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Ledenovereenkomst
De ondergetekenden
Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 U.A., statutair gevestigd te Haren, kantoorhoudende
te ***, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer ***, hierna
te noemen: de “Coöperatie”;
En
[**], hierna te noemen: het “Lid”;

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.

Overwegen dat:
•

De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. Gerhard Bossinade,
notaris met plaats van vestiging te Haren, op ***;

•

Het Lid bij toetreding van de Coöperatie lid is geworden van de Coöperatie;

•

Het Lid bij voorkeur tevens lid zal zijn casu quo zal worden van de Coöperatie
Duurzame Regio Haren U.A.. Het lidmaatschap van de Coöperatie Duurzame Regio
Haren U.A. is echter geen vereiste voor lidmaatschap van de Opwek Coöperatie
Duurzaam Haren 9751 U.A.;

•

Partijen in deze leden- en inbrengovereenkomst de voorwaarden en condities wensen
neer te leggen terzake het lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, in aanvulling op
hetgeen in de statuten van de Coöperatie is bepaald (deze “Overeenkomst”).

Verklaren en komen overeen als volgt:
1

Definities

1.

De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende
betekenis:
Aanwijzing

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

Algemene Ledenvergadering

het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door
de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun
vertegenwoordigers) en andere personen met
vergaderrechten;
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Artikel

een artikel van deze Overeenkomst;

Bestuur:

het bestuur van de Coöperatie;

Certificaat:

een onderhands bewijsstuk waaruit blijkt dat het Lid
een bedrag heeft gestort op de Ledenrekening, welke
certificaat recht geeft op een door het Bestuur
vastgestelde korting op de elektriciteitsrekening van
het Lid;

Coöperatie

Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 U.A.,
statutair gevestigd te Haren;

Entreegeld

heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 5;

Inleggeld

heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 5;

Ledenrekening

de door de Coöperatie voor een Lid in de administratie
aangehouden rekening, waarop;
(i) diens inbreng in geld krachtens de met hem
gesloten Ledenovereenkomst,
(ii) de kapitaalstorting van een Lid in de Coöperatie
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de
statuten, en
(iii) de uitkeringen aan het lid en eventueel aandeel in
het verlies overeenkomstig artikel 16 van de statuten
wordt geadministreerd;

Lid

een Lid van de Coöperatie;

Lidmaatschap

alle rechten en verplichtingen van een Lid met de
Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze
Overeenkomst;

Overeenkomst

deze ledenovereenkomst;

Partijen

de Coöperatie en het Lid gezamenlijk;

Postcodegebied

een gebied waarbinnen de postcodes in het
postcodesysteem beginnen met de volgende vier
cijfers: 9751;

Postcoderoos:

de postcodegebieden die grenzen aan het
Postcodegebied (postcode 9751, zijnde het “hart” van
de postcoderoos), ofwel de postcodegebieden met de
nummers 9752, 9753 (het postcodegebied waarin de
productie-installatie ligt), 9755, 9756, 9722 en 9723;

Postcodesysteem

het postcodesysteem als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
onderdeel j, van de Postwet 2009 dat wordt gebruikt
door de verlener van de universele postdienst, bedoeld
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in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Postwet
2009;

2.

Productie-installatie

een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1
onderdeel ah van de Elektriciteitswet 1998;

Statuten

de statuten van de Coöperatie als deze van tijd tot tijd
gewijzigd.

Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm.

2. Doel
De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de
Coöperatie en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar Leden door:
(a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen in en voor de regio Haren;
(b) het samenwerken met en het aanschaffen danwel aanbesteden van producten of
diensten bij lokale partijen;
(c) het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren,
leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles
in de ruimste zin;
(d) de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame Productieinstallatie(s) binnen de Postcoderoos;
(e) het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing, zomede al hetgeen met bovenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

3. Verplichtingen Coöperatie
De Coöperatie is tegenover het Lid verantwoordelijk voor:
1. De uitvoering van het Postcoderoos-project, waaronder het laten installeren en
onderhouden, en algemene zorg voor de correcte werking van de Productie-installatie.
2. Naar aanleiding van de opgewekte stroom binnen het project, het bijhouden van de
administratie ten behoeve van de opgaaf van de opgewekte stroom per participatie.
3. De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor de doorberekening van de verlaagde
energiebelasting door energieleveranciers, op welke wijze dan ook.
4. Het verzenden of publiceren van andere documenten waarvan inzage door het Lid
noodzakelijk is of waartoe het Lid wettelijk recht van inzage heeft.

