
   
Contributieregeling Energie Samen 2021/2022 

Vastgesteld op de ALV van 5 februari 2021, met kleine aanvulling op ALV 4 juni 2021. 

Bedragen per jaar, voor organisaties en bedrijven exclusief BTW. 

Uitgangspunten 
• De contributie dient ter dekking van de uitgaven van de Coöperatie voor bestuur 

en belangenbehartiging. De uitgaven van het Bedrijfsbureau BV en Econobis BV 
vallen hier niet onder.  

• Tussen de Coöperatie en het Bedrijfsbureau wordt een Service Level Agreement 
(SLA) afgesloten. Het betreft, op hoofdlijnen, ledencontact, ondersteuning van het 
bestuur, lobby, lidmaatschappen en ledengroei.  

• De Coöperatie dient te streven een eigen vermogen van tenminste € 50.000 in 
2022. 

• Voor 2021 is gerekend met € 250.000 aan contributie-opbrengsten.  
• Met dit reglement vervallen de dubbele contributies (PAWEX en Energie Samen), 

zoals in 2020. 
• Alle leden van Energie Samen ontvangen twee keer per jaar ons ledenmagazine en 

krijgen korting op een abonnement Wind & Zon Vakblad Duurzame Energie, dat 4 
keer per jaar verschijnt. 

• Voor de diensten van het Bedrijfsbureau Energie Samen BV waarvan een 
coöperatie/vereniging gebruikt wil maken worden financiële afspraken gemaakt 
met de aanvragers. 

• Voor verdere toelichting, zie Begeleidend schrijven bij “Voorstel 
contributiereglement 2021 Energie Samen”.  

Coöperaties en verenigingen  
De contributie wordt berekend over het ledenaantal en het gemiddelde van de in de 
voorgaande drie jaren geproduceerde MWh.  

• Het tarief per lid bedraagt €0,50.  
• Het tarief per MWh is een staffel zoals hieronder.  

o Er zijn verschillende staffels voor Windenergie en Zonne-energie.  
o Bij leden die zowel wind- als zonne-energie produceren wordt de 

contributie bepaald door het aantal leden x € 0,50 + de windproductie x 
windstaffel + de zonproductie x zonstaffel. 

De contributie per organisatie bedraagt minimaal €75 en maximaal €15.000. 

WIND 
Gemiddelde MWh  
van de jaren 2019-20211 

Tarief per MWh 

0 - 100 € 0,80 
101 - 200 € 0,78 
201 - 500 € 0,76 
501 - 1.000 € 0,74 
1.001 - 2.500 € 0,70 

 
1 Productie van windturbines die uit enige vorm van subsidie zijn gelopen en een vermogen hebben van 350kW 
of minder wordt niet meegerekend. 

https://energiesamen.nu/media/uploads/20210205%20Bijlage%204a%20Begeleidend%20schrijven%20bij%20nieuw%20contributiereglement%202021.pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/20210205%20Bijlage%204a%20Begeleidend%20schrijven%20bij%20nieuw%20contributiereglement%202021.pdf


   
2.501 - 5.000 € 0,65 
5.001 - 10.000 € 0,60 
10.001 - 25.000 € 0,52 
25.001 - 50.000 € 0,40 
50.001 - 100.000 € 0,20 
100.001 - 200.000 € 0,10 
>200.001 € 0,05 

 

ZON 

Gemiddelde MWh  
van de jaren 2019-2021 

Tarief per MWh 

0 – 50 € 0,68 
51 - 100 € 0,66 
101 - 150 € 0,64 
151 - 200 € 0,62 
201 - 300 € 0,60 
301 - 500 € 0,58 
501 - 1000 € 0,55 
1001 - 2500 € 0,35 
2501 - 5000 € 0,28 
5001 - 10000 € 0,19 
>10000 € 0,10 

 

Dochter- en doelcoöperaties en BV’s 
Coöperaties en verenigingen zijn rechtspersonen met leden.  

Zij kunnen dochter- of doelcoöperaties hebben en (mede-) eigenaar zijn van BV’s. Deze 
worden niet zelfstandig lid. In juridische zin is er meestal geen sprake van een moeder- en 
een dochter coöperatie, maar van een doelcoöperatie voor een bepaalde investering, 
waarbij dan vaak het lidmaatschap van de "moeder" verplicht gesteld wordt als 
voorwaarde om lid te worden en te investeren in de "dochter". 

Bij de berekening van de contributie voor de moedercoöperatie worden ledenaantallen en 
productie van deze entiteiten meegeteld.  

Zodra een dochtercoöperatie en/of BV juridisch afgesplitst wordt van de 
moedercoöperatie kan de dochtercoöperatie zelfstandig lid worden en dus ook contributie 
betalen.  

Koepels van coöperaties 

Landelijke koepels en organisaties  
Hieronder worden Coöperatie Hoom, Coöperatie Mobiliteit Samen, Samen OM en 
Coöperatie Windunie gerekend. Zij dragen bij naar draagkracht, de contributie wordt 
jaarlijks bilateraal vastgesteld. 



   
Regionale koepels 
Een regionale koepel wordt door Energie Samen als zodanig erkend op grond van de 
doelstelling zoals die blijken uit de statuten en wanneer sprake is van minimaal tien leden, 
waarvan ten minste drie zelfstandig lid zijn van Energie Samen. 

Deze groep bestaat uit onder meer REScoopLimburg, Energie Samen Gelderland, Ús 
Koöperaasje, GrEK, Drentse Kei. 

De contributie bedraagt een vast bedrag van € 750,00 plus € 10,00 euro per lid van 
hun koepel. Elke bij de regionale koepel aangesloten energiecoöperatie die zelfstandig lid 
is van Energie Samen wordt niet meegeteld in deze contributieregeling.  

Leden van regionale koepels die diensten afnemen van Energie Samen dienen zelfstandig 
lid te worden. 

Subregionale koepels 
Met sub-regionale koepels, met of zonder eigen elektriciteitsproductie, worden individuele 
afspraken gemaakt in de geest van dit reglement. 

Andere organisaties en individuele leden 
• Supporters die als Individu lid worden betalen €35 (en geen BTW) 
• Bedrijfssupporters betalen minimaal €250. 

Uitzonderingen 
• Zon op Nederland coöperaties, die al lid waren in 2019, betalen in 2021 en 2022 

nog € 25,00. Daarna gelden de algemene regels. 
• Econobis-gebruikers, die geen coöperatie of vereniging zijn, maar bijvoorbeeld een 

stichting of een BV, betalen € 50,00 voor het lidmaatschap van Energie Samen en 
daarnaast een vergoeding voor de afgenomen diensten.   

• De leden van Ecode (Econobis), die alleen gebruik maken van Econobis2, betalen in 
2021 en 2022 een contributie van € 25,00. 

 
2 Er wordt alleen gebruik gemaakt van Econobis en er worden geen andere producten of diensten van Energie 
Samen afgenomen, en was niet al lid van REScoopNL of ODE Decentraal tijdens de fusie tot Energie Samen. Dit 
lidmaatschap is bedoeld om beginnende coöperaties toegang te bieden tot Econobis en tegelijkertijd de 
financiële drempel laag te houden. 


