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Bij het collectief opwekken van duurzame energie is het belangrijk de organisatorische en administratieve zaken op 
een rijtje te hebben. Dat is bij de regeling verlaagd tarief niet anders. Wat gebeurt er als een lid verhuist of om een 
andere reden uit het project stapt? En wie neemt welke administratieve last op zich? In deze factsheet staat antwoord 
op de meest voorkomende vragen. 
 
 
Welke eisen worden gesteld aan de leden van coöpe-
raties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die wil-
len deelnemen aan de regeling? 
Alleen leden van VvE’s en coöperaties van particuliere 
kleinverbruikers kunnen aanspraak maken op het 
verlaagd tarief. Deze leden moeten ‘natuurlijke perso-
nen’ 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. 
Verder moet het lid in de postcoderoos wonen. Zie 
voor meer informatie het factsheet 7/7 (Locatie van de 
productie-installatie). 
 
Waarom zijn andere verenigingen uitgesloten van de 
regeling? 
Omdat er heel veel ongelijksoortige verenigingen zijn 
die voor uiteenlopende doeleinden zijn opgericht. 
Niet elke vereniging heeft volledige rechtsbevoegd-
heid. Een coöperatie is een bijzondere vorm van een 
vereniging en heeft altijd volledige rechtsbevoegd-
heid. Dit geeft naast de leden zelf, ook de energiebe-
drijven en de Belastingdienst vereiste rechtszekerheid. 
Bovendien bestaan er ook verenigingen waarvoor 
nauwelijks administratie vereist is. Voor alle verplich-
tingen die in samenhang met het verlaagde tarief op 
de coöperaties en VvE’s komen te rusten, is een gede-
gen administratie wél noodzakelijk. 
 
Welke administratieve lasten zijn er voor de collectie-
ven?  
Coöperaties en VvE’s zijn natuurlijk verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 
de productie-installatie. Daartoe behoren lasten voor 
verzekering, administratie en beheerskosten. Met de 
regeling komen er administratieve lasten bij. De hoog-
te hiervan is mede afhankelijk van de kenmerken van 
het lokale project en de keuzes die daarbij worden 
gemaakt. Denk in ieder geval aan kosten voor: 

 het toerekenen van aandeel per lid 

 contractonderhandelingen met het energiebedrijf 

 de certificering Garanties van Oorsprong (GvO’s)  

 het bijhouden van BTW-administratie 
 

Deze kosten zijn geen gevolg van de regeling, maar 
treden anders ook op bij een coöperatie met een pro-
ductie-installatie. 
 
Het is denkbaar dat bij een groeiend aantal projecten 
schaalvoordeel gehaald kan worden bij gespeciali-
seerde dienstverleners of administratiekantoren.  
 
Bij de evaluatie van het verlaagde tarief na vier jaar is 
ook aandacht voor de administratieve lasten van de 
regeling. 
 
Zijn energiebedrijven verplicht om mee te doen? 
Nee, energiebedrijven zijn niet verplicht mee te wer-
ken aan het initiatief van een coöperatie of VvE. Ze 
kunnen dus weigeren om de belastingkorting te ver-
rekenen. De energiebedrijven hebben het recht admi-
nistratiekosten te rekenen voor het verrekenen van 
het belastingvoordeel op de stroomrekening van de 
deelnemer in de coöperatie.  
 
De leden van de coöperatie kunnen echter verschil-
lende energiebedrijven benaderen voor het initiatief 
en overstappen naar het energiebedrijf dat wél mee 
wil werken en de beste prijs en voorwaarden biedt.  
 
Wat moet het collectief afspreken met de energiebe-
drijven van de leden om de leden in aanmerking te 
laten komen voor de regeling?  
Wat precies moet worden afgesproken en geregeld, 
staat in de Ministeriële Regeling (MR), die eind de-
cember wordt gepubliceerd. Naar verwachting moet 
de coöperatie in elk geval aan de energieleveranciers 
van de leden – dus de energieleveranciers die elektra 
leveren op het huisadres van het lid -  aantonen dat zij 
voldoen aan de voorwaarden van de regeling in een 
geschiktheidsverklaring. Dit betekent dat een coöpe-
ratie afspraken zal moeten maken met meerdere 
energieleveranciers, want de leden behouden de 
vrijheid een eigen energieleverancier te kiezen.  
Aan het einde van het jaar zal de coöperatie een le-
denverklaring moeten overleggen aan de energiebe-
drijven die aan de individuele leden elektriciteit leve-
ren. Hierin staat hoeveel opgewekte elektriciteit het 
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collectief aan het desbetreffende lid heeft toegere-
kend.  

