Contributie 2020 Energie Samen
Bedragen exclusief BTW

Lokale coöperaties/verenigingen
•

•

•

Met opgesteld vermogen
o € 1,00 per lid, peildatum 31-12-2019, vermeerderd met:
o € 0,18 per GVO over de gerealiseerde productie in het jaar 2019. Uitleg GVO:
zie hieronder.
o Minimum contributie € 75, maximum contributie € 5.000.
Zonder opgesteld vermogen
o € 1,00 per lid, peildatum 31-12-2019
o Minimum contributie € 75.
Uitzonderingen
o De Zon op Nederland coöperaties die lid waren in 2019 hebben volgens
afspraak in 2020 en 2021 een contributie van € 25,00 per coöperatie.
o Voor coöperaties/verenigingen die Econobis gebruiken is er in 2020 een
kortingslidmaatschap voor € 25,00 mogelijk1.

Supporters
Supporters steunen Energie Samen, zijn welkom op de ALV maar hebben daar geen
stemrecht, en ontvangen de maandelijkse mailnieuwsbrief en het ledenblad (twee keer
per jaar).
•
•
•

Standaard: individuele supporters € 35.
Econobis-gebruikers, die geen coöperatie of vereniging zijn (bijv. stichting) zijn:
€ 50.
Overige organisaties: minimaal € 250.

Koepels
•

•

Landelijke koepels. Contributie is maatwerk. In 2020 betaalt PAWEX € 70.000
(m.n. bijdrage lidmaatschappen NWEA, NVDE en werkkapitaal), Hoom (m.n.
huisvesting en werkkapitaal) € 15.000.
Regionale koepels2 3:De contributie van de regionale koepels in 2020 wordt:
€ 750,- vast bedrag (basis) plus € 10,- per aangesloten lid van de regionale koepel
(variabel). Elke bij de regionale koepel aangesloten energiecoöperatie die
zelfstandig lid is van Energie Samen wordt niet meegeteld in deze
contributieregeling. Regionale koepels zijn bijvoorbeeld REScoopLimburg, Energie
Samen Gelderland, Ús Koöperaasje, GrEK, Drentse Kei, Energie Samen NoordHolland.

Voorwaarden: je gebruikt alleen Econobis, dus neemt geen andere producten of diensten van
Energie Samen af, en je 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.
2
Op de ALV van 12 juni 2020 is de regeling voor regionale koepels herzien. De oorspronkelijke regeling was:
€ 25 euro per lid van de koepel, met een minimum van € 500. Regionale koepels krijgen een retributie voor elk
van hun leden die zelfstandig lid zijn van Energie Samen van € 50.
3
Bij fusie van PAWEX worden mogelijk de regionale koepels lid. Voor deze koepels geldt de
regeling zoals voor lokale organisaties met opgesteld vermogen.
1

•

Sub-regionale koepels: met sub-regionale koepels, met of zonder eigen
elektriciteitsproductie, worden individuele afspraken gemaakt in de geest van het
contributiereglement.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar wordt de contributie voor gebruikt?
Wat zijn GVO’s?
Hoe kan ik contributie na installatie van panelen of turbines schatten?
Hoe is het contributiedeel van € 0,18 per GVO bepaald?
Hoe contributie berekenen voor coöperaties met dochter- of doelcoöperaties en/of
BV’s?
Zijn er andere uitzonderingen mogelijk?
Meer informatie

