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Als je als collectief energie gaat opwekken zal je een aantal zaken juridisch moeten regelen. Daarnaast moet je met
een aantal zaken rekening houden om in aanmerking te komen voor de regeling verlaagd tarief. In deze factsheet vind
je meer informatie over juridische aspecten. Hoe zit het met de ledenverklaring? En welke aansprakelijkheidsvorm past
het beste?
>> Kijk voor meer informatie in het HIER opgewekt Kennisdossier Juridische Aspecten.
Wat is een coöperatie?
Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie
opgerichte vereniging, van minimaal twee personen.
De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2 Boek 2 BW moet
de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’
bevatten. Ook moet er aan het eind van de naam de
letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De coöperatie
moet met haar leden een ledenovereenkomst sluiten.
Wanneer komt een Vereniging van Eigenaren (VvE) of
coöperatie in aanmerking voor de regeling verlaagd
tarief?
Alleen leden van VvE’s en coöperaties van particuliere
kleinverbruikers kunnen aanspraak maken op het
verlaagd tarief. Deze leden moeten ‘natuurlijke personen’ zijn, ondernemers zijn in beginsel uitgesloten van
de regeling. Een collectief kan dus niet meedoen aan
de regeling als een deel van de leden ondernemer is.
Wat als niet alle leden van de VvE willen meedoen aan
de opwek van duurzame energie?
Indien een (deel) van de eigenaren binnen een VvE
niet wil deelnemen aan de duurzame energie opwekking zal de VvE een aparte coöperatie moeten oprichten met de eigenaren die wél willen deelnemen. De
nieuw op te richten coöperatie zou als beperking
kunnen hebben dat alleen leden van de VvE deel mogen nemen. De VvE en de nieuwe coöperatie kunnen
een personele unie tot stand brengen waardoor het
bestuur van de VVE en het bestuur van de coöperatie
bestaan uit dezelfde personen.
Hoe groot moet de coöperatie of VvE minimaal zijn?
In beginsel hoeft een coöperatie of VvE slechts twee
leden te hebben. In de praktijk zal meestal een groter
aantal deelnemers nodig zijn om voldoende draagkracht te creëren en afdoende financiële middelen ter
beschikking te hebben.

Aan welke juridische voorwaarden moeten de producties-installaties voldoen?
De productie-installatie moet economisch en juridisch
eigendom zijn van de coöperatie. Dit houdt in dat zij
als eigenaar over de installatie moet kunnen beschikken en er als enige economisch belang bij heeft. Op
deze wijze wordt recht gedaan aan het uitgangspunt
dat de leden niet alleen de afnemers van de opgewekte elektriciteit zijn, maar indirect – via hun coöperatie
– ook diegenen die de elektriciteit collectief met hun
eigen installatie hebben opgewekt. Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de installatie
gefinancierd is.
Valt een productie-installatie in een lease- of huurkoop-constructie ook onder de regeling?
Bij lease en huurkoop is het collectief niet juridisch
eigenaar van de installatie. In dit geval kan dus geen
gebruik worden gemaakt van de regeling.
De installatie mag wel (deels) met vreemd vermogen
worden gefinancierd, zolang de installatie juridisch en
economisch eigendom van de coöperatie of VvE is.
Mogelijk wordt in de Ministeriële Regeling (MR) een
beperkte verruiming van de financieringsmogelijkheden aangegeven. De MR wordt naar verwachting
begin december 2013 gepubliceerd. Wij melden wijzigingen naar aanleiding van de MR natuurlijk via
onze website www.hieropgewekt.nl (Kennisdossier
Verlaagd Tarief).
Mogen energiebedrijven apparatuur aan particulieren
leasen om zo gebruik te maken van de regeling?
Nee, de regeling is bedoeld voor collectieven. Bovendien is met een dergelijke constructie de productieinstallatie geen juridisch of economisch eigendom van
de leden.
Op welk tijdstip wordt de belastingkorting verrekend?
Energieleveranciers kunnen in het maandelijks voorschotbedrag van de leden van de coöperatie het verlaagde tarief meenemen of er voor kiezen om dit op
de jaarnota te verrekenen. Het is aan de coöperaties
om hier afspraken over te maken met de energieleveranciers van de leden.

Details volgen in de MR. Zie hiervoor t.z.t. het Kennisdossier Verlaagd Tarief op www.hieropgewekt.nl.
Wat moet er allemaal in de zogenaamde ledenverklaring staan en wanneer is deze rechtsgeldig?
De energieleverancier heeft gegevens nodig over het
aan een lid toegerekende aandeel opgewekte stroom
uit een productie-installatie. Pas als de leverancier
deze informatie heeft, kan zij de korting met een lid
verrekenen. De precieze inhoud van de ledenverklaring wordt aangegeven in de MR. Er zal dan een standaardformulier beschikbaar zijn.
Hoe zit het met de rechtsbescherming van de deelnemers aan het collectief?
Een coöperatie kan in haar statuten iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij
te dragen, uitsluiten of tot een maximum beperken.
De leden kunnen hierop alleen een beroep doen, indien de coöperatie aan het slot van haar naam de
letters U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), en in
het tweede geval de letters B.A. (beperkte aansprakelijkheid) heeft geplaatst. Voor een coöperatie met de
letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid) geldt dit
niet.
De leden van de coöperatie worden door de keuze
voor de rechtsvorm coöperatie en VvE beschermd
tegen rechtstreekse vorderingen met betrekking tot
de installatie en de toepassing van het verlaagde

tarief. Vaak zijn lokale coöperaties opgericht met een
uitgesloten aansprakelijkheid bepaling. Dit betekent
dat de leden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
verliezen van de coöperatie. Dit geldt niet voor het
geld dat ze hebben ingelegd in de coöperatie.
Een coöperatie treedt op als een bedrijf, heeft verregaande zorgplicht naar haar leden en moet risico’s
dan ook goed managen en communiceren. Burgers
die instappen vertrouwen de coöperatie en dat vertrouwen mag niet worden geschaad. Dit betekent ook
dat de coöperatie kan worden aangesproken als door
haar toedoen niet aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan. Blijkt dat de coöperatie
niet de juiste bescheiden aan de energieleverancier
heeft gestuurd? Dan zal eventuele belasting die als
gevolg daarvan te weinig is betaald worden nageheven. De coöperatie of VvE zal met de leden verdere
afspraken maken over de wijze waarop een dergelijke
naheffing op de leden kan worden verhaald, bijvoorbeeld in het geval dat een lid onjuiste informatie heeft
verstrekt.
Er is behoefte aan standaarddocumenten. Bijvoorbeeld een ledenovereenkomst, een verklaring coöperatie, statuten en een rekenmodel. Waar kunnen we
terecht?
Op dit moment wordt gewerkt aan een HIER opgewekt Kennisdossier Verlaagd Tarief. We oriënteren ons
op de mogelijkheden om hiervoor standaarddocumenten beschikbaar te stellen.
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