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Energieflits 18:  

De tarieven 2016 zijn bekend  
 

Goed nieuws!  

In 2015 zijn uw aardgas- en elektriciteitstarieven laag. 

In 2016 zijn uw tarieven nog lager! 

 

De Stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS) laat u in deze Energieflits uw energietarieven 

voor 2016 weten. Deze tarieven zijn geldig voor zowel de deelnemers aan de Europese 

aanbesteding, als voor de deelnemers met éénjarige contracten in het niet aanbestede 

deel. Alle deelnemers vinden de tarieven na inloggen op www.energievoorscholen.nl. 

 

Alle hierna genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen zoals de 

Energie Belasting. De tarieven zijn ook exclusief netwerktarieven (transport) omdat deze 

voor 2016 door de overheid nog niet bekend zijn gemaakt. Zodra deze bekend zijn, 

maken wij een totale vergelijking voor u in een volgende Energieflits. 

 

 

1. Tarieven 2016 voor levering elektriciteit Europese aanbesteding 

De inkoop van elektriciteit is via een Europese aanbesteding gegund aan De Vrije Energie 

Producent (DVEP). Tijdens deze aanbesteding is de opslag op de groothandelsmarkt 

vastgelegd. Er is afgesproken dat de elektriciteit in verschillende delen in de komende 

jaren zal worden ingekocht. Omdat elektriciteit, maar ook aardgas, aan prijsfluctuaties 

onderhevig is, is gekozen om gespreid in te kopen en daarmee risico’s van 

prijsfluctuaties te verminderen. In onderstaande tabel ziet u de inkoopmomenten voor 

levering van elektriciteit in 2016 en de resultaten die dit heeft opgeleverd.  

 

 
Tabel 1. Inkoopmomenten voor levering elektriciteit in 2016. 

 

Het resultaat is dus dat alle deelnemers aan de Europese aanbesteding 2015 t/m 2020 in 

2016 een tarief voor levering gaan betalen van €ct 5,195 per kWh op werkdagen 

tussen 7:00 en 23:00 uur en €ct 3,748 per kWh in de nacht en in het weekend en op 

feestdagen (alle overige uren). Het enkeltarief is berekend op €ct 4.763 per kWh. 

Dit zijn de tarieven voor zowel de kleinverbruik- als de grootverbruik aansluitingen. 

http://www.energievoorscholen.nl/
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2. Tarieven 2016 voor levering aardgas Europese aanbesteding 

De inkoop van aardgas is via een Europese aanbesteding gegund aan Eneco. Tijdens 

deze aanbesteding is de opslag op de groothandelsmarkt vastgelegd. Er is afgesproken 

dat het aardgas in verschillende delen in de komende jaren zal worden ingekocht. In 

onderstaande tabel ziet u de inkoopmomenten voor levering van aardgas in 2016 en de 

resultaten die dit heeft opgeleverd.  

 

 

 
Tabel 3. Inkoopmomenten voor levering aardgas kleinverbruik in 2016. 

 

 

 
Tabel 4. Inkoopmomenten voor levering aardgas grootverbruik in 2016. 
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Uw voordeel van de lagere tarieven in 2016 

Een goede besparing ten opzichte van de toch al lage tarieven in 2015. 

 

 

 
Tabel 5. Besparing klein schoolbestuur. 

 

 
Tabel 6. Besparing groot schoolbestuur. 

 

 

Uw tarieven in 2017 t/m 2020  

Omdat zowel elektriciteit als aardgas handelsgoederen zijn, variëren de tarieven elke 

dag. Daarnaast zijn zowel elektriciteit als aardgas onderhevig aan geopolitieke 

ontwikkelingen. Zodra het contractueel mogelijk is om voor 2017 en verder in te kopen 

zullen wij dit, bij geschikte marktmomenten, direct doen. 

Voor 2017 zijn de volgende percentages van het totale volume al vastgelegd:  

elektriciteit 65%, aardgas 65%. 

 

 

Regelt u de energiezaken?  Energie Voor Scholen nodigt u uit! 

De laatste tijd zijn er veel personeelswisselingen geweest binnen schoolbesturen. Wilt u 

persoonlijk kennismaken met Energie Voor Scholen?  

Wanneer u meer achtergrond over de inkoopstrategie of de ontwikkeling van de tarieven 

wilt weten, komt u dan in februari of maart 2016 naar een van de informatie-

bijeenkomsten. Deze zijn bedoeld voor nieuwe deelnemers, maar ook voor huidige 

deelnemers. In januari ontvangt u een uitnodiging.  

 

U kunt voor wijzigingen in uw contractgegevens en al uw vragen op energiegebied 

terecht bij Energie Voor Scholen. Wij zijn uw energiemanager. 

Contactpersoon Karin Michgels 030-2255010, michgels@hellemansconsultancy.nl. 

 

Namens de Stuurgroep Energie  

Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB 
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