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ARTIKEL 1. DEFINITIES 

 

1.1 De begrippen die worden aangeduid met hoofdletters hebben de betekenis die daaraan 

is gegeven in de Statuten en artikel 1.2 van het BWD-Reglement of zoals elders 

beschreven in het BWD-Reglement. 

 

1.2 Definities: 

Alternatief: De regeling Stimulering Duurzame 

Energieproductie, of enige andere wijze van 

financiering van het Project die (het Bestuur van) 

de Coöperatie opportuun acht; 

BWD of Bosch Windmolen Deel: Een BWD heeft de betekenis zoals beschreven in 

de Statuten, welke betekenis wordt aangevuld met 

artikel 2 van dit BWD-Reglement; 

BWD-Reglement: Het door de Algemene Ledenvergadering op 29 

januari 2018 goedgekeurd reglement waarin alle 

voorwaarden met betrekking tot de BWD’s 

worden vastgelegd; 

Contractdatum: De datum waarop een Lid in ieder geval is 

gekomen tot het afsluiten van een 

leveringsovereenkomst met de Leverancier;  

Eerste Inbedrijfstelling: Zodra eerste bedrijfsmatige levering van 

elektriciteit via de Windturbine is geschied, 

anders dan de levering die het gevolg is van testen 

en/of proefbedrijf; 

Einddatum: De datum waarop de Coöperatie besluit om het 

Project te continueren op basis van de Regeling 

Verlaagd Tarief of op basis van het Alternatief; 

Financial Close:   Het moment waarop: 

i) Door de Belastingdienst aan de Coöperatie 

een aanwijzing is afgegeven dat het Project 

voldoet aan de eisen van de Regeling 

Verlaagd Tarief; en 
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ii) alle vergunningen die nodig zijn voor de 

realisatie en exploitatie van de Windturbine 

onherroepelijk zijn; en 

iii) de Coöperatie voldoende rechten op BWD’s 

heeft verkocht om aan haar financiële 

verplichtingen onder het Project te kunnen 

voldoen; en 

iv) de Coöperatie het beoogde te financieren 

bedrag van de Leden middels betaling van de 

Koopprijs heeft ontvangen; 

Informatiememorandum: Het door de Coöperatie opgestelde memorandum,  

waarin het Project is beschreven, hoe de 

businesscase van het Project er uit ziet, de wijze 

waarop Leden deel kunnen nemen in het Project, 

hoe rendementen ontstaan en wat de te verwachtte 

rendementen zijn en de risico’s; 

Inschrijfkosten: De eenmalige door een Lid te betalen kosten 

aangaande het Lidmaatschap; 

Inschrijvingsperiode:  De periode vanaf de Startdatum tot en met de 

Einddatum gedurende welke geïnteresseerde zich 

in kunnen schrijven als Lid van de Coöperatie en 

middels het sluiten van een Ledenovereenkomst 

BWD’s kunnen kopen; 

Koopprijs: De bijdrage die een Lid dient te doen ten behoeve 

van verkrijging van één of meerdere BWD(’s); 

Leverancier: De door de Coöperatie aan te wijzen 

energieleverancier die de elektriciteit van de 

Windturbine gaat afnemen en met een Lid een 

leveringsovereenkomst elektriciteit aan gaat;   

Leveringsdatum: De datum waarop de Leverancier (administratief) 

elektriciteit op de Aansluiting van het Lid levert; 

deze datum is nooit later dan de datum van de 

Eerste Inbedrijfstelling;  

Onderhoudsbijdrage:  de (jaarlijkse) bijdrage van een Lid aan de 

Coöperatie en aan het Project om deze te beheren, 

waarvan de hoogte gebaseerd is op onder andere 
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verzekeringskosten, administratiekosten, kosten 

voor de netbeheerder, en kosten voor onderhoud 

en beheer van de Windturbine; 

Opschortende Voorwaarden:  Het moment waarop: 

 i) door de Belastingdienst aan de Coöperatie een 

aanwijzing is afgegeven dat het Project voldoet 

aan de eisen van de Regeling Verlaagd Tarief; en 

 ii) alle vergunningen die nodig zijn voor de 

realisatie en exploitatie van de Windturbine 

onherroepelijk zijn; en 

 iii) de Coöperatie voldoende rechten op BWD’s 

heeft verkocht om aan haar financiële 

verplichtingen onder het Project te kunnen 

voldoen; 

 

Opzegging met Reden: Een opzegging door een Lid ten gevolge van het 

bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a, paragraaf i) t/m 

iii) van de Statuten te weten: 

 

(i) Het overlijden van het Lid, tenzij de 

rechtsopvolgers het lidmaatschap wensen over te 

nemen en vermits zij tevens voldoen aan de in 

artikel 4 lid 1 van de Statuten genoemde 

kwaliteitseisen; 

(ii) Het verhuizen van het Lid naar een onroerende 

zaak die geen Aansluiting heeft in het 

Postcodegebied; 

(iii) In geval van dat het Lid een Ondernemer is, 

deze Ondernemer haar ondernemersactiviteiten 

heeft beëindigd;  

of 

 

Een opzegging door de Coöperatie op basis van 

artikel 6 lid 1 sub b paragraaf i) t/m iii) van de 

Statuten te weten: 
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(i) een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de 

vereisten door deze Statuten voor het 

Lidmaatschap gesteld; 

(ii) indien een Lid dat voorheen niet 

kwalificeerde als Ondernemer die hoedanigheid 

verkrijgt, en zijn participatie in de Coöperatie 

hoger is dan toegestaan in artikel 59a lid 3 van de 

Wet belastingen op milieugrondslag én de 

inspecteur bedoeld in de Uitvoeringsregeling 

belastingen op milieugrondslag in verband 

daarmee de Aanwijzing intrekt of wijzigt of te 

kennen geeft daartoe te zullen overgaan; 

