Project participatiereglement
Postcoderoosproject ‘Samen Zon Oosterzee’
Coöperatieve Vereniging Dorp Centraal U.A.

1

Begrippen ........................................................................................................................................ 2

2

Doel uitgifte participaties ............................................................................................................... 3

3

Omvang en inschrijfperiode uitgifte participaties ......................................................................... 3

4

Voorwaarden aan inschrijving........................................................................................................ 3

5

Inschrijving en inschrijvingskosten ................................................................................................ 4

6

Toerekening van elektriciteit en recht op vrijstelling energiebelasting ....................................... 4

7

Participatiesledenrekening, waardeontwikkeling en uittreding .................................................. 5

8

Wijzigingen ...................................................................................................................................... 5

9

Waarborgen .................................................................................................................................... 5

10

Verhandelbaarheid ..................................................................................................................... 6

11

Geschillen .................................................................................................................................... 6

12

Inwerkingtreding ........................................................................................................................ 6

1

Begrippen
Aanwijzing

De aanwijzing van de Coöperatie als bedoeld in artikel 59a van de Wet
belastingen op milieugrondslag;

Coöperatie

Coöperatieve Vereniging Dorp Centraal U.A. opgericht bij notariële akte op
09 maart 2016, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65549392. De Coöperatie is gevestigd aan de Landmansweg 7, 8536TB te
Oosterzee;

Elektriciteitsaansluiting

De elektriciteitsaansluiting waarop het Lid deelneemt aan het project
met bijbehorende EAN-code voor de verrekening van de energiebelasting;

Kleinverbruikersaansluiting

Een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère;

Lid

Een lid van de Coöperatie

Participatie

Een participatie is een aandeel in het vermogen van het collectief zonnedak
Samen Zon Oosterzee en geeft daarnaast recht op vrijstelling van
energiebelasting, over de aan de participatie toe te kennen opgewekte
hoeveelheid energie, van de aan de participatie gerelateerd productieinstallatie;

Productiejaar

De periode vanaf de datum genoemd in de aanwijzing van de belastingdienst
tot het jaar daaropvolgend;

Productie-installatie

Een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de
Elektriciteitswet 1998, zijnde een zonnepaneleninstallatie op het dak aan de
Herenweg 90 te Oosterzee;
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Doel uitgifte participaties
De Coöperatie heeft onder meer het doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de
Coöperatie en haar leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden door middel van:
• Het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;
• Het op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze produceren, doen produceren, leveren en
doen leveren van energie, ten behoeve van haar leden, alles in de ruimste zin;
• De verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie-installatie(s),
De Coöperatie gaat door middel van zonnepanelen lokaal duurzame energie op te wekken ten
behoeve van haar leden met toepassing van de wettelijke Regeling Verlaagd Tarief ex artikel 59a t/m
59c Wet belasting op milieugrondslag, beter bekend onder de naam Postcoderoosregeling.
In verband hiermee gaat de Coöperatie een Productie-installatie plaatsen op het dak aan de
Herenweg 90, 8536 TV te Oosterzee.
Het doel van de uitgifte van de participaties is de financiering van de Productie-installatie.
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Omvang en inschrijfperiode uitgifte participaties
3.1.
De participaties worden uitgegeven door het bestuur van de Coöperatie.
3.2.
De omvang van de uitgifte bedraagt maximaal 179 participaties.
3.3.
Het bestuur van de Coöperatie biedt haar inwoners van het postcodegebied 8536, 8537,
8538, 8539 en 8508 participaties aan voor eenmalig € 95,- of € 285,- per stuk.
3.4.
Bij participaties van €95,- per stuk, is jaarlijks gedurende 15 jaar een aanvullende contributie
verschuldigd van € 16,50,- per stuk per jaar.
3.5.
De uitgifte van participaties start op 24 november 2020 en eindigt zodra alle participaties zijn
uitgegeven.
3.6.
De storting van de inleg zal worden voldaan op het door de Coöperatie aangehouden
rekeningnummer: NL53 TRIO 0254 831 567 ten name van Dorp Centraal U.A. en
onder vermelding van het aansluitingsadres.
3.7.
Het bestuur van de Coöperatie stelt een informatiedocument beschikbaar over de
investering, de financiering, exploitatie van het project alsmede de rechten, plichten en
risico’s die verbonden zijn aan de uitgifte van de participaties. Dit informatiedocument is
toegevoegd in bijlage 1.
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Voorwaarden aan inschrijving
4.1.
Inschrijving kan slechts geschieden door natuurlijke personen of rechtspersonen die:
a) voldoen aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap van de Coöperatie;
b) die lid zijn van de Coöperatie;
c) woonachtig zijn in de postcodegebieden zoals gesteld in lid 3.3.;
d) beschikken over een kleinverbruikersaansluiting.
4.2.
Deelnemers aan het project worden automatisch lid van de Coöperatie. Voor zover ze nog
geen lid zijn voldoen ze de éénmalige inschrijfkosten van €25 voor het lidmaatschap.
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Inschrijving en inschrijvingskosten
Inschrijving geschiedt door het ondertekenen en versturen van de deelnameovereenkomst naar het
bestuur van de Coöperatie.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
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De inschrijver geeft op hoeveel en welke participaties hij/zij wenst aan te schaffen.
Inschrijver ontvangt voor akkoord het participatiesreglement.
Na verzending en betaling is de inschrijving definitief, met dien verstande dat de
inschrijving komt te vervallen als;
(1) Onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven op de participaties;
(2) Er geen aanwijzing wordt verkregen;
(3) Inschrijver niet door het bestuur wordt geaccordeerd voor deelname;
Inschrijvers voor het € 95,- model verplichten zich tot het afgeven van een machtiging voor
het automatisch afschrijven van de jaarlijkse contributie van € 16,50,-.
Inschrijver ontvangt een deelnameovereenkomst met het aantal participaties.
Inschrijver ontvangt een nota van afrekening voor het aantal participaties wat is verkregen.
Het bestuur zal een nota van afrekening versturen nadat aan de onder de artikel 5.3.
gestelde eisen is voldaan.
Inschrijver ontvangt na betaling een bevestiging van het aantal aangeschafte participaties in
de vorm van de door het bestuur getekende deelnameovereenkomst. Bij verschil van inzicht
geeft de historie van banktransacties uitsluitsel.
Inschrijver is in bezit van de participaties, nadat de participaties zijn afgerekend en het
bedrag op de bankrekening van de Coöperatie is gestort.
Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Uitgezonderd het eenmalige inschrijfgeld
voor nieuwe leden van de coöperatie

