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Stroomdelenreglement 

Vastgesteld door het bestuur van Coöperatie Kennemer Energie U.A. Dit reglement maakt integraal 

onderdeel uit van de Ledenovereenkomst van Coöperatie Kennemer Energie U.A. 

1. Definities 

In dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

Coöperatie: Coöperatie Kennemer Energie U.A., opgericht op 19 december 2017; 

Statuten: De statuten van de Coöperatie zoals telkens van kracht; 

Bestuur: Het in functie zijnde bestuur van de Coöperatie; 

Leden: De leden van de Coöperatie; 

Ledenovereenkomst: De overeenkomst tussen een Lid en de Coöperatie; 

Algemene Vergadering Het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel 

een bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere per-

sonen met vergaderrechten; 

Installatie: Een dak-, gevel- of grondgebonden installatie met een bepaald ver-

mogen, bestaande uit zonnepanelen en/of één of meer windturbines en 

de benodigde randapparatuur voor de productie en het op het publieke 

elektriciteitsnet afleveren van duurzame elektriciteit; 

Project: De aanleg en exploitatie van één of meerder Installaties voor duurzame 

stroomopwekking waarvoor gelijktijdig Stroomdelen worden uitgegeven 

onder uniforme Voorwaarden; 

Stroomdelen: Het recht op het deel van de jaarproductie van de Installatie(s) van een 

Project berekend als de totale productie van de Installatie(s), uitgedrukt 

in kWh (kilo Watt uur), gedeeld door het aantal uitgegeven Stroomdelen. 

Voor zonnestroominstallaties komt één Stroomdeel overeen met een ge-

installeerd piekvermogen van 250 Watt. 

Gestort kapitaal: Het deel van het vermogen van de Coöperatie dat is gevormd uit de ver-

koop van Stroomdelen voor een specifiek Project. 

Inleg: Het aandeel in het Gestort Kapitaal van een Lid voor een specifiek Pro-

ject. 
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Voorwaarden: Een Project specifiek document met een overzicht van de voor Leden re-

levante technische informatie van de Installatie(s) en de voorwaarden 

waaronder de Stroomdelen worden uitgegeven, waaronder het aantal en 

de prijs van de Stroomdelen en het verwachte financiële rendement. 

Postcoderoosregeling 

(PCR): 

De wetgeving Verlaagd tarief energiebelasting coöperatieve opwekking 

zoals bepaald in artikel 59a en verder van de Wet belastingen op milieu-

grondslag of de alsdan geldende wettelijke regeling(en). 

Geselecteerde Energie-

bedrijf: 

Energiebedrijf waarmee de Coöperatie een overeenkomst heeft afgesloten 

voor de verkoop van de door de Installatie(s) van een Project opgewekte 

stroom. Dit bedrijf zorgt tevens voor de afhandeling van de Verlaagd ta-

rief energiebelasting voor de Leden die klant zijn bij dit bedrijf voor de le-

vering van elektriciteit.  

2. Stroomdelenreglement in relatie tot de Statuten 

De Statuten bevatten de essentiële bepalingen over de organisatie en het lidmaatschap van de Coöpe-

ratie. De Leden kunnen de Statuten inzien op de website van de Coöperatie. Dit reglement, genoemd 

in de Statuten, bevat nadere regelingen omtrent de uitgifte van Stroomdelen door de Coöperatie. Het 

reglement kan worden aangevuld of gewijzigd door de Algemene Vergadering. Als er sprake is van te-

genstrijdigheid hebben wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Statuten voorrang boven de be-

palingen uit dit reglement. De Voorwaarden bevatten essentiële bepalingen en voorwaarden van een 

specifiek Project. 

3. Stroomdelen in relatie tot de doelstelling van de Coöperatie 

1. De Coöperatie stelt zich ten doel, zoals vastgelegd in Artikel 3 van de Statuten, om, onder 

meer: 

a. Het gebruik van duurzame energiebronnen en de levering van duurzame energie ten be-

hoeve van haar Leden te bevorderen om daarmee een significante bijdrage te leveren aan 

de transitie naar een klimaatneutrale Regio (zoals gedefinieerd in Artikel 1 van de Statu-

ten) op een wijze die tevens aanvullende maatschappelijke waarde oplevert; 

b. In de stoffelijke behoeften van haar Leden te voorzien door met hen overeenkomsten te 

sluiten in het bedrijf die zij te dien einde ten behoeve van haar Leden uitoefent of doet 

uitoefenen; 

2. De Coöperatie tracht dit doel te bereiken door het ondernemen van activiteiten zoals beschre-

ven in Artikel 3, lid 3 van de Statuten, waaronder de aanleg en het beheer van Installaties op 

daken, gevels en/of gronden, in de Regio. De Coöperatie streeft daarbij voor haar Leden naar 

een zo optimaal mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke risico’s. 
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3. De Coöperatie geeft Stroomdelen uit voor een Project. De betaling van de Leden voor de 

Stroomdelen vormen het Gestort Kapitaal waarmee de Coöperatie de aanleg van de Project 

specifieke Installatie(s) financiert. De minimum afname is één Stroomdeel. Het tarief voor een 

Stroomdeel staat vermeld in de Voorwaarden. De betaling vindt plaats op de door het Bestuur 

te bepalen wijze en tijdstippen.   