4. Garanties van het Lid
Het Lid garandeert de Coöperatie dat:
1. De maximale doorlaatwaarde van de aansluiting van het Lid niet groter is dan 3 maal 80
Ampère (kleinverbruik aansluiting).
2. Het Lid woonachtig is, of zijn onderneming heeft, in de Postcoderoos waarbinnen het
Project gerealiseerd wordt, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
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3.

4.

Het Lid op de hoogte is dat de Regeling Verlaagd Tarief slechts toepassing vindt over het
eigen verbruik tot maximaal 10.000 kWh. Het toegerekende deel van de Opwek dat het
eigen verbruik overstijgt komt zodoende niet in aanmerking voor korting op de
Energiebelasting.
Het Lid akkoord gaat met de Statuten van de Coöperatie zoals deze gepubliceerd staan op
de website: www.duurzaamharen.nl

5. Inbreng
1.
2.

3.

4.

5.

Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöperatie doen.
Het lid zal eenmalig een bedrag van EUR 50,- inclusief BTW als Entreegeld storten in de
Coöperatie. Dit bedrag zal aangewend worden voor de aanloopkosten voor het opstarten
van de Coöperatie, in het bijzonder voor de oprichtings- en administraties kosten.
Het Lid zal een bedrag van EUR 160,- (vrij van BTW) per Certificaat van één
zonnepaneel als Inleggeld storten in de Coöperatie. Dit bedrag zal worden aangewend voor
de financiering van de activiteiten van de Coöperatie, in het bijzonder voor de verwerving,
oprichting en exploitatie van een duurzame Productie-installatie inhoudende het hebben of
te verkrijgen, te houden en te onderhouden, te vernieuwen, te verwijderen en te vervangen
van zonnepanelen op het dak van “Kluswijs Haren” met als adres Felland-Noord 9, 9753 TB
Haren Gn, en staat het bedrag voor 1 Certificaat van de totaal 395 zonnepanelen.
Daarnaast zal het Lid jaarlijks een bijdrage verschuldigd zijn van EUR 5,- exclusief BTW
voor rente en aflossing van de lening die de Coöperatie zal aangaan bij het Revolverend
Fonds van de Provincie Groningen, welke lening zal worden aangewend voor de realisatie
van de duurzame Productie-installatie.
Het Lid zal het Inleggeld, ofwel de eenmalige bijdrage van EURO 50,- inclusief BTW en het
bedrag per certificaat van EUR 160,- (vrij van BTW), binnen twee (2) weken na aanvang
van het Lidmaatschap, voldoen op rekening een daartoe door de Coöperatie voor het Lid
aangehouden Ledenrekening.
De Ledenrekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor het in de Coöperatie gestorte
Inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, overeenkomstig artikel 5.2 van
deze Overeenkomst.

6. Administratiebijdrage voor leden die kiezen voor ander
Energiebedrijf
Het Lid verplicht zich tot betaling van een administratiebijdrage op jaarbasis, welke
administratiebijdrage jaarlijks door het bestuur van de Coöperatie zal worden vastgesteld,
gedurende de periode dat hij gebruik maakt van de regeling verlaagd tarief in geval hij geen
klant is of wordt van het door de coöperatie gekozen energiebedrijf. Dit bedrag is nodig voor de
extra handelingskosten die in dat geval door de Coöperatie dienen te worden gemaakt.
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7. Ledenrekening
1.
2.
3.
4.

De Coöperatie houdt in haar boeken voor het Lid een Ledenrekening aan.
Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende
Lidmaatschap als bepaald in de Statuten.
Leden hebben bij overdracht recht op teruggave van het aan het Lid toekomende saldo op
de Ledenrekening op het moment direct voorafgaande aan de overdracht.
Daadwerkelijke teruggave geschiedt op een door het bestuur van de Coöperatie vast te
stellen tijdstip, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de datum van overdracht
van het Lidmaatschap en de Ledenrekening, zonder enige rentevergoeding, mits de
liquiditeit en de algemene vermogenspositie van de Coöperatie dit toelaat. De beoordeling
of de liquiditeit en de algemene vermogenspositie van de Coöperatie een uitkering ineens
toelaat ligt bij het Bestuur en aan de hand van de meest recent opgestelde jaarrekening.
Het Bestuur kan besluiten tot uitkering in gelijke jaarlijkse termijnen met een maximum van
vijf (5) jaren zonder enige rentevergoeding.

8. Duur
1.

2.
3.

