Contributiestructuur NWEA 2017
Voor 2017 geldt de onderstaande contributiestructuur voor het lidmaatschap of donateurschap van NWEA.
Deze contributiestructuur en de hoogte van de contributies zijn vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering van NWEA op 16 november 2016.
Categorieën
Voor de contributieheffing gelden de volgende uitgangspunten:
a. voor exploitanten wordt de hoogte van de contributie vastgesteld op basis van opgesteld vermogen
(zie tabel);
b. voor bedrijven en instellingen zonder opgesteld vermogen wordt de hoogte van de contributie
vastgesteld op basis van een indeling van eenmansbedrijf tot sponsorbedrijf (zie tabel);
c. voor bedrijven en instellingen die, zowel exploitant zijn als ook andere wind gerelateerde activiteiten
verrichten, geldt de indeling in de categorie met de hoogste contributie(dit zal in de regel de voor het
betreffende bedrijf belangrijkste activiteit zijn), dit geldt ook voor gelieerde bedrijfsonderdelen;
d. Voor leden met windvermogen in (voorbereiding voor) ontwikkeling, daaronder begrepen actieve
belangstelling voor de tenderrondes Wind op Zee in Nederland, geldt de categorie voor exploitanten
(op basis van het vermogen in ontwikkeling) dan wel de categorie voor bedrijven en instellingen zonder
opgesteld vermogen, afhankelijk van welke categorie de hoogste contributie heeft.
Daarnaast zijn er de specifieke categorieën (zie bijlage) voor:
- Premiumleden (leden die vrijwillig bereid zijn een extra hoge contributie te voldoen);
- Buitenlandse bedrijven;
- Onderzoeks- en onderwijsinstellingen die niet in een van de andere categorieën passen;
- Sponsorleden;
- Donateurs.
Deelname aan Commissies en vermelding op de website
Alle leden met opgesteld windvermogen evenals alle bedrijven en instellingen hebben toegang tot de
Commissies. Ze hebben recht op vermelding van de (bedrijfs)naam op de ledenlijst van de website van
NWEA.
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Overzicht
Voor 2017 geldt de volgende categorie indeling en bijbehorende contributietabel:
Cat.

Aantal MW
Tot 0,5 MW
0,5 – 2,4
2,5 – 4,9
5,0 – 9,9
10,0 – 19.9
20,0 – 39,9
40,0 – 59,9
> 60

Bedrijfsomvang

Eenmansbedrijf
Kleinbedrijf
Middelklein bedrijf
Middelbedrijf
Middelgroot bedrijf
Grootbedrijf
Sponsorbedrijf
Premium lid
Buitenlands bedrijf
Onderzoek/Onderwijs
Donateurs

# werknemers
1
<5
5<10
10 <25
25<50
50<100
>100

Omzet
(mln)

<1
1<2.5
2.5<5
5<10
10<25
>25

Contributie
€ 135
€ 290
€ 725
€ 1.475
€ 3.900
€ 7.600
€ 17.500
€ 35.000
€ 48.000
€ 5.000
€1.250
€ 120

Stemmen
1
2
5
10
25
50
115
225
300
25
8
0

Opgave
Bij de bepaling van de contributie geldt de hoogste categorie die volgt uit de omzet in het jaar voorafgaand
aan de contributieverplichting of het aantal werknemers, beide voor zover het wind gerelateerde
activiteiten binnen Nederland betreft. De wind gerelateerde omzet van aan het lid gelieerde juridische
entiteiten wordt geacht te zijn inbegrepen in de bepaling van de in Nederland (en de Nederlandse EEZ)
gerealiseerde wind gerelateerde omzet en het aantal werknemers.
Aan de exploitant wordt jaarlijks gevraagd om een verklaring omtrent het totaal door hem/haar in
Nederland (en de Nederlandse EEZ) opgestelde windvermogen per 1 januari van het betreffende jaar,
inclusief het opgesteld vermogen van gelieerde juridische entiteiten (gespecificeerde opstelling van aantal
MW, inclusief (uitgewerkt op projectniveau) naam exploitant, locatie, vermogen, percentage deelname
etc.). Van natuurlijke personen wordt uiteraard ook een dergelijke verklaring gevraagd (alle deelnames in
privé c.q. middels juridische entiteiten in windturbines/windparken).
Ook aan de bedrijven en de leden wordt jaarlijks een opgave gevraagd van de categorie indeling die per 1
januari van het betreffende jaar van toepassing is. Deze vorm van zelfcontrole wordt effectief geacht,
aangezien in de branche wel bekend is hoeveel personen er ongeveer werkzaam zijn bij een bepaalde
onderneming, c.q. in welke omzetcategorie het betreffende bedrijf valt.
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Leden met windvermogen in (voorbereiding voor) ontwikkeling, daaronder begrepen actieve belangstelling
voor tenderrondes Wind op Zee in Nederland, dienen op te geven welk volume zij in voorbereiding hebben
dan wel actief (gaan) tenderen. Tevens dienen zij op te geven in welke categorie voor exploitanten (op basis
van het vermogen in ontwikkeling) dan wel de categorie voor bedrijven en instellingen zonder opgesteld
windvermogen zij thuishoren.
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Bijlage: Omschrijving specifieke categorieën
Premiumleden
Premiumleden zijn leden die op vrijwillige basis bereid zijn een extra hoge contributie te betalen.
Premiumleden hebben het recht tot het doen van een bindende voordracht voor één lid voor het algemeen
bestuur van NWEA. Ze krijgen een speciale vermelding op de homepage van de website van NWEA en
voorrang voor promotiemogelijkheden bij door NWEA georganiseerde activiteiten.
Buitenlandse bedrijven leden
“Buitenlandse bedrijven” zijn bedrijven zonder omzet in Nederland en/of de Nederlandse EEZ en zonder
wind vermogen in (voorbereiding voor) ontwikkeling, evenmin als actieve belangstelling voor de
tenderrondes Wind op Zee in Nederland.
Onderzoeks- en onderwijsinstellingen leden
Onderzoeks- en onderwijsinstellingen vallen onder deze categorie als zij niet onder een van de andere
categorieën vallen.
Sponsorleden
Evenals leden met een opgesteld windvermogen vanaf 60 MW worden de zeer grote bedrijven met meer
dan 100 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan € 25 mln. beschouwd als sponsorbedrijf; dit
predicaat staat ook open voor bedrijven uit andere categorieën die zich als zodanig willen profileren en
bereid zijn de daarbij behorende contributie te betalen.
Sponsorleden krijgen in aanvulling op de reguliere faciliteiten een speciale vermelding op de homepage van
de website van NWEA en voorrang voor promotiemogelijkheden bij door NWEA georganiseerde
activiteiten.
Donateurs
Voor natuurlijke personen bestaat de mogelijkheid donateur te worden van NWEA. Donateurs kunnen zijn:
natuurlijke personen, die in het geheel geen bedrijfsmatige activiteiten in de windbranche verrichten en/of
natuurlijke personen, die werkzaam zijn bij een NWEA lid. Donateurs hebben geen toegang tot de
Commissies en geen stemrecht in de ALV.
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