Energieflits 35:
Uw tarieven voor 2018 zijn bekend
Voor het vierde jaar op rij worden voor de deelnemers aan Energie voor Scholen de
tarieven voor levering van elektriciteit en aardgas lager.
De uiteindelijke tarieven die voor u gelden, vindt u achter de login op
www.energievoorscholen.nl.
Alle tarieven zoals deze achter de login zijn opgenomen zijn exclusief btw en andere
wettelijke heffingen zoals de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. De tarieven
zijn ook exclusief netwerktarieven (transport) omdat deze voor 2018 door de overheid
nog niet bekend zijn gemaakt.
Gerealiseerde besparingen
In onderstaande tabellen is de besparing weergegeven voor een tweetal schoolbesturen.
Deze besparing is van toepassing op de tarieven die gelden voor de Europese
Aanbesteding EVS 2015 t/m 2020. Dit betreft bijna 90% van alle deelnemers.
Schoolbestuur met 7 elektriciteit- en 7 aardgasaansluitingen
volume elektriciteit
Tarief 2017
Tarief 2018
Peak
188.320 €
0,04898 € 9.223,91 €
0,04656 € 8.768,18 €
Off Peak
92.405 €
0,03467 € 3.203,68 €
0,03411 € 3.151,93 €
Totaal
€ 12.427,59
€ 11.920,11 €

m3
Totaal

volume aardgas
271.287 €

Tarief 2017
0,25030 € 67.903,14 €
€ 67.903,14

Besparing
455,73
51,75
507,48

4,1%

Tarief 2018
Besparing
0,20948 € 56.829,20 € 11.073,94
€ 56.829,20 € 11.073,94

16,3%

Tabel 1. Besparing klein schoolbestuur.

Schoolbestuur met 31 elektriciteit- en 28 aardgasaansluitingen
volume elektriciteit
Tarief 2017
Tarief 2018
Peak
1.335.299 €
0,04898 € 65.402,95 €
0,04656 € 62.171,52 €
Off Peak
651.736 €
0,03467 € 22.595,69 €
0,03411 € 22.230,71 €
Totaal
€ 87.998,63
€ 84.402,24 €

m3
Totaal

volume aardgas
432.505 €

Tarief 2016
0,25030 € 108.256,00 €
€ 108.256,00

Besparing
3.231,42
364,97
3.596,40

4,1%

Tarief 2017
Besparing
0,20948 € 90.601,15 € 17.654,85
€ 90.601,15 € 17.654,85

16,3%

Tabel 2. Besparing groot schoolbestuur.

Energie Voor Scholen helpt u graag!
Hebt u vragen over zonnepanelen, verlichting, isolatie, ketelonderhoud, vergroenen of
het energielabel? En bent u op zoek naar onafhankelijk advies?
U kunt met al uw vragen op energiegebied terecht bij uw vaste contactpersoon Karin
Michgels 030-2255010/06-23690288 of per e-mail michgels@hellemansconsultancy.nl.
Namens de Stuurgroep Energie
Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB, ISBO
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De actuele markt in het kort
Aardgas
De onrust die eind 2016 op de markt is ontstaan over de veiligheid van de Franse
kerncentrales, heeft begin 2017 gezorgd voor een stijging van de aardgasprijzen. Nadat
deze onzekerheid na de winterperiode voorbij leek te zijn, is de gasprijs voor 2018 (in
2017 in te kopen) ook weer gezakt. Een aantal maanden was het vrij rustig op de markt,
totdat in augustus de geopolitieke dreiging tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea
toenam. Dit zorgde voor tumult en niet lang daarna kwam het bericht uit Frankrijk dat de
kerncentrales wederom gekeurd moeten worden op veiligheid. Van oudsher is de olieprijs
één van de belangrijkste drijfveren voor de aardgasprijs. De olieprijs staat momenteel op
het hoogste punt sinds 2015. Deze opeenstapeling van prijsopdrijvende fundamenten
heeft ervoor gezorgd dat de aardgasprijs voor het komende jaar flink is gestegen.
Hieronder ziet u de ontwikkeling van de aardgasmarkt (TTF) van juli 2008 tot juli 2017.

Elektriciteit
De elektriciteitsprijzen hebben dezelfde trend laten zien als de aardgasprijzen. Net als bij
aardgas is in augustus dit jaar de stijging van de elektriciteitsprijs ingezet vanwege
dreigementen tussen de V.S. en Noord-Korea. Ook de vraag naar kolen is afgelopen
maanden sterk afgenomen. Het tekort aan waterkracht in de Alpenlanden, de
onzekerheid rondom de veiligheid van de Franse kerncentrales en extreem warm weer in
China, liggen hieraan ten grondslag. De stijgende vraag in combinatie met minder
aanbod van kolen vanwege overstromingen en stakingen heeft voor de hoogste
kolenprijs sinds 2014 gezorgd. De kolen zijn nog steeds één van de belangrijkste
brandstoffen ten behoeve van de productie van elektriciteit. Hieronder ziet u de
ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt (Endex) van juli 2008 tot juli 2017.
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