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de Coöperatie,
in beginsel voor een periode van vijftien (15) jaren, zijnde de looptijd van het Postcoderoosproject.
Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het
moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn.
Opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst aan de zijde van het Lid is gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst en het voortduren van het Lidmaatschap van het Lid
uitgesloten.

9. Ontbindende voorwaarde
1.

2.

Mocht het project om wat voor reden dan ook onverhoopt toch geen doorgang vinden dan
vervalt deze Overeenkomst. Lid kan in dit geval geen aanspraak maken op gemiste
inkomsten.
Deze overeenkomst en het daarmee verbonden lidmaatschap wordt automatisch ontbonden
wanneer het Lid de initiële inleg niet binnen de gestelde termijn voldoet.

10. Wijzigingen
Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

11. Geheimhouding
Iedere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij mag geen
enkele informatie welke betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect van
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de Coöperatie, (ii) het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van deze
Overeenkomst direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk
maken. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende (i)
wettelijke verplichting, (ii) regel van de beurs, (iii) reglement of (iv) een uitspraak van een
rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming
vereist, maar zal de betreffende partij vooraf met de andere partij overleggen.

12. Diversen
1.

2.

3.

4.

Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele
overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge,
overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.
Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst rechtsgeldig door
of namens Partijen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en
bindende overeenkomst tussen Partijen.
De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de geldigheid
van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen vervangen de
ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op
het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die
van de ongeldige of nietige bepaling.
Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze Overeenkomst
voor.

13. Kosten
Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de
Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van
opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de
totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
2.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in Haren op ***.
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**Lid

Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 U.A.

Naam:

Naam:
Titel:

Naam:
Titel:
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Bijlage: aanleiding en aanvullende informatie
Deze bijlage geeft een nadere toelichting op de ledenovereenkomst voor een Collectieve
Opwek Coöperatie U.A., (de “Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 U.A.”).
Deze overeenkomst is opgesteld vanuit het perspectief van de regelgeving per 1 januari 2014
met betrekking tot het verlaagd belastingtarief bij collectieve elektriciteitsopwekking (Zie Wet
van 18 december 2013 (Belastingplan 2014), Staatsblad 2013, nr. 565; Besluit van 18
december 2013, Staatsblad 2013, nr. 569 en Regeling van 30 december 2013, Staatscourant
2013, nr. 36216, Wet van 17 december 2014 (Belastingplan 2015), Staatsblad 2014, nr. 578
en Wet van 23 december 2015 (Belastingplan 2016), Staatsblad 2015, nr. 538 en (Overige
fiscale maatregelingen 2016), Staatsblad 2015, 540, hierna tezamen te noemen “Regeling
Verlaagd Tarief”).
Het doel van de Regeling Verlaagd Tarief is het stimuleren van lokale duurzame opwekking van
elektriciteit voor eigen gebruik middels zonne-energie.
Een uitgebreide toelichting op deze regeling is te vinden op de website Hieropgewerkt in het
Kennisdossier Verlaagd tarief. Op deze websitepagina zijn artikelen beschikbaar over:
•
•
•
•
•
•
•

De regeling in het kort;
Juridische aspecten;
Organisatorische aspecten;
Aspecten ten aanzien van de productie;
Financiële aspecten;
Aspecten ten aanzien van aansluitingen en het net;
Locatie-aspecten.

Bijlage: toelichting ledenovereenkomst
De wet schrijft voor dat er ledenovereenkomsten moeten bestaan tussen de Coöperatie en de
individuele leden. Over de inhoud van deze overeenkomsten zegt de wet verder niets. De
leden en de Coöperatie hebben dan ook een grote mate van vrijheid met betrekking tot de
inhoud van de ledenovereenkomsten.
In artikel 5 is opgenomen, dat leden een bedrag als inleggeld moeten storten. Een en ander
sluit aan op de regeling omtrent de ledenrekeningen, zoals opgenomen in de statuten. Het
bedrag zal nader moeten worden vastgesteld en zal afhangen van de financieringsbehoefte van
de Coöperatie.
In artikel 8 is opgenomen, dat de duur van de ledenovereenkomst afhankelijk is van het
lidmaatschap van de Coöperatie. Bij het einde van het lidmaatschap eindigt de
ledenovereenkomst automatisch. In principe kent de overeenkomst een looptijd van 15 jaar.
Zo is de Coöperatie ervan verzekerd dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de
Regeling Verlaagd Tarief.
In artikel 12.4 is opgenomen, dat bij strijdigheid tussen de modelstatuten en de
ledenovereenkomst, de bepalingen van de ledenovereenkomst voor zullen gaan.
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