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Participatiereglement zonnepaneleninstallaties van de Energiecooperatie Krimpen U.A. 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2022. 

 
Definities 

- Cooperatie: de Energiecooperatie Krimpen U.A.  
- Zonnepaneleninstallaties: de zonnepaneleninstallaties die in eigendom zijn van de Coöperatie. 
- Lid: een Lid van de Coöperatie. 
- Deelnemend Lid: een Lid van de Coöperatie dat één of meer participaties 

bezit in één of meer Zonnepaneleninstallaties van de Coöperatie. 
- Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen van een Lid van de Coöperatie, die voortvloeien 

uit de Statuten en dit Participatiereglement. 
- Ledenrekening: de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Deelnemend Lid, 

waarop de gegevens van Participaties die een Lid bezit worden bijgehouden. 
- Statuten: de statuten van de Coöperatie. 
- Algemene Ledenvergadering: de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 14 van de 

statuten. 
 

1. Participaties. 
De Coöperatie deelt de totale productie van elke zonnepaneleninstallatie die de Coöperatie bezit 
op in eenheden genaamd "Participaties". Een Participatie is ondeelbaar en direct verbonden met 
de zonnepaneleninstallatie waarvoor deze is uitgegeven. Het aantal uit te geven Participaties in 
een installatie wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld. 
Een Participatie geeft recht op een bepaald deel van de winst van de Coöperatie gedurende de 
economische levensduur van de betreffende zonnepaneleninstallatie van naar verwachting 15 
jaar na ingebruikname. De Coöperatie stelt de koopprijs vast waarvoor een Lid bezit verwerft 
van de Participaties. 
 

2. Uitgiftekoers. 
De hoogte van de in artikel 1 bedoelde koopprijs per Participatie wordt op voorstel van het 
bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 
3. Deelname aan een Zonnepaneleninstallatie 
3.1. Voor het kunnen deelnemen aan een Zonnepaneleninstallatie dient men Lid te zijn van de 

Coöperatie. 
3.2. Een Lid kan deelnemen aan een Zonnepaneleninstallatie door het kopen van Participaties. 
3.3. Indien de Zonnepaneleninstallatie valt onder de regeling "Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking" (SCE) dient een Deelnemend Lid voor het kopen van Participaties te 
voldoen aan de voorwaarden die de SCE-regeling voorschrijft. Dit betekent onder andere dat 
het Deelnemend Lid een kleinverbruikersaansluiting dient te hebben en dat het Deelnemend 
Lid in de voor de Zonnepaneleninstallatie geselecteerde postcoderoos moet wonen dan wel 
bedrijf moet voeren. 

3.4. Indien een deelnemend Lid verhuist naar een adres buiten Krimpen aan den IJssel en 
aangrenzende gemeentes, vervalt het lidmaatschap conform de statuten, maar kunnen de 
op dat moment in bezit zijnde participaties in een Zonnepaneleninstallatie die valt onder de 
in 3.3 genoemde regeling worden behouden  

3.5. Een Deelnemend Lid mag Participaties van verschillende Zonnepaneleninstallaties van de 



 

 

Coöperatie in bezit hebben. 
3.6. Het aantal door een Deelnemend Lid gekochte Participaties mag niet hoger zijn dan een 

maximum per Zonnepaneleninstallatie. Dit maximum wordt vastgesteld door de Coöperatie. 
  

4. Aankoop en verkoop van Participaties 
4.1. De voorwaarden voor het kopen en verkopen van Participaties zijn vastgelegd in dit 

Participatiereglement. 
4.2. De Ledenrekening van het Deelnemend Lid zal worden bijgewerkt met het bedrag voor 

aankoop of verkoop van Participaties. 
4.3. Een bevestiging van de aankoop of verkoop van Participaties wordt door de Coöperatie aan 

het Deelnemend Lid gestuurd. 
4.4. Het betaalde bedrag voor aankoop van de Participaties wordt door de Coöperatie aangewend 

voor de financiering van de betreffende Zonnepaneleninstallatie en maakt deel uit van het 
eigen vermogen van de Coöperatie. 

4.5. Indien een Deelnemend Lid de betaling niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het 
recht tot intrekking van de aan het Lid uitgegeven Participaties. 

4.6. Voor het kopen van Participaties van de Coöperatie geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen 
deze 14 dagen kan de koop zonder opgave van reden ongedaan worden gemaakt door het Lid. 

4.7. Bij de uitgifte van Participaties voor een nieuwe Zonnepaneleninstallatie beoordeelt de 
Coöperatie na enige tijd of het realistisch is dat het minimaal benodigde aantal af te nemen 
Participaties voor gezonde exploitatie gehaald wordt. Indien besloten wordt dat het geplande 
project niet door kan gaan, zal het door het Lid betaalde bedrag zonder aftrek van kosten 
worden teruggestort aan het Lid. 