Wat moet een coöperatie afspreken met het energie-
bedrijf dat de geproduceerde stroom afneemt?  
De coöperatie verkoopt de geproduceerde stroom aan 
een energiebedrijf, waardoor zij als het ware stroom-
producent is. Over de voorwaarden voor het verkopen 
van de opgewekte stroom zal met de leveranciers 
moeten worden onderhandeld. Zie voor meer infor-
matie het factsheet 4/7 (Aspecten ten aanzien van de 
productie). 
 
Welke administratieve lasten zijn er voor de leden? 
Er worden beperkte administratieve lasten voor de 
leden verwacht. Er is immers een coöperatie die de 
belangen van de deelnemers behartigt.  
 
Welke administratieve lasten zijn er voor de energie-
leverancier van een lid?  
De leverancier die de kortingsregeling voor haar klan-
ten uitvoert, maakt hiervoor administratieve kosten. 
Deze kosten kan de leverancier aan het lid of de co-
operatie doorberekenen. De hoogte van het bedrag 
bepaalt de energieleverancier. Het kan dus ook ge-
beuren dat bepaalde energieleveranciers geen kosten 
rekenen. Wellicht kunnen gunstige voorwaarden voor 
de administratiekosten worden onderhandeld wan-
neer de leden van de coöperatie gezamenlijk over-
stappen naar de energieleverancier die de stroom 
afneemt? 

Kunnen collectieven meerdere productie-installaties 
hebben? 
Het is voor coöperaties mogelijk meerdere productie-
installaties te hebben, zolang deze maar aan de voor-
waarden voldoen.  
In het geval van een VvE moet de productie-installatie 
zijn aangebracht op of aan het gebouw met toebeho-
ren of de daarbij behorende grond met toebehoren, 
waarvoor de VvE is opgericht.  
 
Wat gebeurt er als iemand vertrekt uit de coöperatie?  
Over het vertrek van een lid uit een coöperatie waarin 
eigen vermogen is ingebracht, moeten specifieke 
afspraken worden gemaakt. De coöperatie moet in 
haar statuten vastleggen onder welke voorwaarden 

een lidmaatschap kan worden beëindigd. In het alg-
meen geldt dat het lidmaatschap kan worden opge-
zegd met inachtneming van een opzegtermijn van 
vier weken tegen het einde van het boekjaar.  
 
Wat gebeurt er als er iemand verhuist? 
Er zijn dan drie situaties te onderscheiden: 
1. Wanneer een lid van een coöperatie aan de rege-

ling deelneemt en binnen de postcoderoos blijft 
wonen, kan het lid van de regeling gebruik blijven 
maken. De coöperatie en de leverancier moeten 
wel een adreswijziging ontvangen van het lid. 

2. Wanneer een lid van een coöperatie aan de rege-
ling deelneemt en buiten de postcoderoos gaat 
wonen, kan het lid niet langer van de regeling ge-
bruik blijven maken. De coöperatie en de leden 
moeten afspraken maken hoe hiermee om te 
gaan. Het aandeel in de coöperatie zou bijvoor-
beeld kunnen worden verkocht aan een ander ‘na-
tuurlijk persoon’ die aan de voorwaarden van de 
regeling voldoet. Tip: leg een lijst aan van potenti-
ele geïnteresseerden voor als een aandeel vrij-
komt.  

3. Bij verhuizing in het geval van een VvE komt de 
nieuwe bewoner in aanmerking voor het aandeel 
en de belastingverlaging. Of wellicht wil een ande-
re bewoner van de VvE het aandeel overnemen. 
Het is aan de bewoner om hier afspraken over te 
maken die in lijn liggen met de statuten/afspraken 
van de VvE. 

 
Wat gebeurt er als een particulier switcht van ener-
giebedrijf? 
Iedereen mag vrij kiezen bij welke energieleverancier 
hij zijn energie wil afnemen. Vanuit het collectief kan 
het een voordeel zijn om een gezamenlijke deal te 
maken met een partij (alle leden naar eenzelfde ener-
giebedrijf), maar dit blijft de keuze van individuele 
leden. Een collectief kan voor haar leden een aantrek-
kelijk collectief inkoopcontract proberen te bedingen.  
 
Indien een individueel lid wil overstappen naar een 
andere energieleverancier, moet hij onderzoeken of 
deze leverancier deelneemt aan de regeling. Energie-
bedrijven zijn hiertoe namelijk niet verplicht.   
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