(iii) indien een Lid een Ondernemer is en zijn 

participatie in de Coöperatie hoger wordt dan 

toegestaan in artikel 59a lid 3 van de Wet 

belastingen op milieugrondslag én de inspecteur 

bedoeld in de Uitvoeringsregeling belastingen op 

milieugrondslag in verband daarmee de 

Aanwijzing intrekt of wijzigt of te kennen geeft 

daartoe te zullen overgaan; 

Opzegging zonder Reden: Een opzegging door een Lid ten gevolge van het 

bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a, paragraaf iv) van 

de Statuten te weten: 

(i) door schriftelijke opzegging  

 

of 

 

Een opzegging door de Coöperatie op basis van 

artikel 6 lid 1 sub c van de Statuten te weten in het 

geval van ontzetting. 

Perceel: Het perceel grond gelegen aan de Graaf van 

Solmsweg te 's-Hertogenbosch, kadastrale 

percelen: F2327 waarop de Coöperatie ten 

behoeve van de Windturbine een opstalrecht heeft 

verkregen; 

Project:  De Productie-installatie als te realiseren op het 

Perceel, waarin geïnvesteerd kan worden - onder 
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gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief 

of het Alternatief - door de Leden van de 

Coöperatie die woonachtig of gevestigd zijn in het 

Postcodegebied, zijnde een Windturbine, als 

onderdeel van Windpark De Rietvelden; 

Regeling Verlaagd Tarief: De regeling als beschreven in artikel 59a en 

verder van de Wet belastingen op 

milieugrondslag, ook wel bekend als de 

postcoderoos regeling; 

Restwaarde: De waarde van een BWD zoals die 

overeenkomstig artikel 5.4 van dit BWD-

Reglement tot stand komt; 

Startdatum: 5 september 2017; 

Windpark De Rietvelden:  Het nog te realiseren windpark op en nabij 

industrieterrein De Rietvelden in de gemeente ’s-

Hertogenbosch; 

Windturbine: Een nog nader in hoogte en vermogen te bepalen 

windturbine - die onderdeel uitmaakt van 

Windpark De Rietvelden – die de Coöperatie voor 

(Bossche) burgers en bedrijven coöperatief 

ontwikkelt op het Perceel; de Windturbine is de 

Productie-installatie als benoemd in de Statuten.  

 

ARTIKEL 2. DE BOSSCHE WINDMOLEN DELEN 

 

2.1 De Coöperatie zal de totale productie van de Windturbine opdelen in gelijke eenheden 

genaamd BWD’s, gerelateerd aan de verwachte met de Windturbine jaarlijks te 

produceren elektriciteit. Een BWD geeft recht op een eenheid van de productie 

gedurende de economische levensduur van de Windturbine.  

 

2.2 De Coöperatie kan slechts (rechten op) BWD’s die aan het Project te relateren zijn 

uitgeven aan Leden van de Coöperatie die woonachtig of gevestigd zijn in het 

Postcodegebied dat aangaande de Windturbine is gekozen. Een Lid is gehouden de 

Koopprijs te betalen ter verwerving van het door hem gewenste aantal BWD’s en 

daarnaast jaarlijks de Onderhoudsbijdrage. In de Ledenovereenkomst wordt voor een 
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Lid aangegeven hoeveel BWD’s een Lid koopt en wat de Onderhoudsbijdrage is 

alsmede andere voor de deelname van een Lid specifieke afspraken. 

 

2.3 Met het tekenen van de Ledenovereenkomst verkrijgt een Lid rechten op uitgifte van 

die BWD’s. Na betaling van de Koopprijs door een Lid, geeft de Coöperatie aan dat Lid 

de BWD’s uit die gerelateerd zijn aan die Koopprijs. Zowel de rechten op (nog niet 

uitgegeven) BWD’s alsmede de uitgegeven BWD’s zijn overdraagbaar op de wijze 

zoals vermeld in artikel 5.3 van het BWD-Reglement. 

 

2.4 De hoogte van de in lid 2 van dit artikel bedoelde Koopprijs is door het Bestuur in de 

Ledenovereenkomst vastgesteld.  

 

2.5 Jaarlijks zal het Bestuur de hoogte van de Onderhoudsbijdrage vaststellen. De hoogte 

van de Onderhoudsbijdrage moet de continuïteit van de Coöperatie en het Project 

waarborgen. 

 

2.6 Het Bestuur kan besluiten om te voorzien in mogelijkheden waarmee minder 

draagkrachtigen over kunnen gaan tot het aanschaffen van BWD’s. Tevens kan het 

Bestuur besluiten dat een lid van Coöperatie in voorkomende gevallen de Koopprijs kan 

voldoen middels betaling in natura of een andere prestatie. 

 

ARTIKEL 3. START - DEELNAME IN HET PROJECT 

 

3.1 Inschrijving Project en Inschrijfkosten 

 

3.1.1 Een Lid dient bij inschrijving eenmalige Inschrijfkosten te voldoen zoals die zijn 

opgenomen in de Ledenovereenkomst middels een IDEAL betaling aan de Coöperatie.  

 

3.1.2 Een Lid dient zich bij inschrijving voorts te committeren om na het vervullen van de 

Opschortende Voorwaarden de Koopprijs te betalen. Dit geschiedt middels een 

incassomachtiging waarvoor bij de totstandkoming van de Ledenovereenkomst wordt 

getekend.  

