
20200515 Toelichting obligatiereglement Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk 

 

 

 

Toelichting op obligatiereglement Energie coöperatie Bodegraven-Reeuwijk 

 

Obligaties 

Een obligatie is een verhandelbare lening verstrekt aan de coöperatie om daarmee te 

voorzien in haar financieringsbehoefte. Obligaties ontstonden in de 12e eeuw, toen de 

stadstaat Venetië zijn vermogende burgers verplichte om haar geld te lenen om zo oorlogen 

te kunnen financieren.  

Richesse oblige is ook ons uitgangpunt. Leden worden uitgenodigd (zijn dat niet verplicht) 

om te investeren in zon- of windprojecten, tegen een redelijke vergoeding (rente). Een 

emissie van obligaties heeft dan ook niet als doel om een zo hoog mogelijk rendement voor 

obligatiehouders te genereren. Het doel van onze coöperatie is een lokaal 

elektriciteitsbedrijf te ontwikkelen met zorg voor klimaat en milieu, dat de winst investeert 

in de lokale gemeenschap en toegankelijk is voor iedereen.  

 

Kenmerken van de obligaties 

De obligaties hebben een vaste looptijd (5 of 10 jaar) en een vaste rente. Jaarlijks wordt een 

deel afgelost zodanig dat aan het einde van de looptijd de nominale waarde ervan is 

ingelost. Verder zijn ze intern (onder de leden) verhandelbaar.  Ook kan de coöperatie extra 

aflossingen doen. 

De overeenkomst tussen het lid en de coöperatie komt tot stand doordat het lid (op basis 

van een financieringsplan voor een bepaald project) inschrijft en de coöperatie de 

inschrijving wel, niet of voor een deel (afhankelijk van de behoefte en de eerder ontvangen 

beleggingen) accepteert.  

Een contractuele rente van 1 % is waarschijnlijk ons uitgangspunt bij emissies van obligaties. 

Wel is het mogelijk dat de markt ons noopt tot een ander rentepercentage. Mocht daarvan 

bij later emissies sprake zijn, dan zal het bestuur aan de ALV daarover verantwoording 

afleggen. 

 

Lidmaatschap en obligaties 

In het obligatiereglement is geregeld dat een lid bij het einde van zijn lidmaatschap zijn 
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aanspraken behorend bij de obligatie behoudt. Het recht dus op renten, aflossing, inlossing 

en verhandelbaarheid. Hij verliest wel zijn recht op deelname aan de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

Aantrekken van geld is onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op een 

onderneming met een algemeen zakelijk bedrijfsdoel zoals het produceren en leveren van 

elektriciteit hanteert de wet een beperkte vorm van toezicht. Voor het aantrekken van 

verhandelbare obligaties met op jaarbasis een totaal van € 100.000 tot  

€ 5 miljoen is dan alleen melding aan de AFM vergezeld van een informatiedocument 

vereist. Verder moet de informatie hierover aan leden vergezeld gaan van een 

vrijstellingsvermelding (vrijstelling van de prospectusplicht):  

 

 