4. Verrekening van de Verlaagd tarief energiebelasting 

1. De stroom geproduceerd door de Installaties van een Project zal door de Coöperatie bij CertiQ 

gecertificeerd worden als duurzaam opgewekte stroom. Elk Lid deelt in deze gecertificeerde 

stroom naar rato van de Inleg. 

2. Voor hun deel van de gecertificeerde stroom worden de Leden op grond van de  wetgeving 

“Verlaagd tarief energiebelasting coöperatieve opwekking” vrijgesteld van de energiebelasting. 

De hoeveelheid stroom waarover vrijstelling wordt verleend kan niet hoger zijn dan het eigen 

gebruik op jaarbasis en niet hoger dan 10 000 kWh op jaarbasis. Deze korting dient door het 

energiebedrijf van het Lid met de fiscus te worden verrekend. 

3. De vrijstelling van de energiebelasting over de aan leden toegerekende gecertificeerde stroom 

is door de overheid voor vijftien jaar na aanvang toegezegd. De hoogte van de energiebelas-

ting kan variëren. Op de website van de belastingdienst wordt jaarlijks de hoogte van de ener-

giebelasting vermeld. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-

voor-ons-allemaal/energiebelasting 

4. De leden hebben de mogelijkheid om voor hun eigen levering van elektriciteit en gas over te 

stappen naar het Geselecteerde Energiebedrijf, maar kunnen desgewenst ook het contract 

met hun huidige energiebedrijf continueren. 

5. Indien het Lid overstapt naar het Geselecteerde Energiebedrijf, dan zal de Coöperatie zorgdra-

gen voor de administratieve afhandeling van de te verkrijgen vrijstelling op de energiebelas-

ting. Indien het Lid gebruik maakt van een ander energiebedrijf, dan dient zij zelf voor deze 

administratieve afhandeling zorg te dragen. 

6. Het Geselecteerde Energiebedrijf betaalt mogelijk een éénmalige en/of jaarlijkse aanbrengver-

goeding voor de Leden die tevens klant zijn of worden van dit energiebedrijf. Dit bedrag wordt 

uitgekeerd aan de Coöperatie en aangewend als bijdrage in de dekking van de exploitatielas-

ten. 

5. Winstdeling en contributie 

1. De Coöperatie verwacht dat zij haar Project specifieke kosten kan dekken uit de opbrengst 

van de aan het Geselecteerde Energiebedrijf verkochte stroom en andere vergoedingen. 

2. Het Bestuur zal jaarlijks per Project het saldo van de operaties bepalen. De Algemene Verga-

dering kan, op voorstel van het Bestuur, het saldo op een Project geheel of gedeeltelijk reser-

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
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veren voor de dekking van mogelijke toekomstige Project specifieke kosten en tevens een bij-

drage in rekening brengen ten laste van het saldo op het Project voor de algemene kosten van 

de Coöperatie.  

3. Het bedrag dat resteert na aftrek van de Project specifieke reserveringen en de bijdrage aan 

de algemene kosten is het Project specifiek netto saldo. 

4. Bij een nadelig (negatief) Project specifiek netto saldo kan door het Bestuur besloten worden 

tot de heffing van een Project specifieke Contributie, zoals bepaald in Artikel 10 lid 2 van de 

Statuten. 

6. Leden Rekening 

1. De Coöperatie houdt in haar administratie voor ieder Lid een Leden Rekening aan, zoals be-

schreven in Artikel 9 van de Statuten. Op de Leden Rekening worden de boekhoudkundige 

posten "Waarde Stroomdelen" en "Resultaat Stroomdelen" voor elk Lid bijgehouden. Op de 

post "Resultaat Stroomdelen" wordt het Lid gecrediteerd voor eventuele contributies en gede-

biteerd voor de aan het Lid uitgekeerde bedragen. Het Project specifiek netto saldo, zoals be-

schreven in Artikel 5 lid 3 en bepaalt voorafgaand aan eventuele contributies en uitkeringen, 

wordt jaarlijks per balansdatum op deze post verrekend. De post "Waarde Stroomdelen" wordt 

na betaling van de Inleg met dit bedrag gecrediteerd. De Waardevermindering van de Stroom-

delen, zoals vermeld in de Voorwaarden van het Project, wordt op deze post jaarlijks verre-

kend als een afschrijving op de Inleg. Het bedrag op de post "Waarde Stroomdelen" is daar-

mee gelijk aan de restwaarde van de Stroomdelen van het Lid. 

2. Op de Leden Rekening wordt geen rente vergoed. 

3. Voor Ledenrekeningen met een positief saldo op de post "Resultaat Stroomdelen"  kan het Be-

stuur uitkeringen, waaronder tussentijdse uitkeringen, doen naar rato van het saldo per ba-

lansdatum. 