 

3.1.3 Het Lid verkrijgt met de inschrijving en de daarbij behorende Ledenovereenkomst het 

overdraagbare recht om BWD’s te verkrijgen op het moment dat de Coöperatie deze 

uitgeeft, doch neemt ook de plicht aan om op het moment van uitgifte deze BWD’s 

tegen betaling van de Koopprijs af te nemen. 
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3.2 Keuze Regeling Verlaagd Tarief of Alternatief 

 

3.2.1 De Coöperatie structureert het Project op de Stardatum op basis van de Regeling 

Verlaagd Tarief en een Lid gaat verplichtingen aan op basis van dit participatie model. 

Indien naar mening van het Bestuur mocht blijken dat dit voorkeurs-participatiemodel 

niet mogelijk of haalbaar is, zal zij de Inschrijvingsperiode sluiten en zal zij de Leden 

informeren dat de Coöperatie het Project dient te structureren op basis van het 

Alternatief en wat de consequenties dienaangaande zijn. De Algemene 

Ledenvergadering zal tot een keuze voor het Alternatief dienen te besluiten. Het Bestuur 

zal vervolgens dienaangaande een nieuwe propositie uitwerken alsmede andere 

noodzakelijke zaken in gang zetten, zoals een wijziging van de Statuten. 

 

3.2.2 Om het Alternatief mogelijk te maken, zal de Coöperatie een aanvraag voor subsidie 

van het Project indienen op basis van de regeling Stimulering Duurzame 

Energieproductie hetgeen in september 2017 is geschied.  

  

3.2.3 Indien de Algemene Ledenvergadering heeft besloten tot het Alternatief, worden Leden 

Schriftelijk geïnformeerd en zal de Coöperatie middels een nieuw en aangepast 

Informatiememorandum aangeven welke condities verbonden zijn aan het Alternatief 

en een gewijzigd exemplaar van de Ledenovereenkomst opstellen. Een Lid wordt de 

mogelijkheid gegeven om binnen 30 dagen na deze mededeling van de Coöperatie en 

het aanbieden van de gewijzigde Ledenovereenkomst, om de Ledenovereenkomst op te 

zeggen.  

  

3.2.4 Indien een Lid niet opzegt, zullen de (aangepaste) Ledenovereenkomst en overige 

aangepaste documenten van toepassing zijn op de verhoudingen tussen het Lid en de 

Coöperatie. 

 

3.3 Opschortende Voorwaarden en Financial Close 

 

3.3.1 De Coöperatie zal een Lid Schriftelijk informeren indien de Opschortende Voorwaarden 

zijn vervuld, en zal dan tot het incasseren van de Koopprijs overgaan. Na de ontvangst 

van de betaling van de Koopprijs, zal de Coöperatie op basis van de aangeschafte 

rechten op BWD’s, deze BWD’s uitgegeven aan het Lid. Dit is het moment dat het Lid 

de BWD’s in bezit krijgt. 

 

3.3.2 Indien de Opschortende Voorwaarden niet zijn vervuld, zal de Coöperatie een 

(voormalig) Lid ook dienovereenkomstig Schriftelijk informeren, komen alle 

verplichtingen inzake de afname van BWD’s te vervallen en zal ook de 
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incassomachtiging aangaande de Koopprijs van een (voormalig) Lid automatisch 

komen te vervallen. De Coöperatie zal dan ook niet anderszins de Kooprijs vorderen en 

innen.  

 

3.3.3 Nadat aan de voorwaarden van Financial Close is voldaan, bevestigt de Coöperatie dit 

Schriftelijk aan het (voormalig) Lid. Dit is het moment dat de Coöperatie formeel 

opdrachten geeft om de Windturbine te realiseren. 

 

3.3.4 Indien wel alle Opschortende Voorwaarden zijn behaald maar desondanks Financial 

Close niet wordt behaald, zal de Coöperatie een (voormalig) Lid ook 

dienovereenkomstig Schriftelijk informeren. Dit is het moment dat de Coöperatie afziet 

van het verstrekken van opdrachten om het Project te realiseren. Dan ook komen alle 

verplichtingen van een (voormalig) Lid te vervallen, de Coöperatie zal de reeds door 

een Lid betaalde Koopprijs terugstorten dan wel zal de incassomachtiging aangaande 

de Koopprijs van een Lid komen te vervallen (zo de Kooprijs nog niet was 

geïncasseerd).  

 

3.4 Aanschaf (rechten op) BWD’s en financieel toezicht  

 

3.4.1 De Koopprijs (per BWD) wordt vermeld in de Ledenovereenkomst. 

 

3.4.2 De Coöperatie maakt gebruik van de vrijstelling van de prospectusplicht als vermeld in 

de Wet Financieel Toezicht. Het Informatiememorandum, dit BWD-Reglement 

alsmede de Ledenovereenkomst zijn niet goedgekeurd door de Autoriteit Financiële 

Markten en dit is ook niet verplicht. De Coöperatie voldoet aan de verplichtingen inzake 

voornoemde vrijstelling, bijvoorbeeld door aan voornoemde autoriteit te melden dat er 

van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt en door dit tevens op al haar relevante 

uitingen te melden. 

 

3.4.3 Voor zover gedurende de realisatie van de Windturbine, na vaststelling van de 

Koopprijs, de Koopprijs niet dekkend blijkt te zijn in verband met onverwachte 

omstandigheden en de Koopprijs verhoogd moet worden, zal het Bestuur dit voorleggen 

aan de Algemene Ledenvergadering. Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering zal 

een verhoging van de Koopprijs worden doorgevoerd en de Ledenovereenkomsten 

worden dienovereenkomstig aangepast.  

