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Overzicht lidmaatschappen van 
brancheverenigingen en  
belangenorganisaties

Organisatie
Energie-Nederland

NVDE

NWEA

HollandSolar

Geothermie-Nederland

Platform Bio Energie (PBE)

VNO-NCW

Techniek-Nederland

Vereniging Gasopslag NL

Groen Gas Nederland 
(GG-NL)

Energy Storage Nederland

MVO-Nederland

Eviolin

Wind Europe

Eur. Federation of Energy 
Traders (EFET)

Corporate Leaders Group 
Europe

Omschrijving
Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen 
die stroom, gas en warmte produceren, leveren en  
verhandelen. Energie-Nederland zet zich in voor een  
duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.
De NVDE is een organisatie van ondernemers in duurzame 
energie in Nederland en maakt zich sterk voor een  
energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare 
energie.
NWEA (NL Windenergie Associatie) is de branchevereniging 
van de windsector en bevordert de ontwikkeling van  
windenergie en werkt aan een sterke windsector en het  
nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.
Holland Solar is de belangenbehartiger van de Nederlandse 
zonne-energie sector en werkt aan het inspireren, informeren, 
verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse 
zonne-energiesector.
Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor  
geothermie en zet zich in voor de beschikbaarheid van  
duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.
Platform Bio-Economie (PBE) bevordert een duurzaam en 
maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in 
Nederland.
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor 
een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. Eneco is lid van de regio 
West en Noord.
Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van  
technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de  
technische detailhandel.
Vereniging Gasopslag Nederland vertegenwoordigt de  
belangen van gasopslagbeheerders met als doel de  
standpunten van de leden over gasopslag naar voren te  
brengen in de discussies rond gaswetgeving.
Groen Gas Nederland vertegenwoordigt organisaties in de 
keten(s) van hernieuwbaar gas en richt zich op opschaling  
en innovatie van hernieuwbaar gas en doelmatige  
ketenintegratie.  
Energy Storage NL is het centrale platform in Nederland voor 
kennis en ‘best practices’ op het gebied van energieopslag en 
conversie.
MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de 
nieuwe economie en vormt een netwerk van partners dat 
samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie 
te bereiken.
Eviolin is een vereniging van laadpaaloperators en service 
providers die nationale roaming nastreeft met internationale 
aansluiting, met behulp van open standaarden.
Europese vereniging windenergie WindEurope is de stem van 
de windindustrie en promoot actief windenergie in Europa en 
wereldwijd.
Mission of EFET is to promote competition, transparency, and 
open access in the European energy sector. EFET works to 
build trust in power, gas and carbons markets across Europe.
Corporate Leaders Groups bring together business leaders 
committed to supporting the transformation to competitive, 
sustainable, inclusive economies that will deliver net-zero 
carbon emissions by 2050. 

Website
www.energie-nederland.nl

www.nvde.nl

www.nwea.nl

www.hollandsolar.nl

www.geothermie.nl

www.platformbio- 
economie.nl

www.vno-ncw.nl

www.technieknederland.nl

www.gasopslag- 
nederland.nl

www.groengas.nl

 
Onder www.fme.nl

www.mvonederland.nl

www.eviolin.nl

www.windeurope.org

www.efet.org

www.corporateleaders-
group.com
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