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Nieuwsbrief Energie voor Scholen 
(november 2013)  
 
Via deze nieuwsbrief willen wij als Stuurgroep Energie voor Scholen u informeren over de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie.  
Heeft u vragen of suggesties? Neemt u dan contact op met Karin Michgels, 
michgels@hellemansconsultancy.nl, 030–2255010.  
Omdat er vaak zaken uitgezocht dienen te worden, verzoeken wij u bij voorkeur via mail 
te reageren, onder vermelding van uw klantnummer. 
 
 
1 Resultaat Europese Aanbesteding 2015 t/m 2020 
De op één na grootste energieaanbesteding van Nederland is afgelopen week succesvol 
afgerond, met de definitieve gunning voor aardgas en elektriciteit. Energie voor Scholen, 
het grootste scholencollectief van Nederland, blijft scholen een goede prijs van aardgas 
en elektriciteit bieden èn neemt u administratieve rompslomp uit handen.  
 
De energiecommissie van Energie voor Scholen is bijzonder blij met het bereikte 
resultaat èn met het zeer goed en strak verlopen aanbestedingsproces. 
 
Het huidige collectief loopt op 31-12-2014 af. Inmiddels is de Europese Aanbesteding 
voor levering 1-1-2015 t/m 31-12-2020 afgerond. Onderstaand hiervan de resultaten: 
 
Voor elektriciteit is de winnaar van de Europese Aanbesteding De Vrije Energie Producent 
B.V. (DVEP) geworden. Dit is ook al de leverancier van de huidige collectieven die 
Europees zijn aanbesteed. Voor deze deelnemers verandert er vanaf 1-1-2015 dus niets. 
Op dit moment wordt de groep die niet Europees is aanbesteed, geleverd door Qwint. Dit 
is een 100% dochter onderneming van DVEP. Dit deel zal dus switchen. Voor meer 
informatie over DVEP verwijzen wij kortheidshalve naar www.dvep.nl.  
 
De Europese Aanbesteding heeft erin geresulteerd dat middels een veiling de opslagen op 
de groothandelsmarkt (Ice-Endex) zijn vastgelegd. Door het toepassen van de veiling, 
welke in de ochtend werd gehouden en waarbij ruim 30 vertegenwoordigers van 
deelnemende schoolbesturen aanwezig waren, is er zeer scherp aangeboden. Het 
winnende tarief is voor de opslag op de groothandelsmarkt is € 1,38/MWh. Dit komt 
overeen met 0,138 €ct/kWh.  

 

Inkoopsystematiek peak 8u-20u en facturatie systematiek peak 7u-23u 

Leveringsjaar Peak (hoogtarief) 
 opslag 

Off Peak (laagtarief) 
 opslag 

2015 t/m 2020   1,38 €/MWh 1,38 €/MWh 
 

  
De tarieven voor levering 2015 en verder zijn nog niet definitief vastgelegd. Wanneer de 
groothandelsmarkt (Ice-Endex) gunstige tarieven geeft, zullen de prijzen definitief 
worden vastgelegd. De uiteindelijke tarieven voor levering die u dan gaat betalen 
bestaan uit de groothandelstarieven van Ice-Endex plus de opslag.  
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Voor aardgas is de winnaar van de Europese Aanbesteding ENECO Business B.V. Op dit 
moment zijn er diverse leveranciers en dit betekent dat de meeste deelnemers op 1-1-
2015 switchen naar de nieuwe leverancier. Voor meer informatie over ENECO Business 
B.V. verwijzen wij kortheidshalve naar www.eneco.nl.  
De Europese Aanbesteding heeft erin geresulteerd dat middels een veiling de opslagen op 
de groothandelsmarkt (TTF) zijn vastgelegd. Ook bij deze veiling, die in de middag werd 
gehouden, waren ruim 30 vertegenwoordigers van deelnemende schoolbesturen 
aanwezig.  
 
Binnen het nieuwe aardgascontract wat per 1-1-2015 ingaat, worden de tarieven niet 
meer vastgelegd op basis van een olie geïndexeerde formule maar via de 
groothandelsmarkt voor aardgas, de TTF. De aardgastarieven worden nu dus gebaseerd 
op vraag en aanbod naar aardgas en zijn losgekoppeld van de ontwikkelingen van de 
wereld olieprijzen.  
 
De opslag op de groothandelsmarkt voor de grootverbruikaansluitingen is € 1,53/MWh. 
Dit komt overeen met 1,49 €ct/m3. Daarbij komt een dienstenprijs voor landelijk 
transport van € 5,93/m3/uur/jaar. 