 

3.4.4 De Ledenovereenkomst geeft aan voor hoeveel (rechten op) BWD’s een Lid deelneemt 

in het Project 

 



 

BWD-Reglement 

 

 11 van 21 Versiedatum: 30 januari 2018 

 

 

ARTIKEL 4. GEDURENDE DEELNAME 
 

4.1 Onderhoudsbijdrage 

 

4.1.1 In de Ledenovereenkomst wordt de hoogte van de Onderhoudsbijdrage per BWD per 

jaar vermeld.  

 

4.1.2 De Coöperatie heeft het recht de Onderhoudsbijdrage jaarlijks per 1 juli te indexeren, 

voor het eerst na de Eerste Inbedrijfstelling, aan de hand van de wijziging van het 

gemiddeld consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens (gemiddeld CPI alle 

huishoudens), op de meest recente tijdbasis vastgesteld, gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

4.1.3 Voor zover gedurende de exploitatie van de Windturbine, de Onderhoudsbijlage niet 

dekkend blijkt te zijn en de Onderhoudsbijlage verhoogd moet worden, zal het Bestuur 

dit voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering zal een verhoging worden doorgevoerd en de Ledenovereenkomsten 

worden dienovereenkomstig aangepast.  

 

ARTIKEL 5. LIDMAATSCHAP EN PROJECT, BEEINDIGING DAARVAN EN DE 

GEVOLGEN 

 

5.1 Einde van het Project 

 

5.1.1 Aan het einde van de looptijd van het Project zoals beschreven in het 

Informatiememorandum eindigt de deelname van een Lid in het Project. Het Bestuur 

zal aan de Algemene Ledenvergadering een plan voorleggen of en voorts hoe het 

bestaan van de Coöperatie na het einde van het Project is te rechtvaardigen.  

 

5.1.2 In geval van voortijdige beëindiging van het Project, om welke reden dan ook, zal het 

Bestuur de totale baten en lasten aangaande het Project vaststellen en een verdeling 

voorstellen. Die verdeling zal - bij een batig saldo – gebaseerd zijn op het aantal (rechten 

op) BWD’s van een Lid. Het Bestuur zal aan de Algemene Ledenvergadering dit 

verdelingsplan voorleggen. 
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5.2 Einde Lidmaatschap door opzegging: gevolgen  

 

Algemeen 

5.2.1 Door opzegging van het Lidmaatschap overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Statuten 

eindigt het Lidmaatschap. De aan het Lid uitgegeven (rechten op) BWD’s moeten 

worden overgedragen aan een Lid of naar de Coöperatie overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 5.3.  

Opzegging met Reden of opzegging van een Lid in geval van het bepaalde in artikel 

3.2.3 van dit BWD-Reglement 

5.2.2 Het is voor een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd mogelijk om aangeschafte 

rechten op BWD’s over te dragen aan een ander (potentieel) Lid tegen een nader te 

bepalen prijs voor die rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3.1 t/m 5.3.2. 

 

Als een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd niet aan een ander Lid wenst over 

te dragen, hiertoe niet in staat is of daartoe niet (tijdig) overgaat, vallen de (rechten op) 

BWD’s automatisch aan de Coöperatie toe en vervallen voor een Lid alle rechten en 

verplichtingen onder de Ledenovereenkomst, waaronder het recht op BWD’s alsmede 

de plicht tot betaling van de Koopprijs en de Onderhoudsbijdrage. Indien het Lid dat 

opzegt of waartegen wordt opgezegd al de Koopprijs betaalde, kan deze recht maken op 

een Restwaarde.  

 

Het bepaalde in artikel 5.3.3 t/m 5.3.4 is van toepassing.  

Opzegging zonder Reden 

5.2.3 Het is voor een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd mogelijk om aangeschafte 

(rechten op) BWD’s over te dragen aan een ander (potentieel) Lid tegen een nader te 

bepalen prijs voor die rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3.1 t/m 5.3.2. 

 

Als een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd niet aan een ander Lid wenst over 

te dragen, het Lid hier niet toe in staat is of daartoe (tijdig) overgaat, dan vallen de 

rechten op BWD’s automatisch aan de Coöperatie toe, maar vervallen voor een Lid niet 

alle verplichtingen onder de Ledenovereenkomst. De plicht tot betaling van de 

Koopprijs en eventueel de Onderhoudsbijdrage kan blijven bestaan.  

 

Het bepaalde in artikel 5.3.5 t/m 5.3.11 is van toepassing.  
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5.3 Overdragen BWD’s, wijze waarop en gevolgen 

 

Overdragen aan een ander Lid of potentieel Lid 

5.3.1 De rechten op BWD’s (tot aan vervulling van de Opschortende Voorwaarden) alsmede 

uitgegeven BWD’s (vanaf vervulling van de Opschortende Voorwaarden) kunnen door 

een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd worden overgedragen aan een ander 

Lid of een potentieel Lid. Voor dit potentiele Lid geldt dat deze een natuurlijke en/of 

rechtspersoon moet zijn, dat tevens voldoet aan de kwaliteitseisen als vermeld in artikel 

4 van de Statuten, te weten, woonachtig of gevestigd in het Postcodegebied en de 

beschikking op de onroerende zaak waar dit potentiele Lid woont of is gevestigd over 

een Aansluiting. 

