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Contributiereglement Energie Samen 2023  
 
De contributie die coöperaties en verenigingen betalen voor hun lidmaatschap van Energie 
Samen wordt berekend op basis van hun omzet en het soort omzet. Verderop in dit document 
worden de verschillende omzetcategorieën en de bijbehorende percentages beschreven. Voor 
koepels (van coöperaties) en leden die afkomstig zijn van Hoom gelden in 2023 andere 
bedragen. Ook de contributiebedragen voor particulieren en bedrijven: supporters van 
Energie Samen, staan in dit document. Hieronder worden de contributiebedragen verder 
toegelicht.  
 
Minimumcontributie 

• Leden met een omzet tot € 25.000  en de van Hoom afkomstige leden, zijn in 2023 lid 
voor € 75,- (te innen via automatische incasso) 

Omzet uit opwek met eigen assets 
• Over de omzet uit eigen opwek tussen € 25.000 en 1.000.000 dragen leden 0,8% van 

deze omzet bij. 
• Over de omzet uit eigen opwek boven de € 1.000.000 dragen leden € 8.000,-  plus 0,6% 

van die omzet boven € 1000.000 bij met een maximum van € 25.000,- 
Omzet uit (besparings)diensten 

• Over de omzet uit andere activiteiten boven de € 25.000 dragen leden 0,2% van deze 
omzet bij. 

Omzet uit subsidies en verkoop materialen 
• Deze omzet wordt niet meegenomen in de contributieberekeningen. 

Koepels 

• Koepels dragen € 500,- bij. 
 

Soort lid Omzet*  Contributie 
Koepel  €500,- 
Afkomstig van coöperatie 
Hoom 

  
€75,- 

Coöperatie zonder omzet  €75,- 
Overige leden 
(coöperaties en 
verenigingen) met:  

  

Omzet uit opwek tot 
€25000 

 €75,- 

Omzet uit opwek vanaf 
€25000 

Over omzet   €25.000 - 
€ 1000.000 

0.8% van deze omzet 

Over omzet 
>€1000.000 

€8.000,- plus 0,6% van de omzet boven 
€1000.000 met een maximum van €25.000 

Omzet uit diensten (met 
marge)  

vanaf €25.000 0,2% 

Omzet uit subsidies en 
verkoop materialen 

 0% 

Supporters particulier  € 35,- 
Supporters bedrijven  Minimaal € 250,- 
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*Omzetcategorieën 
De basis voor de berekening van de contributie is de jaaromzet zoals deze blijkt uit de jaarrekening 
of de aangifte vennootschapsbelasting. 

Basis voor de contributie is de gemiddelde omzet uit de T-2 en T-3, dus voor 2023 zijn dat de 
jaren 2021 en 2022. 
 

Omzetcategorie** 
Omzet uit opwek met eigen assets (wind- en zonnestroom) Normaal renderend (>5%) 
Omzet uit (besparings)diensten Geringe marges (<5%) 
Omzet uit overheidssubsidies en verkoop materialen Geen marges (0%) 

 

**Definities omzetcategorieën 
Omzet uit opwek met eigen assets 
De opbrengsten van de verkoop van stroom, de opbrengsten van de regelingen PCR, SCE of SDE. 

Omzet uit (besparings)diensten 
De opbrengsten uit hoofde van opdrachten van gemeenten, particulieren of bedrijven waar 
geringe marges op worden gemaakt. 

Omzet uit subsidies en verkoop materialen 
De opbrengsten van subsidies, verkoop materialen en andere opdrachten waar geen marges op 
worden gemaakt. 

Omzet van dochterondernemingen of dochter- of zustercoöperaties, of andere 
deelnemingen die niet zelf lid zijn van Energie Samen 
De omzet per coöperatie, die lid is van Energie Samen, bevat de eigen opbrengsten plus het 
relatieve deel van dochterondernemingen of dochter- of zustercoöperaties, of andere 
deelnemingen die niet zelf lid zijn van Energie Samen (xx % eigendom is dus ook xx % van de 
opbrengsten). 

 

Spelregels van het contributiereglement 2023 

• Om de omzet te bepalen wordt gerekend met het gemiddelde van T-2 en T-3, zodat bij het 
opstellen van de begroting voor T voor ieder lid duidelijk is welke bijdrage gevraagd wordt, 
dus voor 2023 zijn dat de jaren 2021 en 2022. 
 

• Om de administratieve lasten van dit systeem minimaal te houden, doen we één keer per 
jaar een omzetuitvraag aan alle leden. Als leden hun omzet niet opgeven, zal ES hen 
indelen in een van de categorieën op basis van gegevens bekend uit eerdere jaren, 
gegevens van de KvK of uit de Lokale Energie Monitor. 
 

• Contributie wordt rechtstreeks aan de leden gevraagd, niet via de koepels. Daar waar dat 
nu wel het geval is, worden afspraken over een overgangsperiode gemaakt. 
 

• De Coöperatie Energie Samen krijgt geen financiële bijdrage vanuit het Bedrijfsbureau. 
 

• Zoals in de ALV van 4 november 2022 toegelicht zullen de omzetten uit andere activiteiten 
van de Hoom-leden pas m.i.v. 2024 gaan meetellen. 
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• Er kunnen situaties zijn, waarbij deze nieuwe opzet tot onredelijke effecten leidt. Het 

bestuur heeft de bevoegdheid in die gevallen een passende oplossing te creëren. 
 

Jaarlijkse aanpassingen 
De percentages en minimum/maximum-bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Leidend 
is onze begroting (van de coöperatie Energie Samen) die door de leden wordt vastgesteld. Meer 
geld halen we niet op. Jaren met een hele hoge omzet (zoals in 2022 vanwege de hoge 
stroomprijzen) of een stevige groei in het aantal leden (en omzet-basis) kunnen er dus toe leiden 
dat de percentages en maximumbedragen (bij gelijkblijvende begroting) naar beneden kunnen 
worden bijgesteld.  
 

Toelichting  

het bijdrage-percentage neemt af naarmate de omzet toeneemt, omdat leden met hogere 
omzetten vaak zelf ook om niet bijdragen aan de werkzaamheden van ES en daarnaast met directe 
investeringen bijdragen aan de ontwikkelingen van ES/Bedrijfsbureau. 

 
Verdere info over het contributiereglement (en de totstandkoming daarvan), zoals dat is 
vastgesteld tijdens de ALV van 16 december, vind je op deze pagina: 
https://energiesamen.nu/evenementen/1185/algemene-ledenvergadering-alv-16-december-2022  

https://energiesamen.nu/evenementen/1185/algemene-ledenvergadering-alv-16-december-2022

