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Antwoord op twee actuele vragen over energie
Beste deelnemer,
Er gebeurt veel in de wereld. Dit roept vragen op, ook over energie. Graag geven wij antwoord
op twee veelgestelde vragen:
1. Wat betekent de actuele situatie voor de tarieven van Energie Voor Scholen (EVS)?
2. Waar komt ons gas vandaan?
Wat betekent de situatie in de wereld voor de tarieven van Energie Voor Scholen?
Eerst een korte uitleg voor u als deelnemer aan de Europese Aanbesteding 20212025. Voor 2022 staan uw tarieven vast. Die vindt u na inloggen
op www.energievoorscholen.nl. Conform uw contract kopen wij het totalevolume in delen in om
risico's te spreiden. Hieraan ligt een inkoopstrategie ten grondslag. Dit blijkt al jaren succesvol,
ook in het huidige contract. In uw contract staan daarom geen tarieven, maar een
inkoopformule. Onze inkoopanalisten volgen continu de markt en kopen volgens de strategie in.
Periode 2023-2025. Voor 2023 t/m 2025 hebben we in de afgelopen jaren al grote delen van
het totaalvolume ingekocht, nog vóór de extreme prijsstijgingen op de energiemarkten. Voor
elektriciteit is er momenteel 90% voor 2023, 35% voor 2024 en 15% voor 2025 ingekocht. Voor
aardgas is dit 85% voor 2023, 65% voor 2024 en 45% voor 2025.
Door deze inkoop hebben de huidige omstandigheden minder impact op de tarieven voor de
scholen gedurende het contract t/m 2025. Wij kunnen echter nog geen exacte tarieven melden:
er moet nog 10% tot 15% worden ingekocht voor 2023. Met die inkopen wachten wij, gezien de
situatie in Oekraïne is het nu geen geschikte tijd. Voor de jaren 2024 en 2025 is minder volume
ingekocht, maar daar hebben we ook nog tijd voor.
In onderstaande grafieken ziet u de verhouding in €/MWh tussen het deel dat voor EVS al is
ingekocht ten opzichte van de groothandelsmarkt in 2023.

Waar komt ons gas vandaan?
DVEP Energie is onze leverancier van elektriciteit en gas, tot en met 2025. Zij geven hieronder
uitleg over de herkomst van het door hen ingekochte gas:
U begrijpt, ook als DVEP Energie zijn we diep geschokt door de oorlog in Oekraïne. Ons hart
gaat uit naar iedereen die geraakt is of zorgen heeft om familie en vrienden. DVEP Energie
geeft prioriteit aan de veiligheid van onze medewerkers en de dienstverlening naar onze
klanten.
DVEP Energie krijgt veel vragen over de herkomst van het gas. Zoals u weet wordt de
gaswinning in Groningen afgebouwd. Dit is grotendeels vervangen door gas uit het buitenland.
Zonder dit gas kunnen wij niet aan de vraag van gas in Nederland voldoen. DVEP Energie
koopt aardgas op de groothandelsmarkten en daardoor is de herkomst niet één-op-één te
herleiden naar een land.
DVEP Energie importeert niet direct gas uit het buitenland. Wij handelen en verhandelen gas
dat al aanwezig is in Nederland. Zodra natuurlijk gas Europa is binnengekomen is het technisch
niet haalbaar om de oorspronkelijke bron van herkomst te achterhalen. In Nederland is
ongeveer 20% van het totale gasverbruik afkomstig uit Rusland. Bijna een derde van al het
aardgas dat in de Europese Unie wordt geïmporteerd, komt uit Rusland.
Gazprom
DVEP Energie heeft geen direct contract met Gazprom. Wij handelen en verhandelen
elektriciteit en gas op zowel de nationale als internationale energiemarkt
Certificaat van herkomst
De exacte herkomst van gas in het land is bij niemand bekend. Helaas is er daardoor ook geen
certificaat af te geven waarop staat waar het gas vandaan komt.
Certificaat van vergroening
De certificatenhandel omtrent vergroening is een construct dat al langer bestaat en is in de
markt ook beter geïmplementeerd en gearchiveerd. Omdat er nog niet eerder een conflict
ontstaan is met zo'n grote speler op de gasmarkt, is er voorheen ook geen noodzaak geweest
om de markt in te richten op basis van herkomst. Mogelijkheid verandert dit in de toekomst, nu
is dit niet te herleiden.
DVEP Energie is onderdeel van UGI International
UGI International heeft de contracten voor de directe invoer van producten van Russische
oorsprong stopgezet en blijft aanvullende mogelijkheden onderzoeken.
UGI International opereert in overeenstemming met de Verenigde Staten, EU, VK en andere
toepasselijke handelsembargo's of economische sancties. Bovendien voldoet UGI International
aan de toepasselijke wetten, voorschriften en beperkingen bij de import of export van producten,
diensten, informatie en technologie in de geografische gebieden waarin we actief zijn. Wij
monitoren de ontwikkelingen elke dag en nemen actie waar nodig.
Continuïteit DVEP Energie
DVEP Energie heeft diverse netwerken om te handelen op de markt. Wij zijn in regelmatig
contact met de handelaren, dat betekent dat de gashandel bij DVEP Energie op dit moment nog
niet beïnvloedt is door de situatie in Oekraïne. We zijn niet afhankelijk van Russisch gas.
Rusland is een belangrijke leverancier, maar zeker niet de enige. Daarnaast is UGI International
een grote organisatie waarbij de continuïteit van DVEP Energie gewaarborgd is.
Heeft u vragen op energiegebied? Neem gerust contact op met Karin
Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl of 06-23690288.

Volg Energie Voor Scholen op LinkedIn
Er is nu ook een LinkedIn pagina voor ons inkoopcollectief. Klik hier en volg onze berichten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen berichten van Energie voor Scholen meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u michgels@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek.