 

5.3.2 De rechten op BWD’s alsmede uitgegeven BWD’s kunnen overeenkomstig 

onderstaande procedure worden over gedragen:  

i) Op de website van BWW is een overzicht van Leden en/of potentiele Leden te 

vinden die interesse hebben om (rechten op) BWD’s te kopen danwel te 

verkopen. 

ii) Het Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd dat (rechten op) BWD’s wenst 

te verkopen (“Verkoper”) alsmede het Lid of potentiele Lid dat deze (rechten 

op) BWD’s wenst te kopen (“Koper”) treden rechtstreeks met elkaar in overleg.  

iii) Indien Verkoper en Koper tot overeenstemming komen, zal het door de 

Coöperatie vastgestelde overdrachtsformulier getekend dienen te worden en 

zullen Koper en Verkoper voor de financiële afwikkeling zorgen.   

iv) Op het overdrachtsformulier dienen de volgende gegevens volledig vermeld te 

worden:    

▪ Gegevens Koper; 

▪ Gegevens Verkoper;  

▪ het aantal (rechten op) BWD’s dat wordt overgedragen; 

▪ de datum waarop de overdraagt plaats vindt; 

▪ feit of Koper al Lid is of niet; 

 

v) De datum van overdracht van (rechten op) BWD’s dient altijd plaats te vinden 

per de eerste van de maand en kan niet in het verleden liggen. 

vi) Een afschrift van het overdrachtsformulier zal binnen 14 dagen na de 

ondertekening aan de Coöperatie gestuurd worden.  

vii) Indien de Koper nog geen Lid is, is het met het (afschrift van het) 

overdrachtsformulier mogelijk voor een Koper om een Lidmaatschap aan te 

vragen. De Coöperatie zal de ontvangst van het overdrachtsformulier 

beschouwen als een aanvraag voor een Lidmaatschap ex. artikel 5 van de 



 

BWD-Reglement 

 

 14 van 21 Versiedatum: 30 januari 2018 

 

 

Statuten en overeenkomstig de standaardprocedure beslissen op die aanvraag. 

Het afwijzen van de aanvraag is een ontbindende voorwaarde betreffende de 

overdracht. Koper en Verkoper dienen aangaande de financiële afwikkeling daar 

rekening mee te houden.  

Overdragen aan de Coöperatie ingeval van Opzegging met Reden 

5.3.3 De rechten op BWD’s (tot aan vervulling van de Opschortende Voorwaarden) alsmede 

uitgegeven BWD’s (na de vervulling van de Opschortende Voorwaarden) kunnen door 

een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd in het geval van Opzegging met Reden 

worden overgedragen aan de Coöperatie. 

 

5.3.4 Voor de procedure van deze overdracht is het onderstaande van toepassing: 

 

Voorafgaand aan het vervullen van Opschortende Voorwaarden:  

 

i) Een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd kan de rechten op BWD’s altijd 

over dragen aan een ander (potentieel) Lid overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 5.3.1. t/m  5.3.2. 

ii) Een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd kan de rechten op BWD’s ook 

altijd, zonder inspanningsplicht om een en ander over te dragen aan andere 

(potentiele) Leden, de BWD’s aanbieden aan de Coöperatie en de Coöperatie zal 

die overnemen. Dat is specifiek aan de orde in het geval het bepaalde in artikel 

3.2.3 aan de orde is. De Coöperatie zal de uitgegeven BWD’s overnemen zonder 

betaling van enige compensatie.  

 

Na het vervullen van Opschortende Voorwaarden:  

 

iii) Een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd zal altijd trachten om met 

andere (potentiele) Leden te komen tot een overdracht van uitgegeven BWD’s. 

Daartoe zal dit Lid haar aanbod plaatsen op de website van de Coöperatie zoals 

genoemd in artikel 5.3.1 sub i).   

iv) Mocht een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd er niet in slagen de 

uitgegeven BWD’s binnen 3 maanden over te dragen aan een ander (potentieel) 

Lid, dan zal het Lid dit kenbaar maken aan de Coöperatie en zal het Lid de 

uitgegeven BWD’s verplicht dienen aan te bieden aan de Coöperatie. De 

Coöperatie zal de uitgegeven BWD’s overnemen, waar van toepassing tegen 

betaling van de Restwaarde. Notabene: aangezien de restwaarde-berekening 

geen waarde toekent aan het rendement dat een uitgegeven BWD na jaar 7 levert, 

zal naar verwachting de overdrachtsprijs van een uitgegeven BWD bij een 

overdracht naar een (potentieel) Lid hoger liggen.  
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Overdragen aan de Coöperatie ingeval van Opzegging zonder Reden 

5.3.5 De rechten op BWD’s (tot aan vervulling van de Opschortende Voorwaarden) alsmede 

uitgegeven BWD’s (na de vervulling van de Opschortende Voorwaarden) dienen door 

een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd als deze niet tijdig aan een ander 

(potentieel) Lid zijn overgedragen, te worden overgedragen aan de Coöperatie. 

 

5.3.6 Voor de procedure van deze overdracht is het onderstaande van toepassing:  

i) Een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd dient altijd te trachten om met 

andere (potentiele) Leden te komen tot een overdracht van rechten op BWD’s of 

uitgegeven BWD’s. Daartoe zal dit Lid haar aanbod plaatsen op de website van 

de Coöperatie zoals genoemd in artikel 5.3.1 sub i).   

ii) Mocht een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd er niet in slagen de 

rechten op BWD’s of de uitgegeven BWD’s binnen 3 maanden na datum van de 

opzegging over te dragen aan een ander (potentieel) Lid, dan zal het Lid de 

rechten op BWD’s of de uitgegeven BWD’s aanbieden aan de Coöperatie en die 

zal de uitgegeven BWD’s overnemen zonder betaling van enige compensatie.  

 

5.3.7 Het voorgaande laat onverlet dat het Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd de 

plicht blijft houden tot betaling aan de Coöperatie van de Koopprijs en de 

Onderhoudsbijdragen.  