4.8. Indien een jaar na het kopen van Participaties de productie van groene stroom met de 
Zonnepaneleninstallatie nog niet is gestart, heeft het Lid het recht om het aan de Coöperatie 
betaalde bedrag voor Participaties zonder aftrek van kosten terug te vorderen. Dit geldt niet 
voor de betaalde contributie. 
 

5. Ledenrekening 
5.1. De Coöperatie houdt in haar administratie voor elk Deelnemend Lid een Ledenrekening aan, 

waarop het aantal Participaties, het betaalde bedrag en datum van aankoop van het 
Deelnemend Lid worden bijgehouden. 

5.2. Koop of verkoop van Participaties wordt door de Coöperatie in de Ledenrekening van het 
Deelnemend Lid bijgehouden. Bij elke verkoop van Participaties door een deelnemend Lid 
kan de Coöperatie een redelijke vergoeding voor administratiekosten in rekening brengen 
aan het Deelnemend Lid. 
 

6. Winst per Participatie.  
Elk boekjaar wordt de winst per Participatie door de algemene vergadering op voorstel van 
het bestuur vastgesteld aan de hand van de in dat boekjaar gerealiseerde winst van de 
Coöperatie. Het bedrag dat een deelnemend Lid voor dat boekjaar ontvangt is gelijk aan het 
aantal Participaties dat men in dat boekjaar bezit vermenigvuldigd met de winst per 
Participatie. Indien de Participaties voor slechts een deel van het boekjaar in bezit waren, 
wordt het bedrag dat een Lid voor dat boekjaar ontvangt naar rato bepaald. 
 

7. Aankoop en verkoop.  
Leden kunnen op twee momenten in een jaar Participaties vrijwillig aanbieden of bijkopen. Een 
Participatietransactie van een Lid aan een ander Lid dient te allen tijde via de Coöperatie te 
geschieden. Een Lid wiens lidmaatschap is geëindigd anders dan door verhuizing naar een adres 
buiten Krimpen aan den IJssel en aangrenzende gemeentes, dient zijn Participaties ter verkoop 
aan te bieden. Het Lid dient deze Participaties binnen zes maanden na de door het bestuur 
vastgestelde datum van het einde van het lidmaatschap te leveren aan hetzij de Coöperatie 



 

 

hetzij een Lid. Het bestuur van de Coöperatie is bevoegd deze termijn van zes maanden te 
verlengen, indien daartoe naar zijn oordeel redenen aanwezig zijn. 

 

8. Verkoopprijs.  
De "Verkoopprijs" is de prijs waarvoor de Participaties van een zonnepaneleninstallatie verkocht 
kunnen worden en wordt voor elk kalenderjaar op voorstel van het bestuur door de algemene 
vergadering vastgesteld. De Verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van de Verkoopprijs van 
het voorgaande jaar, verminderd met 6,67% (1/15 deel) van de initiële Verkoopprijs in relatie tot 
een lineaire economische afschrijfwaarde van 15 jaar. 

 

9. Verkoop Participaties.  
Participaties dienen in principe tegen de Verkoopprijs verkocht worden. Indien er met deze prijs 
geen koopovereenkomst kan worden gesloten, kan er middels vraag en aanbod een nieuwe prijs 
ontstaan waarvoor de Participaties verkocht kunnen worden. Indien een Lid wiens lidmaatschap 
is geëindigd niet binnen de daarvoor gestelde termijn de Participaties heeft kunnen verkopen, is 
het gewezen Lid verplicht de Participaties aan de Coöperatie over te dragen tegen een prijs gelijk 
aan of lager dan de voor dat jaar door de Coöperatie vastgestelde Verkoopprijs van de 
Participaties. De Coöperatie is tot afname van die Participaties verplicht. De Coöperatie mag een 
redelijk bedrag ten behoeve van kosten en risico verrekenen met de waarde van de Participaties. 

 
10. Wijzigingen 

Dit Participatiereglement kan op voorstel van het bestuur door de Algemene 
Ledenvergadering worden gewijzigd. Tevens kunnen tenminste 10 leden een voorstel tot 
wijziging van dit Participatiereglement op de agenda van de Algemene Ledenvergadering 
zetten ter besluitvorming door de Algemene Ledervergadering. 
 

11. Autoriteit Financiële Markten (AFM).  
De aanbieding van Participaties door de Coöperatie aan haar (toekomstige) leden wordt door 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezien als een belegging. Bij investeringen onder 5 
miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de prospectusplicht. Dat betekent dat de AFM 
geen toezicht houdt op dit product. De aanbieding van Participaties moet vooraf worden 
gemeld bij de AFM. Tevens moet de Coöperatie haar (toekomstige) leden informeren   over de 
kosten, risico’s    en  het  rendement   van  de  belegging.  Het bestuur van de Coöperatie draagt 
ervoor zorg dat de wettelijke bepalingen van de Wet op het het financieel toezicht (Wft) 
worden nageleefd. 

 
 

 


