Actuele informatie over land- en tuinbouw

GLASTUINBOUW: INTERNETSITE MAAKT GASMARKT DOORZICHTIGER
Christiaan Reijnders
Op 1 juli 2004 werd de laatste groep tuinders vrije klant op de gasmarkt. Deze tuinders hebben een verbruik
tussen 170.000 m³ en 835.000 m³ op jaarbasis. De groep omvat circa 25-35% van de
glastuinbouwbedrijven. Het tijdstip viel voor deze groep tuinders samen met de liberalisering van de
consumentenmarkt. Door de liberalisering is elke afnemer vrij in de keuze van een aardgasleverancier. Het
LEI heeft in opdracht van Productschap Tuinbouw een overzicht gemaakt van aardgascontracten, die
worden aangeboden door de belangrijkste leveranciers in de glastuinbouwsector.

Meer doorzichtigheid gevraagd
Door de liberalisering is de gasmarkt minder transparant geworden. Voorheen kon een tuinder niet kiezen,
nu zijn er meerdere aardgasleveranciers met een eigen tariefstructuur en een divers aanbod van diensten.
Ook moet een tuinder nu zaken doen met zowel de aardgasleverancier als de regionale netbeheerder.
Productschap Tuinbouw wenst meer doorzichtigheid van de gasmarkt voor glastuinders. Daardoor zouden
tuinders beter het contract kunnen kiezen dat past bij hun situatie. Daarnaast kan het de
aardgasleveranciers ertoe aanzetten om in te spelen op elkaars contractvormen en kortingen. Voor tuinders
is transparantie van de aardgaskosten belangrijk omdat deze kosten gemiddeld circa 16% van de totale
kosten uitmaken.

Website bevordert doorzichtigheid
Om de aardgasmarkt doorzichtiger te maken en de keuze van een leverancier te vereenvoudigen, is een
internetsite ontwikkeld: www.tuinbouw.nl/aardgascontracten. De site biedt informatie over de verschillen
tussen leveranciers en levert achtergrondinformatie over contracten in het algemeen. Deze informatie staat
in de onderdelen 'overzicht aardgascontracten' en 'toelichting per aardgasleverancier'. Verder wordt
nagegaan hoe een vergelijking tussen offertes van contracten kan plaatsvinden. Deze informatie staat in het
onderdeel 'checklist'. De checklist is een stappenplan om te komen tot een gedegen vergelijking tussen
aardgasleveranciers. Figuur 1 laat dit stappenplan zien.

Checklist
Voor het aanvragen van een offerte moet een vrije klant zijn contractwaarden goed bepalen. De
belangrijkste contractwaarden zijn:
1.
het volume dat een tuinder verwacht in een periode af te nemen (meestal op jaarbasis) en;
2.
de verwachte maximale afname van gas op uurbasis in een jaar.
Deze twee waarden bepalen sterk de hoogte van de kosten. Een goede inschatting is van wezenlijk belang
omdat over- en onderschrijdingen van de verwachte waarde kunnen leiden tot hoge boetes. Op basis van de
informatie op de website (overzicht van contracten) kan de tuinder een voorselectie maken tussen
verschillende leveranciers. Hoewel het vergelijken van offertes meer is dan een prijsvergelijk, behoeven ook
bij een pure vergelijking van prijzen bepaalde aspecten specifieke aandacht. Een voorbeeld van zo'n aspect
is de bandbreedte voor over- en onderschrijdingen van het afgesproken volume gas. Bij de stap
'onderhandelen' wordt aangegeven waarom een tuinder een interessante partij is voor een leverancier. Dit
gaat tegenwoordig verder dan de hoeveelheid af te nemen gas alleen. Voordat een keuze voor een andere
aardgasleverancier gemaakt kan worden moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan:
1.
het oude contract moet opgezegd zijn. Een opzegtermijn van 6 maanden is hierbij geen uitzondering;
2.
het contract met de netbeheerder moet nagelopen worden. Dit is vooral van belang als in het nieuwe
contract met de leverancier een andere waarde voor de maximale afname per uur op jaarbasis wordt
afgesproken. Om eventuele boetes te voorkomen, moet deze waarde overeenkomen met de waarde
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3.

die met de netbeheerder af is gesproken;
Er moet een koppeling gemaakt worden tussen gasmeter en klimaatcomputer. Als voorgaande
stappen zijn doorgelopen kan voor een aardgasleverancier worden gekozen en kan het contract
worden afgesloten. Na het afsluiten van het contract kan de bedrijfssituatie veranderen, het contract
verandert daardoor echter niet. De afstemming tussen aardgascontract en bedrijfssituatie blijft
hiermee een continu proces.
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Figuur 1

Stappenplan voor de vergelijking van aardgasleveranciers

Meer informatie:
www.tuinbouw.nl/aardgascontracten.
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