 

5.3.8 De toekomstig verschuldigde Onderhoudsbijdragen wordt berekend op basis van 

onderstaande grondslag: 

i) De periode van de economische levensduur, te rekenen vanaf de datum van 

Eerste Inbedrijfstelling uitgedrukt in jaren, die op 20 jaar wordt gesteld, [EL in 

jaar]; 

ii) De duur van het Lidmaatschap van het Lid dat opzegt of waartegen wordt 

opgezegd van de Coöperatie te rekenen vanaf de datum dat de Koopprijs door 

dat Lid is betaald tot aan de datum waarop of waartegen ten aanzien van dat Lid 

is opgezegd, te rekenen in (delen van) jaren, [L in jaar]; 

iii) De Onderhoudsbijdrage van het jaar waarin of waartegen ten aanzien van dat 

Lid is opgezegd, [OHB]. 

De toekomstige verschuldigde Onderhoudsbijdrage komt tot stand op basis van de 

volgende formule 

( EL –  L ) x OHB 
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5.3.9 Indien  Coöperatie  niet middels verkoop van additionele (rechten op) BWD’s heeft 

kunnen voorzien in voldoende kapitaal om de Windturbine aan te schaffen (en derhalve 

de Koopprijs en de toekomstig verschuldigde Onderhoudsbijdragen van het Lid dat 

opzegt of waartegen wordt opgezegd nodig heeft om Financial Close te bereiken) zal de  

Coöperatie  ten opzichte van dit Lid na het vervullen van de Opschortende Voorwaarden 

over gaan tot het incasseren van de Koopprijs en toekomstig verschuldigde 

Onderhoudsbijdragen (dan wel betaling dienaangaande vorderen).  

 

5.3.10 Indien i) de  Coöperatie  de (rechten op) BWD’s over heeft genomen zonder betaling 

van enige compensatie aan het Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd maar ii) dit 

Lid nadien alsnog bij de  Coöperatie  een nieuw Lid aanbrengt voor een bepaald aantal 

BWD’s en iii) dit Lid aantoont dat de aanmelding van het nieuwe Lid ten gevolge van 

zijn/haar inspanning plaats vond, zal de verplichting van dit Lid tot betaling van de 

Koopprijs en de toekomstig verschuldigde Onderhoudsbijdragen verminderd worden 

met de Koopprijs en Onderhoudsbijdragen waartoe dit nieuwe Lid zich verplicht. Een 

Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd kan echter nimmer meer gecompenseerd 

krijgen ten gevolge van aanmelding van nieuwe Leden dan de Koopprijs en 

Onderhoudsbijdragen waartoe het opzeggende Lid zich verplichte. 

 

5.3.11 Indien de Coöperatie aangaande een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd niets 

meer te vorderen heeft ten gevolge van het in artikel 5.3.10 bepaalde, zal de Coöperatie 

dit aan dit Lid kenbaar maken en het Lid finale kwijting verlenen aangaande de te 

betalen Koopprijs en de toekomstig verschuldigde Onderhoudsbijdragen.  

Situatie na overdracht aan Coöperatie  

5.3.12 Door een overdracht als voornoemd komen alle rechten en verplichtingen van het 

overdragende Lid ten opzichte van de Coöperatie te vervallen (met uitzondering van het 

bepaalde in 5.3.7). 

 

5.3.13 De Coöperatie heeft na overdracht van (rechten op) BWD’s aan haar het recht om die 

(rechten op) BWD’s weer aan te bieden aan (potentiele) Leden die geïnteresseerd zijn 

in (additionele) BWD’s.  

 

5.3.14 Voordat de Opschortende Voorwaarden hebben plaatsgevonden, zal de prijs van de aan 

de Coöperatie overgedragen en weer uit te geven rechten op BWD’s, dezelfde zijn als 

waartegen deze eerder zijn verkocht. Nadat de Opschortende Voorwaarden hebben 

plaatsgevonden zal de Coöperatie de prijs waarvoor deze de opnieuw uit te geven 

BWD’s aanbiedt bepalen op basis van relevante variabelen, waaronder de verwachte 

resterende looptijd, stroomprijs, korting energiebelasting en verwachte 

energieproductie.  
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5.4 Restwaarde van een BWD en betaling daarvan  

 

5.4.1 Voor alle gevallen waarin de Coöperatie een Restwaarde verschuldigd is, geldt dat 

betaling daarvan er niet toe mag of kan leiden dat de continuïteit van de Coöperatie in 

gevaar komt.  

 

5.4.2 Het Bestuur zal voor elke eerste Algemene Ledenvergadering van een kalenderjaar een 

overzicht maken van het aantal Opzegging(en) met Reden en of (en hoe) betaling van 

Restwaarde de continuïteit van de Coöperatie in gevaar brengt. Zo de uitbetaling van 

(delen van Restwaarde) ertoe leidt dat de continuïteit van de Coöperatie gevaar loopt 

maar het Bestuur uitbetaling nodig acht, zal het Bestuur aan de Algemene 

Ledenvergadering een voorstel doen tot verhoging van de Onderhoudsbijdrage opdat 

uitbetaling van de Restwaarde mogelijk is. Bij het bepalen wie voor Restwaarde in 

aanmerking komt, hebben Opzeggingen met Reden ex. artikel 6 lid 1 sub a) paragraaf 

i) en ii) voorrang boven andere Opzeggingen met Reden. 

