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Resultaat Europese aanbesteding 2021 t/m 2025 
 
Eén van de grootste collectieve energieaanbestedingen van Nederland is op 26 november 
2019 succesvol afgerond met de definitieve gunning voor aardgas en elektriciteit d.m.v. 
een Europese aanbesteding.   
De stuurgroep van het collectief Energie Voor Scholen is dan ook bijzonder blij met het 
bereikte resultaat en met het goed en professioneel verlopen Europese aanbestedings-

proces. 
 
De winnaar 
De winnaar van de Europese aanbesteding is, voor zowel elektriciteit als aardgas, De Vrije 
Energie Producent B.V. (DVEP) geworden. Dit is de leverancier die in de huidige 
contractperiode 2015- 2020 al elektriciteit levert aan de deelnemers, en aan een beperkt 
aantal deelnemers ook aardgas. 
Het totale volume is ca. 400.000.000 kWh  en 100.000.000 m3 per jaar. Er doen totaal ca. 
6.000 schoollocaties mee. 
 
Resultaat 
Met de Europese aanbesteding zijn er door middel van een veiling op 30 oktober jl. niet de 
kWh-prijzen vastgelegd, maar de opslagen voor elektriciteit en aardgas. Tijdens de veiling 
van aardgas waren 15 vertegenwoordigers van deelnemende schoolbesturen aanwezig. 
Men heeft live deze veilig kunnen volgen. De winnende opslagen uit de veiling, die 

gehanteerd zullen worden vanaf 2021 zijn als volgt: 
 
Elektriciteit  
Opslag hoog € 0,00272 per kWh. Opslag laag  € 0,00259 per kWh. 
 
Aardgas 
De opslag voor kleinverbruik aansluitingen en profielgrootverbruik (G2C): € 0,0337 per 
m3. De opslag voor GXX-aansluitingen:  € 0,01973 per m3.. De dienstenprijs voor landelijk 
transport komt te vervallen.  
 
Wat is een opslag? 
Bovenstaande opslagen komen bovenop de ‘kale” energietarieven die wij de komende 
jaren voor u op verschillende momenten in het jaar op de future markt gaan vastleggen. 
In een opslag zitten verschillende zaken die wij in de aanbesteding hebben uitgevraagd 
aan de leverancier. Dit zijn zaken waar een leverancier risico op loopt en of handlingskosten 
voor heeft: administratiekosten, bandbreedterisico, Programma Verantwoordelijkheid voor 
het profiel richting Tennet, kredietrisico en kosten voor het bijstellen van het energieprofiel 
dat u als school afneemt.   
 
Hoogte van de opslag 
We kunnen stellen dat de opslagen zeer scherp zijn geprijsd. We kunnen ze niet 100% 
vergelijken met de opslagen in het huidige contract omdat er in de nieuwe opslag een 

premie  voor vergroenen is verwerkt. In de vorige aanbesteding was dat niet het geval en 
was de gehele energielevering grijs. Er is nu per jaar rekening gehouden met 17,5%1 
vergroenen met Nederlandse wind en CO2-compensatie, zodat de deelnemers voldoen aan 
de duurzaamheidsambities van de Rijksoverheid. U krijgt bij aanvang van het contract de 
mogelijkheid om in het contract aan te geven of u 100% wilt vergroenen. 
 
 

                                                             
1 De duurzaamheidsambities van de Rijksoverheid kennen een oplopend percentage. Wij hebben gekozen voor 
het gemiddelde gedurende de looptijd van het contract: 17,5% 
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Energietarieven en strategie 
Zoals gezegd, er zijn dus nog geen energietarieven bekend. Zodra de contracten zijn 
getekend, kan er worden ingekocht. Hier ligt een inkoopbeleid aan ten grondslag. Concreet 
betekent dit, dat er steeds delen van het totale volume worden ingekocht (geklikt) voor de 
daaropvolgende jaren. U verneemt van Energie Voor Scholen uw tarief in 
oktober/november voorafgaand aan het leveringsjaar.  
Door een dergelijke manier van inkopen, spreiden we het inkooprisico en komt Energie 
Voor Scholen al vanaf 2003 uit op tarieven onder het marktgemiddelde.  

 
EnergyPanel 
Daarnaast heeft iedere deelnemer in de nieuwe contractperiode gratis EnergyPanel ter 
beschikking. Hiermee kunt u per uur uw verbruik volgen en krijgt u grip op uw verbruik en 
kosten! Hier komen wij in de loop van 2020 bij u op terug om dan per 1 januari 2021 te 
kunnen inloggen op het EnergyPanel. 
 
 
 
En hoe nu verder? 
 
U hoeft niets te doen. Wij zorgen voor de overstap naar het nieuwe contract.  
 
1. Opzeggen van de al deelnemende aansluitingen is daarom niet nodig.  

2. De definitieve leveringsovereenkomsten ontvangt u van DVEP. 
3. U kunt hierop aangeven of u 100% groene energie wenst of het bij 17,5% laat.  
4. U wordt geïnformeerd zodra de contracten worden verstuurd. 
 
Belangrijk:   

a. Het is van belang dat u wijzigingen doorgeeft via www.energievoorscholen.nl, 
zodat uw gegevens actueel blijven; 

b. We willen u er nogmaals op wijzen dat de minister via RVO Nederland locaties 

vanaf een bepaald verbruik registratie-plichtig (EML) heeft gesteld. Deze audit 
kunt u misschien zelf doen of door Hellemans Consultancy laten uitvoeren. Die 
keuze laten we aan u. Voorkom eventuele boetes! 

 
 
 
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 


