
Energie Handelsplatform

Duurzamer en goedkoper 
door direct en samen te handelen





Energie Handelsplatform



Congestie

• Congestie Tennet / Stedin is niet beïnvloedbaar 

• Wat kun je wel doen?

• Peak shaving bij extreme opwek

• Productie en afname met elkaar balanceren

• Opwek en afname zo dicht mogelijk bij elkaar

• Europese regelgeving en energiewet in de maak: 
lokaal energiegebruik wordt goedkoper dan over 
het net



…op weg naar een decentraal 
energiesysteem



Het Energie Handelsplatform 

Digitaal platform vanuit het ondernemerscollectief
waarop u duurzame energie inkoopt of verkoopt 
van- en aan uw buurman, met Garantie van Oorsprong uit NL

- Het is kosten efficiënt (administratiekantoor)

- Hou het geld in de regio

- Stapsgewijs slimmer om met processen en energie

- De voordelen nemen toe op termijn







Profiteer van actief handelen
• Aanbod elektra in oude situatie:

• Vaste prijzen voor een bepaalde periode inclusief opslag voor winst, onvoorzien verbruik of gebrek aan levering (i.c. 
onbalans en profielkosten)

• Dynamische prijsvorming: 

• Ieder uur een andere prijs

• Je betaalt dezelfde prijs als je leverancier (plus kleine opslag tbv administratie & gvo’s)

• Je kunt je eigen winst beïnvloeden door te verbruiken of af te schakelen

• Laagste leveringskosten via eigen Energie Handelsplatform

• Leer anders denken: 
Energie is een kostenpost maar 
ook een opbrengstbron!



Hoe groot is het verschil?

Jaar
Gemiddeld vast 

tarief
Hoogste 
uurprijs

Laagste uurprijs
Gemiddelde 

uurprijs

2015 € 0,0620 € 0,0998 € 0,0017 € 0,040

2016 € 0,0562 € 0,1350 € 0,0028 € 0,0322

2017 € 0,0529 € 0,1511 € 0,0017 € 0,0393

2018 € 0,0594 € 0,1750 € 0,0006 € 0,0525

2019 € 0,0664 € 0,1215 € -0,0090 € 0,0412

2020 € 0,0584 € 0,2000 € -0,0792 € 0,0322

2021 € 0,0874 € 0,6200 € -0,0662 € 0,1030

2022* € 0,3016 € 0,7000 € -0,2224 € 0,2038



Even de diepte in! 

Variabele kosten
Vaste kosten

Vaste 
Leverings-
kosten (€5)

Aansluiting en 
Transport Enexis
(afhankelijk van 

grootte aansluiting)

+

Abbonementsfee

-
Verkopen van 
stroom o.b.v. 
- Dynamisch
- PPA
- Onbalans

Inkomsten voor 
producent



Lokaal energie opwekken en verbruiken

WE GAAN VERDER DAN EEN GVO

Zon geleverd door Buurman A

Wind geleverd door Buurman Z

Vergroende energie geleverd 
door de markt



Ondernemers stappen over want…

• Goedkoper

• Duurzamer 

• Het is ‘van onszelf’

• Leren hoe de energiemarkt werkt

• Social Bonding

• Stap naar congestie vermijden

• Geld blijft in de regio

• co2 Herinvesteringsfonds 

• Cooperatieve identiteit versterkend

• Direct kostenvoordeel neemt toe

groepsvoordelen
Individuele 

voordelen



Wat doet ECCO BP?

• Begeleiden van het collectief: 
• Inrichting platform, website, communicatiemiddelen
• Doorontwikkeling (energie) collectief 
• Strategie op inpassing collectieve EMS en collectieve assets

• Begeleiden van deelnemers op het platform:
• Uitleg over energiemarkt en werkwijze energieleveranciers en het uitvoeren van 

handelsstrategie
• Faciliteren van PPA´s op het platform

(Koppeling aan lokale experts voor uitvoering verduurzaming)



Oproep

Zorg voor 5 tot 10 man per 
ondernmersvereniging/bedrijventerrein/gebied