 

5.4.3 De Algemene Ledenvergadering zal op basis van het voorstel van het Bestuur besluiten 

of dat i) de Coöperatie terugbetaling van de Restwaarde opschort tot het moment dat er 

wel ruimte is voor een terugbetaling, of dat ii) de terugbetaling wordt beperkt tot een 

deel van de Opzeggingen met Reden en/of wordt beperkt tot een deel van de Restwaarde 

of iii) dat terugbetaling van de Restwaarde in het geheel komt te vervallen. 

 

5.4.4 Met inachtneming van artikel 5.4.2 zal het Bestuur ten spoedigste na de vergadering de 

Leden Schriftelijk informeren en waar van toepassing aan Leden die in het voorgaande 

kalenderjaar ten gevolge van een Opzegging met Reden opzegden of waartegen werd 

opgezegd kenbaar maken of en zo ja (welk deel van) de Restwaarde van een BWD voor 

vergoeding in aanmerking komt. Ook Leden die in eerdere kalenderjaren ten gevolge 

van een Opzegging met Reden opzegden of waartegen werd opgezegd worden 

geïnformeerd indien deze nog recht zouden kunnen maken op de Restwaarde indien 

vergoeding daarvan in voorbije jaren is opgeschort of slechts deels heeft 

plaatsgevonden. 

 

5.4.5 Betaling door de Coöperatie op basis van het voorgaande zal geschieden op een door 

het Lid aangewezen bankrekening. 

 

5.4.6 De Restwaarde van een BWD wordt berekend op basis van onderstaande grondslag van: 

i) De duur van het Lidmaatschap van het Lid dat opzegt of waartegen wordt 

opgezegd van de Coöperatie, te rekenen vanaf de datum dat de Koopprijs door 
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dat Lid is betaald tot aan de datum waarop of waartegen door het Lid of de 

Coöperatie wordt opgezegd, te rekenen in (delen van) jaren, [L in jaar] 

ii) De terugverdientijd van het Project te rekenen vanaf de datum van Eerste 

Inbedrijfstelling uitgedrukt in jaren, die voor de berekening van de Restwaarde 

op 7 jaar is gesteld, [T in jaar]; 

 De Restwaarde van een BWD is dan 

( Koopprijs BWD ) / 7 x ( T – L )  

Ter voorkoming van misverstanden. Na ommekomst van de terugverdientijd van 7 jaar, 

is de Restwaarde nihil. 

 

5.4.7 De betaling van Restwaarde is de facto een invulling van hetgeen bepaald in artikel 6 

lid 10 van de Statuten. 

 

5.5 Kwaliteitseisen en verlies daarvan 

 

5.5.1 De Statuten vermelden in artikel 4.1 de kwaliteitseisen van een Lid. Aanvullend daarop 

geldt het volgende: 

Verhuizing  

5.5.2 In geval van verhuizing binnen het Postcodegebied beschreven in de 

Ledenovereenkomst, zijn er ten gevolge daarvan geen effecten op de opbrengst voor het 

Lid en een Lid kan de BWD’s behouden. Indien een Lid verhuist uit het Postcodegebied 

voldoet hij/zij niet meer aan artikel 4.2 van de Statuten, kan dit een reden voor een 

Opzegging met Reden zijn. Als dat Lid of de Coöperatie daartoe overgaat, verplicht het 

Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd om de BWD’s over te dragen aan de 

Coöperatie met in acht name van artikel 5 van het BWD-Reglement.  

Overlijden / fusie en overname 

5.5.3 In geval van overlijden van het Lid, kan het Lidmaatschap door de erfgename(n) worden 

voortgezet indien de erfgename(n) binnen het Postcodegebied woonachtig is (zijn) en 

vallen de BWD’s van rechtswege toe aan die erfgename(n). In het geval de erfgename(n) 

niet voldoen aan artikel 4 van de Statuten, kan dit een reden voor de erfgename(n) zijn 

om de BWD’s over te dragen met in acht name van artikel 5 van het BWD-Reglement. 

In het geval de erfgename(n) die binnen het Postcodegebied woonachtig is (zijn) een 

andere energieleverancier heeft (hebben) dan de Leverancier, dan geldt het bepaalde in 

artikel 6. 
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5.5.4 In geval er bij een Lid die als ondernemer de Ledenovereenkomst is aangegaan sprake 

is van een fusie/overname van een Lid waardoor het Lidmaatschap aan een 

rechtsopvolger toekomt, vallen de rechten van het Lid automatisch toe aan de 

rechtsopvolger van het Lid. Dit is echter anders indien de rechtsopvolger niet voldoet 

aan artikel 4 van de Statuten, en kan dit een reden is voor een Opzegging met Reden 

zijn. Als dat Lid of de Coöperatie daartoe overgaat, verplicht het Lid dat opzegt of 

waartegen wordt opgezegd om de BWD’s over te dragen aan de Coöperatie met in acht 

name van artikel 5 van het BWD-Reglement. Indien de rechtsopvolger een andere 

energieleverancier heeft dan de Leverancier, geldt het bepaalde in artikel 6. 

Vanwege faillissement / liquidatie 

5.5.5 In geval van een faillissement van het Lid of een liquidatie van de onderneming van een 

Lid, komen alle rechten aangaande het Lidmaatschap (en dientengevolge de BWD’s van 

een Lid) per direct, zonder opzegging door de Coöperatie en rechterlijke tussenkomst te 

vervallen en er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een Restwaarde. 

Continuering Lidmaatschap bij verlies kwaliteitseisen 

5.5.6 In geval een Lid niet meer voldoet aan voornoemde kwaliteitseisen en het Lid noch de 

Coöperatie tot opzegging van het Lidmaatschap over gaat, blijft dit Lid het 

Lidmaatschap van de Coöperatie behouden voor zolang als de opzegging uitblijft en kan 

dit Lid alle rechten verbonden aan dit Lidmaatschap uitoefenen. Evenwel zal een Lid 

geen gebruik meer kunnen maken van de specifieke financiële mogelijkheden van het 

Lidmaatschap die direct samenhangen met (het verlies van) de kwaliteitseisen, in ieder 

geval niet de korting op de energiebelasting ten gevolge van de Regeling Verlaagd 

Tarief. 

