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Energieflits 17:  

Inkoopprocedure, tarieven en begroting 2016 
Prinsjesdag is achter de rug. De meeste scholenorganisaties zijn met de 
begroting voor 2016 bezig. Graag leveren we daaraan onze bijdrage door u 
vanuit Energie Voor Scholen een betrouwbaar beeld te geven wat de 
energiekosten voor 2016 zullen zijn.  
In deze Energieflits geven wij u een overzicht van de energietarieven voor de 
begroting van 2016. Vooral onder invloed van de dalende marktprijzen zijn deze 
naar verwachting ongeveer 3 tot 4% lager dan dit jaar. Als de dalende trend 
doorzet, kunnen de tarieven nog iets lager uitpakken, omdat de laatste 15 - 20% 
nog ingekocht moet worden.  
 
Het is wel belangrijk om te beseffen dat de totale kosten voor elektriciteit en 
aardgas bestaan uit leveringskosten, netwerkkosten en verschillende 
belastingen. Om er zeker van te zijn dat de begroting in 2016 niet wordt 
overschreden bij een gelijkblijvend verbruik, adviseren wij eenzelfde begroting 
aan te houden voor elektriciteit, aardgas en stadsverwarming als in 2015. 
 
Elektriciteit 
De tarieven voor elektriciteit en aardgas veranderen iedere dag. Het is daarom 
belangrijk om deze prijzen continue te monitoren. Omdat niemand weet wat de 
tarieven in de toekomst gaan worden, is ervoor gekozen om binnen het collectief 
gespreid in te kopen. 
 
Op dit moment is 85% van het elektriciteitsvolume voor 2016 ingekocht op 
verschillende momenten in 2014 en 2015. Dit zorgt voor het volgende beeld: 

 
Grafiek 1. Prijsontwikkeling en inkoopmomenten elektriciteit 
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Dit betekent dat de tarieven voor elektriciteit in 2016 ongeveer 4% lager zullen 
zijn dan dit jaar.  
 

Tarieven levering elektriciteit 2016 
De tarieven zijn voor 85% vastgelegd 

Europees aanbestede deel Niet Europees aanbestede deel 
5,24 €ct/kWh peak 5,34 €ct/kWh  
3,79 €ct/kWh off peak 3,89 €ct/kWh off peak 
4,81 €ct/kWh enkel 4,91 €ct/kWh enkel 

 
 
 
Aardgas 
Op dit moment is 80% van het aardgasvolume voor 2016 ingekocht op 
verschillende momenten in 2014 en 2015. Ook hier is een daling zichtbaar van 
ongeveer 3% ten opzichte van 2015. 
 

    Grafiek 2. Prijsontwikkeling en inkoopmomenten aardgas 
 
Gezien de dalende trend zal de laatste 20% op een zo laag en laat mogelijk 
moment ingekocht worden en zal zorgen voor iets lagere tarieven dan hierna 
weergegeven. 
 

Tarieven levering aardgas 2016 
De tarieven zijn voor 80% vastgelegd 

Europees aanbestede deel Niet Europees aanbestede deel 
24,93 €ct/m3 grootverbruik n.v.t. 
27,08 €ct/m3 kleinverbruik 27,18 €ct/m3 kleinverbruik 
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Nogmaals attenderen we u er op dat alle hierboven genoemde tarieven exclusief 
BTW, energiebelastingen en netwerkkosten zijn. 
 
Vragen? 
U kunt met al uw vragen op energiegebied terecht bij Energie Voor Scholen. 
Neemt u contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl of 
030-2255010 
 
 

Namens de Stuurgroep Energie  
Verus, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB 

mailto:michgels@hellemansconsultancy.nl

