgas in totaal circa 30.000.000 m3 bedraagt.  

 

2. Doelstellingen 

Hellemans Consultancy B.V. heeft namens het CIO-K/Energie voor Kerken de opdracht gekregen om één 

energieleverancier te selecteren voor de levering van Duurzame Elektriciteit en Aardgas (doormiddel 

van verduurzamen met groencertificaten (GvO’s) en CO2 compensatie certificaten) voor de periode 1-

1-2020 t/m 31-12-2022. Hierna eindigt de leveringsovereenkomst van rechtswege. Met de inkoop van 

elektriciteit en aardgas heeft het CIO-K/Energie voor Kerken als doel het optimaliseren van het 

contractbeheer, kostenreducties bewerkstelligen, eenduidigheid, transparantie en beheersbaarheid van 

de prijs, die voor de kwaliteit en kwantiteit van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten wordt 

betaald. Een belangrijk uitgangspunt binnen het CIO-K/Energie voor Kerken is de duurzame visie op 

energie, bestaande uit; het besparen op het energieverbruik, het lokaal opwekken van energie en de 

collectieve inkoop van groene energie. 

 

3. Doelstellingen 

De hoofdcriteria voor de selectie van een leverancier zijn in willekeurige volgorde:  

▪ Aangeboden tarieven (marges leverancier)   

▪ Volume- en mutatiebandbreedte (zoveel mogelijk flexibiliteit) 

▪ Mate waarin voldaan wordt aan het programma van eisen en wensen 

▪ Acceptatie en flexibiliteit voorwaarden (raam)overeenkomst 

▪ Kwaliteit van de service en administratieve processen  

 

4. Selecteren van leverancier 

In de eerste ronde (9 juli 2018) hebben vijf leveranciers zich ingeschreven. Op basis van de 

inschrijvingen is een selectie gemaakt van de aanbiedingen met de beste prijs/kwaliteitsverhoudingen. 

Op 9 augustus hebben op basis daarvan de gesprekken met Greenchoice en twee andere leveranciers 

plaatsgevonden. Wat betreft kwaliteit waren de inschrijvingen gelijkwaardig aan elkaar. De verschillen 

hebben betrekking op de teruglevering van elektriciteit (voorwaarden), bandbreedtes (volume- en 

mutatiebandbreedte) en fixeren (inkoopmogelijkheden). Deze gesprekken hadden als doelstelling het 

verbeteren van de ontvangen aanbiedingen. Na deze gesprekken zijn alle aanbiedingen verbeterd en 

opnieuw ingediend. Hellemans Consultancy heeft deze aanbiedingen wederom beoordeeld en de 

uitkomsten besproken met het CIO-K.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Uitkomsten 

Er is gekozen om Greenchoice voor de leveringsjaren 2020-2022 wederom leverancier te laten zijn. 

Greenchoice wilde uiteraard erg graag leverancier blijven van het collectief en heeft hierom 

prijstechnisch erg scherp aangeboden en voldaan aan de gevraagde kwaliteitsaspecten. Mede hierdoor 

zijn de marges zelfs nóg lager uitgevallen dan in de huidige overeenkomst (2017-2019) het geval is. 

Greenchoice is al jarenlang de leverancier voor het collectief Energie voor Kerken en heeft een 

bewezen goede kwaliteit, zowel in de (fysieke) levering van energie als aan de operationele kant. 

  

Greenchoice heeft een 100% mutatie- en een volumebandbreedte aangeboden. Hiermee kan het 

collectief blijven groeien in omvang, kan u als afnemer groene energie verbruiken en u kunt zonder 

consequenties energie reduceren. Daarnaast staat het u vrij, om de door u zelf opgewekte energie 

terug te leveren aan het net; hiervoor geldt een salderingsregeling tot 10.000 KWh per jaar per 

aansluiting.  Wat betreft de vergroening zullen er groencertificaten Nederlandse biomassa worden 

ingekocht die afkomstig zijn van installaties van Greenchoice. De vergroening van de levering van 

aardgas zal geschieden met zogenoemde CO2- compensatie certificaten die voldoen aan de Gold-

Standard criteria. Alle operationele voorwaarden worden door de deelnemers als positief ervaren en 

zijn voor de leveringsovereenkomst met de leveringsjaren 2020-2022 gelijk gebleven aan de huidige 

overeenkomst voor de leveringsjaren 2017-2019.  

 