Waar wordt de contributie voor gebruikt?
De contributie wordt gebruikt om de structurele activiteiten van Energie Samen te kunnen
bekostigen. Dus zonder incidentele bijdragen (Participatiecoalitie, DOEN, Ontwikkelfonds,
specifieke RVO-subsidies, etc.). Voor 2020 wordt gerekend met € 225.000. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat de activiteiten van personeel in loondienst voor 75% gefinancierd
worden uit incidentele opbrengsten.
Wat zijn GVO’s?
Garanties van Oorsprong (GvO’s) zijn een bewijs dat stroom is opgewekt uit een
duurzame bron. GvO’s zijn certificaten en worden in Nederland uitgegeven door CertiQ.
Een GvO wordt eenmalig aangemaakt per 1000 kWh (= 1 Mwh) duurzaam opgewekte
elektriciteit.
Een GvO wordt elektronisch aangemaakt. De certificatenrekening bij CertiQ waar GvO’s
op worden geboekt, is vergelijkbaar met een bankrekening.
De (regionale) netbeheerder of het meetbedrijf meet de hoeveelheid elektriciteit of
warmte die door de installatie van de producent duurzaam is opgewekt. De netbeheerder
geeft de door hem verzamelde meetgegevens door aan CertiQ, meestal maandelijks. De
meetgegevens worden omgezet in GvO’s en bijgeboekt op de certificatenrekening van de
handelaar die de producent op de inschrijving bij CertiQ heeft vermeld (of op een
eindverbruikersrekening van de coöperatie).
Hoe kan ik contributie na installatie van panelen of turbines schatten?
Als je nog geen productie hebt, kan je de verwachte contributie na installatie schatten.
We hebben daarvoor een Excelsheet gemaakt. Je voert in: verwacht aantal leden en
verwacht aantal en vermogen van je productie-eenheden. Je krijgt eruit: een schatting
van je contributie. De uiteindelijke contributie na installatie is natuurlijk afhankelijk van
daadwerkelijk gerealiseerde productie. Download de Excelsheet.
Hoe is het contributiedeel van € 0,18 per GVO bepaald?
•

Verschillende parameters spelen een rol bij het bepalen van de gemiddelde GVO-prijs
voor enig jaar.
Het tijdstip (datum) waarop het GVO-contract is afgesloten, want dat is
medebepalend voor de prijs van dat moment. Elk elektriciteitscontract (inclusief GVOcontract) wordt individueel afgesloten tussen producent en afnemer en is dus in die
zin uniek.
Elektriciteit opgewekt door zonnepanelen of door windturbines: de verschillen zijn de
afgelopen twee jaar sterk afgenomen tot minder dan 10% verschil.

•

•
•

Ondanks bovenstaande zijn er doorslaggevende overwegingen te werken met een
gemiddelde GVO-prijs voor enig jaar. Vanuit de landelijke database van CertiQ kan
Energie Samen betrekkelijk eenvoudig de gerealiseerde productie over enig jaar van
onze leden verkrijgen. De administratieve druk om per lid de exacte GVO-prijs van een
of meer contracten te verzamelen en vervolgens om te zetten in contributieheffing is
groot en kostbaar.
De gemiddelde GVO-prijs over enig jaar wordt bepaald door coöperatie Windunie, die
door hun grote hoeveelheid informatie daartoe in staat zijn.
De gemiddelde GVO-prijs over 2019 is € 6,00 per GVO. Dat betekent dat per GVO een
contributie geheven wordt van 3% van € 6,00 = € 0,18.

Hoe contributie berekenen voor coöperaties met dochter- of doelcoöperaties en/of
BV’s? 4
Dochter- of doelcoöperaties en/of BV’s die volledig of deels eigendom zijn van de
moedercoöperatie worden niet zelfstandig lid. De moeder betaalt mee voor het
ledenaantal en de productie van de dochter/BV. Indien een dochtercoöperatie en/of BV
juridisch afgesplitst wordt van de moedercoöperatie kan de dochtercoöperatie zelfstandig
lid worden en dus ook contributie betalen.
Zijn er andere uitzonderingen mogelijk?
Het bestuur kan besluiten in bijzondere omstandigheden eventueel
dispensatiemaatregelen te treffen met individuele leden. Jaarlijks zal bij de Jaarrekening
geanonimiseerd verantwoording worden afgelegd.

Meer informatie
•
•
•

4

Contributiereglement 2020 zoals vastgesteld op de ALV van 13 december 2019
Concretisering van het contributiereglement 2020 door het bestuur vastgesteld op
21 januari 2020.
Rekentool voor contributieberekening

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".

