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Toelichting LEDENOVEREENKOMST  

Vastgesteld op 2-4-2019 en gewijzigd in de ALV van 3-2-2020 

 

De Ledenovereenkomst: van, voor en door de leden 

U wordt lid van de coöperatie door de ledenovereenkomst te ondertekenen. Als lid wordt u 
mede-eigenaar van de productie-installaties (van) en kunt u de opgewekte elektriciteit 
afnemen (voor). Samen met u ontwikkelen we een lokaal elektriciteitsbedrijf met zorg voor 
klimaat en milieu, dat de winst investeert in de lokale gemeenschap en toegankelijk is voor 
iedereen (door).  Omdat zo’n overeenkomst bestaat uit niet erg toegankelijke artikelen, volgt 
hier een samenvatting.  
 

Twee onderwerpen  

De overeenkomst heeft betrekking op twee onderwerpen: (1) het lidmaatschap van de 
coöperatie en (2) de toerekening (afname) van de door de coöperatie geproduceerde 
elektriciteit. Voor investeren in projecten bestaat een aparte regeling, het obligatie- 
reglement. 
Het lidmaatschap verplicht tot betaling (éénmalig) van een inleggeld van €5,-. Leden zijn ook 
verplicht de vereiste administratieve gegevens te verstrekken. Het tweede onderwerp 
betreft de toerekening (afname) van elektriciteit. 
 
Toerekening (afname) van elektriciteit 
De coöperatie produceert elektriciteit en levert die aan een energiebedrijf. Aan de leden 
rekent de coöperatie de geproduceerde elektriciteit toe. Daardoor kunt u over de 
‘toegerekende’ elektriciteit de betaalde Energiebelasting (EB) terugkrijgen van uw eigen 
energieleverancier. De ledenovereenkomst verplicht u daartoe niet. Maar ons 
businessmodel is er wel op ingericht dat de leden al de geproduceerde elektriciteit afnemen 
(voor en door)! 
 

Hoe verloopt de toerekening 

▪ Door te berekenen hoeveel elektriciteit u verbruikt op jaarbasis en daarvan maximaal 
80 % te nemen. 80% is een advies om tegenvallers (minder verbruik) te voorkomen. 
Het is mogelijk per kalenderjaar de hoeveelheid waarvoor u hebt ingeschreven te 
wijzigen; 
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▪ Daarvoor in te schrijven voor één jaar dat stilzwijgend met telkens een jaar wordt 
verlengd met een maximum van 15 jaar (een Postcoderoos -project duurt 15 jaar). 
Toerekening gebeurt op volgorde van inschrijving. Beëindigen van de inschrijving na 
een jaar kan alleen schriftelijk. U ontvangt over de toerekening; 

▪ Aan het eind van een jaar wordt ‘werkelijk’, toegerekend: bij een goed jaar meer dan 
80 % bij een slecht jaar evt. minder. De coöperatie geeft dan het aantal kWh op aan 
uw elektriciteitsbedrijf. 

▪ Let op! Als je zelf minder dan je hebt opgegeven verbruikt, ontvang je daarover geen 
teruggave EB en moet je toch een afdracht per kWh betalen aan de coöperatie (zie 
voorwaarden). 

 

Er zijn voorwaarden: 

▪ Voorwaarden, die te maken hebben met de Postcoderoos-regeling;  
▪ En een voorwaarde waardoor het de coöperatie mogelijk wordt om te produceren 

nl. een afdracht aan de coöperatie van 2/3 van de jaarlijks terugontvangen EB per 
kWh. Op de website vindt u een rekentool om uw rendement te berekenen. 

▪ Voor de afdracht van aan de coöperatie tekent u een incassomachtiging. 
 
 

 
 
 

 

 