 
Commodityprijs grootverbruik 
Leverings- 
periode 

Fixatieprijs 
Opslag 
(Biedparameter 1) 

2015 – 2020 Endex TTF Baseload End of Day Settlement 
Cal price. 1,53 € / MWh 

 
De overeengekomen Dienstenprijs bedraagt 

Leveringsperiode 
Dienstenprijs Grootverbruik  
€/Nm³/uur/jaar 
(Biedparameter 2) 

2015 – 2020 5,93 €/(Nm³/uur/jaar) 

 
De opslag op de groothandelsmarkt voor de kleinverbruikaansluitingen is € 3,73/MWh. 
Dit komt overeen met 3,64 €ct/m3. Hierin zijn de kosten voor het landelijke transport en 
de regiotoeslag al opgenomen. 

 
Commodityprijs en Dienstenprijs Kleinverbruik 
Leverings- 
periode 

Fixatieprijs 
Opslag 
 (Biedparameter 3) 

2015 – 2020 Endex TTF Baseload End of Day Settlement 
Cal price. 

3,73 € / MWh 

 
 
Ook deze opslagen zijn, net als bij elektriciteit, zeer scherp. De tarieven voor levering 
2015 en verder zijn nog niet definitief vastgelegd. Wanneer de groothandelsmarkt 
gunstige tarieven geeft zullen de prijzen definitief worden vastgelegd.  
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2 Vervolgprocedure Europese Aanbesteding 2015 t/m 2020. 
Nu de Europese Aanbesteding is afgerond komen we in de fase waarin de contracten 
definitief worden gemaakt en de aanbestedingsstukken beschikbaar moeten worden 
gesteld aan alle deelnemers. 
Vanaf 1 februari 2014 zijn alle aanbestedingsstukken en alle documenten die met deze 
aanbesteding van elektriciteit en aardgas van belang zijn achter uw eigen login 
beschikbaar. Deze aanbestedingsstukken zijn van belang bij bijvoorbeeld een controle 
van uw accountant inzake Europese aanbestedingen voor levering vanaf 1-1-2015. 
 
 
Het is belangrijk dat u wijzigingen (contact- en locatiegegevens) blijft doorgeven via 
Energie voor Scholen, zodat de site actueel blijft. U kunt inloggen om uw gegevens te 
checken. 
Begin september 2014 zal vanuit Energie Voor Scholen een verzoek komen om uw 
aansluitlijst nogmaals goed te controleren en op de definitieve aansluitlijst uw akkoord te 
geven. Deze controle is noodzakelijk om alle mutaties die tussen de aanbesteding en het 
definitief opstellen van de contracten hebben plaatsgevonden mee te nemen in de 
definitieve switchlijst per 1-1-2015 en in de definitieve aansluitlijst bij het individuele 
leveringscontract per schoolbestuur.  
Eind september 2014 zullen de definitieve leveringsovereenkomsten door de leveranciers 
naar de schoolbesturen worden gestuurd. Deze dienen uiterlijk 19 december 2014 
getekend geretourneerd te zijn aan de leverancier.  
 
 
3 Geen deelnamemogelijkheid achteraf  
Vanuit het onderwijsveld komen er steeds meer vragen over de Europese Aanbesteding 
zoals deze is gelopen en of hierin nog geparticipeerd kan worden. Het antwoord hierop is 
nee. Met de Europese aanbesteding worden schoolbesturen met naam en toenaam 
genoemd. Participeren is daarom niet mogelijk.  
 
 
4 “Wist u dat” 
In deze “wist u dat” de Energie APK. Besparen op de energiekosten begint met inzicht in 
het verbruik. Hellemans Consultancy heeft daar nu een handige service voor ontwikkeld: 
de Energie APK. 
 
Wat kunt u verwachten? 
- Een bezoek van een technisch specialist van enkele uren. U krijgt behalve inzicht in 
 uw energieverbruik ook op hoofdlijnen advies over praktische 
 besparingsmogelijkheden. De besparing op uw energiekosten kan al snel oplopen 
 van honderden tot enkele duizenden euro’s. 
- De technisch specialist bekijkt uw energiefacturen, uw technische installaties, de 
 instellingen daarvan en hoe deze worden gebruikt. 
- Mocht u specifieke energieonderwerpen willen voorleggen, dan wordt ook daar door 
 de technisch specialist apart aandacht aan besteed tijdens het bezoek. 
 
Voor meer informatie of een afspraak met een technisch specialist neemt contact op met 
michgels@hellemansconsultancy.nl of bel 030-2255010. 
Kijk voor informatie en ervaringen van andere deelnemers ook op 
www.energievoorscholen.nl/energie-apk. 
 
Namens de Stuurgroep Energie  
Besturenraad, VKO, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB 
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