 

5.5.7 Op verzoek van een Lid dat haar kwaliteitseisen verliest, kan het Bestuur van de 

Coöperatie beslissen dat ondanks het verlies aan voornoemde kwaliteitseisen, de 

Coöperatie niet tot opzegging van het Lidmaatschap besluit. Jaarlijks in de eerste 

Algemene Ledenvergadering van een kalenderjaar zal de Algemene Ledenvergadering 

de continuering van het Lidmaatschap overeenkomstig het hiervoor bepaalde 

bekrachtigen. 

 

5.5.8 De Coöperatie houdt in haar ledenadministratie bij voor welk Lid het voorgaande van 

toepassing is. 

 

5.6 Inschrijfkosten 
 

5.6.1 De Inschrijfkosten die worden betaald zijn eenmalig en niet gekoppeld aan het succes 

van het Project en komen niet voor terugbetaling in aanmerking, ongeacht of er nu een 
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Opzegging zonder Reden of een Opzegging met Reden is en ongeacht of de 

Opschortende Voorwaarden nu wel of niet worden vervuld. 

 

ARTIKEL 6. ENERGIELEVERANCIER 

 

6.1 Een Lid van de Coöperatie dient altijd een Leveringsovereenkomst (ingaande vanaf de 

Leveringsdatum) aan te gaan met de Leverancier en dit is een verplichting. Die 

leveringsovereenkomst kan worden aangegaan op elk moment vanaf de Startdatum, 

maar in ieder geval moet de Contractdatum voor of op Financial Close liggen. 

 

6.2 Indien een Lid op de Leveringsdatum nog verplichtingen heeft ten aanzien van de 

voorgaande energieleverancier, komen die voor rekening van het Lid.  

 

6.3 Leverancier zal vanaf de Leveringsdatum de vrijstelling van de energiebelasting over 

de opgewekte elektriciteit door de BWD’s van het Lid verrekenen op de jaarnota van 

het Lid. Eveneens zal Leverancier de opbrengst van de door de BWD’s van het Lid 

opgewekte elektriciteit in mindering brengen op de jaarnota van het Lid, voor hetzelfde 

tarief als het elektriciteitstarief dat geldt in het kader van de in dit artikel bedoelde 

leveringsovereenkomst. 

 

6.4 De Coöperatie zal de Leverancier initieel voor een periode van 5 jaar aanwijzen. Na die 

periode zal de Coöperatie besluiten welke energieleverancier de dan volgende periode 

Leverancier zal zijn. Dienaangaande zal de Algemene Ledenvergadering op voorstel 

van het bestuur besluiten. 

 

6.5 De Coöperatie adviseert een Lid met klem om na de Leveringsdatum de met de 

Leverancier gesloten leveringsovereenkomst niet op te zeggen, maar zij verplicht een 

Lid daartoe niet. Indien het Lid tegen dit advies in toch overstapt naar een andere 

energieleverancier dan de Leverancier, dient een Lid in ieder geval rekening te houden 

met: 

 

i) De Coöperatie garandeert niet dat gebruik gemaakt kan worden van de voordelen 

van de Regeling Verlaagd Tarief; slechts indien de nieuwe energieleverancier 

(al dan niet op verzoek van een Lid) zorgdraagt voor toepassing van de Regeling 

Verlaagd Tarief, kan het Lid dit voordeel behouden;  

 

ii) Het Lid ontvangt eenmaal per kalenderjaar de opbrengst van de voor zijn 

rekening met zijn BWD’s in het vorige kalenderjaar opgewekte elektriciteit, 

tegen de elektriciteitsprijs die de Coöperatie op grond van de zogenaamde 
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“Power Purchase Agreement” tussen de Coöperatie en Leverancier - waaronder 

de Coöperatie de in het kader van het Project opgewekte energie levert aan 

Leverancier – is overeengekomen met Leverancier. Dit bedrag kan lager zijn dan 

het bedrag dat een andere energieleverancier in rekening brengt voor de levering 

van elektriciteit aan het Lid; 

 

iii) Betaling van nader door het Bestuur te bepalen redelijke administratiekosten in 

verband met a) de verwerking van de in lid ii) van dit artikel 6.5 genoemde 

opbrengsten, b) het inregelen en uitsturen van een ledenverklaring naar een 

andere energieleverancier alsmede c) het zelfstandig moeten innen van de 

Onderhoudsbijdrage; en 

 

iv) Een eventuele boete van de Leverancier voor tussentijds opzeggen. 

 

6.6 De Coöperatie wordt geen partij bij de leveringsovereenkomst tussen de Leverancier en 

een Lid.  

ARTIKEL 7. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

7.1 Het Bestuur besluit tot vaststelling van de Ledenovereenkomst.  

 

7.2 De Coöperatie is bevoegd aan een Lid verschuldigde en betaalbare bedragen te 

verrekenen met al hetgeen de Coöperatie uit welke hoofde ook van betrokkene te 

vorderen heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de Coöperatie namens de 

betrokkene aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen. 

 

7.3 In voorkomende gevallen en als daar naar redelijkheid een reden toe is, kan het Bestuur 

ten aanzien van een Lid (dat opzegt of waartegen wordt opgezegd) van dit BWD-

Reglement afwijken. 

 

 


