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De tarieven voor 2020 zijn bekend  
 

In 2020 gaat het tarief van elektriciteit omhoog en het tarief van aardgas naar beneden. 

Maar goed nieuws: de tarieven van Energie Voor Scholen zijn lager dan de huidige 

marktprijzen!  

 

De exacte tarieven die voor u van toepassing zijn vindt u, na inloggen op  

www.energievoorscholen.nl.  

 

In onderstaande tabel is een vergelijking weergegeven die van toepassing is op de tarieven 

die gelden voor de Europese Aanbesteding EVS 2015 t/m 2020. Dit geldt voor bijna 90% 

van alle deelnemers. 

 

 
 

 

De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie laten wij u begin volgend 

jaar weten, omdat deze door de overheid nog niet definitief zijn vastgesteld.  

 

 

Achtergrondinformatie 

Om uw energie goed te kunnen inkopen, houden onze analisten de ontwikkeling van de 

energieprijzen continu in de gaten. De energiemarkt is niet alleen elk uur in beweging, 

maar ook best complex. Er zijn veel factoren van invloed op de tarieven, niet alleen in 

Nederland maar ook internationaal. 

De grafieken van de handelsmarkt, in de bijlage, geven u een indruk van de grilligheid.  

 

 

Energie Voor Scholen helpt u graag met al uw vragen op energiegebied! 

U kunt, zoals u gewend bent, 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 Voor Scholen 

Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB, ISBO 

  

Verschil

E hoog - kWh 188.320     0,04990€         9.397,17€                 0,05947€         11.199,39€             1.802,22€           

E laag - kWh 92.405       0,03796€         3.507,69€                 0,04663€         4.308,85€               801,15€              

G -m3 271.287     0,21905€         59.425,42€               0,21263€         57.683,75€             -1.741,66€         

Totaal 72.330,28€               73.191,99€             861,71€              

Schoolbestuur met 7 elektriciteit- en 7 aardgasaansluitingen

Tarief 2019 Tarief 2020

http://www.energievoorscholen.nl/
http://www.energievoorscholen.nl/
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Aardgas 

Vanaf het tweede kwartaal in 2018 is de prijs voor aardgas flink gestegen met op het 

hoogste punt een stijging van bijna 50%. Deze stijging in 2018 werd veroorzaakt door 

verschillende factoren waaronder extreme weersomstandigheden, gunstige economische 

ontwikkelingen, uitval van kerncentrales en onvoorziene doch gestaag stijgende prijs voor 

emissierechten. Na het bereiken van de top van de gasmarkt in oktober tot heden is de 

gasprijs weer naar acceptabele niveaus terug gekeerd. Wat heeft geleid tot deze prijsdaling 

zijn de milde temperaturen waardoor de gasbergingen vol zitten, onzekerheid rondom 

kerncentrales in Frankrijk is afgenomen en tegelijkertijd lijkt economische groei wereldwijd 

ook af te nemen. Oftewel: er is voldoende aanbod van aardgas en tegelijkertijd zwakt de 

vraag af vanwege afremmende economieën. De gerealiseerde tarieven voor Energie Voor 

Scholen liggen op het marktgemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Ten opzichte van het 

leveringsjaar in 2019 is het tarief voor de deelnemers van het collectief lager. 

 

 
 

 

Elektriciteit 

De ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt lijkt in veel opzichten op die van de gasmarkt. 

Ook de fundamenten voor de prijsstijging hangen veel samen met die van de gasmarkt 

echter is er wel één groot verschil. Na het bereiken van de hoogste prijzen is de 

elektriciteitsmarkt t.o.v. de gasmarkt minder sterk gedaald. Ook bij elektriciteit zorgt de 

afnemende vraag en hoge voorraden aan grondstoffen (kolen en aardgas) voor druk op de 

prijs. Echter, de gestaag gestegen prijs voor emissierechten blijft op een hoog niveau en 

zelfs stijgen. Deze prijsstijging in de prijs voor CO2 zorgt ervoor dat de elektriciteitsprijs 

niet naar het niveau is teruggekeerd van vóór de sterke stijging. Het gerealiseerde tarief 

voor de deelnemers van het collectief is hoger dan het tarief in 2019 met als voornaamste 

reden dat de elektriciteitsprijs - in tegenstelling tot de aardgasprijs – niet meer is 

teruggekeerd naar de oude/lagere niveau. De tarieven voor 2019 zijn grotendeels 

vastgelegd in een zeer gunstige markt (2016-2017), terwijl voor leveringsjaar 2020 een 

groter deel in het actuele/hogere marktniveau (2018-2019) is ingekocht. Maar 

desalniettemin: het gerealiseerde tarief voor het collectief is lager dan de huidige 

marktprijzen. 

 

 


