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Energieflits 57 

Uw tarieven voor 2021 zijn bekend  
 

De tarieven gaan in 2021 naar beneden!  Dit ondanks dat de geleverde 

elektriciteit en aardgas ook nog eens voor 17,5% duurzaam zijn opgewekt. 

 

U vindt uw tarieven na inloggen op www.energievoorscholen.nl 

 

In het collectief Energie Voor Scholen hebben we verschillende tarieven: 

 

Europees aanbesteed  

Elektriciteit 

17,5% groen: Nederlandse wind 

100% groen: 17,5% Nederlandse wind en 82,5% Europese wind 

100% groen: Nederlandse wind 

 

Aardgas 

17,5% groen: Gold Standard certificaten 

100% groen:  Gold Standard certificaten 

 

En daarnaast nog een kleinere groep scholen, niet Europees aanbesteed, met dezelfde 

vergroeningsmogelijkheden. 

 

 

Uw energiecontract 2021-2025 voldoet aan de norm van 17,5% duurzaam opgewekte 

energie. Op uw leveringscontract heeft u uw keuze kenbaar gemaakt op welke manier u 

wilt bijdragen aan het behoud van onze planeet. Uw elektriciteitsverbruik kunt u 100% 

verduurzamen door middel van Garanties van Oorsprong (GvO) en uw gasverbruik kan 

gecompenseerd worden met Gold Standards.  

 

Waarom maar 17,5%? Dit is bij benadering de hoeveelheid opgewekte energie van eigen 

bodem die het kabinet voor de komende jaren nastreeft.  

Meer dan 60% van de deelnemers heeft aangegeven dat zij het energieverbruik 

voor 100% willen vergroenen.  

 

 

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 geven u een indruk van de grilligheid (zie bijlage). 

 

 

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 

  

http://www.energievoorscholen.nl/
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BIJLAGE  

 

 

 

Aardgas  

De stijging van de aardgasprijzen in 2018 is in 2019 goeddeels gecorrigeerd. Door de 

tweede zachte winter op rij zijn de prijzen in februari van 2020 verder gedaald. Nadat in 

Europa overheden maatregelen namen die de  verspreiding van het Covid-19 virus 

moesten tegen gaan, en Rusland en Saudi-Arabië het niet eens konden worden over het 

beperken van de olieproductie, zakte de prijs voor aardgas door naar recordniveaus. De 

afgelopen maanden zijn de aardgasprijzen licht hersteld door hogere CO2 prijzen, 

hittegolven en langdurig onderhoud aan de gasinfrastructuur waardoor er minder gas 

vanuit Noorwegen en Rusland naar Europa kon worden getransporteerd. Dankzij de 

gunstige marktomstandigheden en de inkoopstrategie liggen de tarieven voor 2021 meer 

dan 20 procent lager dan de tarieven voor 2020. 

 

 

 

 

U leest de grafiek zo: 

Als u bijvoorbeeld in december 2018 gas voor het jaar 2021 had willen inkopen omdat 

uw contract was afgelopen per 1 januari 2021, dan had u gas gekocht voor het gehele 

jaar 2021 tegen een tarief kaal van ca. 19 ct/m3. Als u dat in december 2019 had 

gedaan, had u een kale gasprijs voor 2021 kunnen vastleggen voor ca. 14 ct/m3.   

Het gaat hier om tarieven op de groothandelsmarkt, de kale tarieven. 
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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. 

Wel wordt de elektriciteitsmarkt doorgaans minder sterk beïnvloed door 

weersomstandigheden. Andersom heeft de CO2 prijs een groter effect op de 

elektriciteitsprijzen. Waar de prijzen van de meeste grondstoffen per saldo nog altijd lager 

noteren dan voor Corona crisis, ligt de CO2 prijs boven het pre-Corona niveau. 

Marktpartijen anticiperen op nieuwe maatregelen van de Europese Commissie die het 

aanbod van CO2 emissierechten moet beperken en verwachten in de toekomst minder 

aanbod en daarmee hogere prijzen. Door deze verwachting stijgen de prijzen al voordat 

precies duidelijk is wat de maatregelen van de Europese Commissie behelzen. Door de 

marktomstandigheden en het benutten van de mogelijkheden die de afgesproken 

inkoopstrategie biedt, liggen de elektriciteitstarieven in 2021 gemiddeld ca. 12 procent 

lager dan in 2020.  

 

 

 

- Piekuren zijn van 7.00  in de ochtend tot 23.00 uur in de avond. 

- Daluren van 23.00 in de avond tot 7.00 de volgende ochtend en in de weekenden. 

Het gaat hier om tarieven op de groothandelsmarkt, de kale tarieven. 

 