Toerekening van elektriciteit en recht op vrijstelling energiebelasting
6.1.
De opgewekte elektriciteit van deze Productie-installatie wordt – in het kader van de
Regeling Verlaagd Tarief – toegerekend door het bestuur aan de participaties van de leden en
geeft, indien is voldaan aan de wettelijk voorwaarden, recht op een energiebelastingkorting
op de energienota van het betreffende lid.
6.2.
De toerekening per Lid vindt plaats door het in betreffende opwekjaar geproduceerde
elektriciteit in kWh’s te delen door het aantal totale participaties en vervolgens te
vermenigvuldigen met het aantal afgenomen participaties door het Lid.
6.3.
De toerekening kent een maximum van 10.000 kWh per Lid.
6.4.
Alle opgewekte kWh’s die niet zijn toegerekend, vloeien terug naar de Coöperatie.
6.5.
De Coöperatie verstrekt jaarlijks een opgave van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit
die over dat jaar wordt toegerekend aan de leden die participaties houden, als bedoeld in
artikel 19b lid 6 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.
6.6.
De Coöperatie geeft de aan het Lid toegekende hoeveelheid opgewekte elektriciteit door aan
Energie van Ons, voor deelnemers die daarvan hun elektriciteit betrekken. Deelnemers die bij
andere leveranciers hun energie betrekken moeten de het jaarlijkse (toerekening) zelf bij hun
energieleverancier melden.
6.7.
Mocht het Lid gedurende het productiejaar haar lidmaatschap beëindigen, dan wordt de
opgewekte elektriciteit over dat jaar toegerekend aan het Lid naar rato van het aantal
maanden lidmaatschap van de Coöperatie, tenzij bij de overdracht van de participaties
anders is bepaald.
6.8.
Bij de toerekening als bedoeld in artikel 6.7, tellen alleen de maanden waarin het Lid de
gehele maand lid was van de Coöperatie mee voor de toerekening van de opgewekte
elektriciteit in het betreffende productie jaar.
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6.9.