4. Bij het einde van het Project of het einde van het Lidmaatschap wordt het batig saldo van de 

post "Resultaat Stroomdelen" van de Ledenrekening aan dat Lid uitgekeerd op een door het 

Bestuur vast te stellen tijdstip, zoals bepaald in Artikel 9 lid 5 van de Statuten. 

7. Uittreding van Leden 

1. Elk Lid heeft het recht van opzegging, zoals bepaald in Artikel 7 lid 3 van de statuten. Behou-

dens uitzonderingen kan slechts worden opgezegd tegen het einde van een maand, en met 

inachtneming van een opzegtermijn ven tenminste 4 weken.  

2. Wanneer een Lid Stroomdelen heeft in een Project onder de Postcoderoosregeling en verhuist 

naar een adres gelegen buiten het wettelijk omschreven postcoderoosgebied, kan het Bestuur 

het Lid verplichten om uit te treden aangezien dan niet meer wordt voldaan aan de lidmaat-

schapsvereisten zoals vermeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten.  
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8. Overdracht van Stroomdelen 

1. Stroomdelen kunnen, uitsluitend met toestemming van het Bestuur, worden overgedragen 

aan andere (aspirant) Leden van de Coöperatie. Indien een Lid zijn Stroomdeel of Stroomde-

len wil overdragen, dan moet het Lid dat schriftelijk aan het Bestuur melden. De Coöperatie 

heeft het eerste recht van koop, maar niet de verplichting tot koop. Overdracht aan de Coöpe-

ratie dan wel aan een ander Lid geschiedt tegen betaling door de Coöperatie dan wel dit Lid 

van de restwaarde van de Stroomdelen per datum overdracht, conform de waardeverminde-

ring van de stroomdelen zoals vermeld in de Voorwaarden van het Project. De Coöperatie mag 

daarbij een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen bij de verkoper;     

2. Een Lid kan zijn Stroomdeel eenmaal per jaar, uiterlijk binnen vier weken na vaststelling van 

de jaarrekening van de Coöperatie, schriftelijk aanbieden aan de Coöperatie tegen de in lid 1 

van dit artikel genoemde prijs. Het Bestuur zal na vaststelling van de jaarrekening van de Co-

operatie, bepalen hoeveel Stroomdelen er maximaal kunnen worden teruggekocht door de Co-

operatie. De datum van ontvangst van het aanbod bepaalt de volgorde van terugkoop. Indien 

er in enig jaar meer Stroomdelen ter terugkoop worden aangeboden aan de Coöperatie dan er 

maximaal kunnen worden teruggekocht, worden de verzoeken van hen die hun Stroomdeel in 

dat jaar niet kunnen verkopen doorgeschoven naar het volgende jaar.  

3. Een Lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is gehouden om de Stroomdelen aan de Coöpe-

ratie ter terugkoop aan te bieden. Hierbij is Lid 1 van dit artikel van toepassing.  

4. Stroomdeelhouders die geen Lid meer zijn van de Coöperatie kunnen geen aanspraak maken 

op enige vergoeding of uitkering voor het betreffende Stroomdeel. 

5. Waar in individuele gevallen, wegens persoonlijke omstandigheden of anderszins, Leden in fi-

nanciële moeilijkheden geraken als rechtstreeks gevolg van hun lidmaatschap, bijvoorbeeld in 

verband met het niet kunnen overdragen van hun Stroomdelen, zal het Bestuur zich alle rede-

lijke inspanningen getroosten om oplossingen te bewerkstelligen of te faciliteren; waarbij die 

oplossingen niet op onredelijke wijze ten koste mogen gaan van de financiële belangen van de 

andere Leden. 

9. Informatie te verstrekken door de Leden 

Het Bestuur houdt een Ledenregister bij, waarin de voor de bedrijfsvoering relevante informatie over 

de Leden wordt bijgehouden, zoals gespecificeerd in Artikel 5 lid 5 van de Statuten. Alle Leden zijn 

verplicht volgens artikel 5 lid 7 van de Statuten om het Bestuur direct te informeren over (onder 

meer) de volgende gegevens: 

• Adreswijziging; 

• Het (tijdelijk) vervallen van de aansluiting van de woning of de onderneming van het Lid op 

het distributienet; en 

• Opzegging of aanvang van het contract met het Geselecteerde Energiebedrijf. 
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In het geval dat het Lid als ondernemer Stroomdelen heeft in een Project onder de Postcoderoosrege-

ling, dan is het Lid ook verplicht om het Bestuur direct te informeren over (onder meer) de volgende 

gegevens: 

• Beëindiging van ondernemerschap in de zin van Artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 

1968; en 

• Beëindiging van de inschrijving van een (BTW) onderneming op het adres van het Lid. 

Zolang de Coöperatie geen mededeling heeft ontvangen van wijziging, is de Coöperatie gerechtigd uit 

te gaan van de juistheid van de aan haar bij de aanmelding verstrekte gegevens van of betreffende de 

Leden. 

 

 

 