De opgewekte elektriciteit zal worden toegerekend aan de elektriciteitsaansluiting van het
Lid, zoals vermeld op de deelnameovereenkomst.
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Participatiesledenrekening, waardeontwikkeling en uittreding
7.1
Voor de inbreng beschreven in artikel 3 houdt de Coöperatie in haar boeken voor het Lid een
participatiesledenrekening aan naar rato van het aantal participaties in het bezit van het
betreffende lid.
7.2.
Over de waarde van de participaties vindt een interne afschrijving plaats ten laste van de
participaties en deze afschrijving is lineair over 15 jaar tot 0 euro.
7.3.
De afschrijving over de participaties bedoeld in artikel 5.2. bedraagt jaarlijks 1/15 van de
initiële waarde van de betreffende participatie.
7.4.
Het lid ontvangt jaarlijks een waardeverklaring met betrekking tot de waarde van de
participatie over dat betreffende boekjaar. Deze waardeverklaring wordt verstrekt binnen
een maand na de vaststelling van de jaarcijfers door de Coöperatie.
7.5.
Bij verhuizing van het Lid buiten het door de belastingdienst aangewezen Postcodegebied als
bedoeld in artikel 47 lid 1 sub z Wet belastingen op milieugrondslag en bij overlijden van het
Lid, dient het lid c.q. diens erfgenamen binnen 6 maanden, behoudens verlenging van deze
termijn door het bestuur, de participaties over te dragen aan een ander lid. Wanneer
niemand de participaties over kan nemen dan neemt de coöperatie, mits de financiële positie
van de coöperatie dat toelaat, ze over tegen de dan geldende waarde van de
zonparticipaties.
7.6.
Indien de participaties niet of niet tijdig worden overgedragen binnen de
onder 7.5 van deze overeenkomst vermelde termijn, zullen de participaties zonder
tegenprestatie in eigendom vervallen aan de Coöperatie.
7.7.
Een participatiesledenrekening kan alleen worden overgedragen aan een (nieuw) lid
van de Coöperatie, mits het bestuur van de Coöperatie hiervoor schriftelijk toestemming
heeft verleend.
7.8.
Bij overlijden van het Lid, kunnen de nabestaanden de openstaande
participaties ledenrekening als beschreven in artikel 7.1. teruggestort krijgen tegen de dan
geldende boekwaarde van de ledenrekening zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar
voorafgaand het boekjaar waarin het verzoek tot terugstorten wordt ingediend.
7.9.
De kosten voor het terugstorten van de ledenrekening komen voor rekening van het Lid.
7.10 Indien de verschuldigde contributie van de participaties niet of niet tijdig, ook niet na
aanmaning, wordt betaald, komen de participaties zonder tegenprestatie in eigendom te
vervallen aan de Coöperatie.
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Wijzigingen
8.1
Lid verplicht zich om wijzigingen van adresgegevens, contactgegevens, banknummer en
energieleverancier zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur van de Coöperatie.
8.2.
Wijzigingen worden doorgegeven door een email te sturen naar de secretaris van de
Coöperatie.
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Waarborgen
9.1.
De aanbieder en deze uitgifte van participaties valt niet onder de Wet op het financieel
toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
9.2.
De Coöperatie legt een register aan van de uitgegeven participaties. Voor alle
participaties geschiedt de inschrijving in het register na ontvangst van betaling.
9.3.
Bewaring van het register met gegevens van de uitgegeven participaties zal door de
Coöperatie op zorgvuldige wijze plaatsvinden.
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10 Verhandelbaarheid
10.1. De participaties zijn overdraagbaar onder de voorwaarden dat:
a. het bestuur hiervan tijdig in kennis wordt gesteld;
b. het bestuur van de Coöperatie tijdig de correcte gegevens van het nieuwe Lid ontvangt;
c. wordt voldaan aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap.
11 Geschillen
11.1 Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiesreglement worden
allereerst voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur de gelegenheid heeft gekregen zich
over het geschil uit te spreken staat beroep open op de Algemene ledenvergadering. Het
bestuur spreekt zich binnen twee maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt,
hierover uit.
12 Inwerkingtreding
12.1. Dit participatiesreglement treedt in werking vanaf de dag van ondertekening door het
bestuur, gemachtigd door de ALV.

Aldus vastgesteld door het bestuur, daartoe gemachtigd tijdens de ALV van de coöperatie d.d.
30 september 2020.

Bijlage 1 Informatiedocument ‘Samen Zon Oosterzee"
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