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Beëindiging lidmaatschap
Als een lid vertrekt uit de coöperatie, door beëindiging van het lidmaatschap, zoals beschreven in de
statuten, artikel 6 en in het huishoudelijk reglement, artikel 7, vervalt het recht op de regeling
verlaagd tarief (postcoderoos-regeling), en dus op verrekening van de energiebelasting.
De in het bezit zijnde participaties kunnen tegen restwaarde(1) overgenomen worden door een ander
lid. De coöperatie kan daarbij ondersteunen, maar kan niet garanderen dat de participaties een
nieuwe eigenaar vinden.

Wat gebeurt er als er iemand verhuist?

Er zijn dan drie situaties te onderscheiden:
1. Wanneer een lid van de coöperatie aan de regeling 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. Bij verhuizing buiten het postcoderoosgebied vervalt het recht op verrekening van de
energiebelasting. Na de verhuizing maakt het lid daar dus geen aanspraak meer op. Het
lid is in dit geval verantwoordelijk om de coöperatie van de verhuizing op de hoogte te
stellen, zodat de coöperatie de juiste opwekgegevens van het lid tot aan de
verhuisdatum aan zijn/haar energieleverancier kan verstrekken. En de energieleverancier
vervolgens de korting op de energiebelasting tot aan de verhuizingsdatum kan
verrekenen. Na de verhuizing maakt het lid daar dus geen aanspraak meer op. De in het
bezit zijnde participaties kunnen tegen restwaarde(1) overgenomen worden door een
ander lid. De coöperatie kan daarbij ondersteunen, maar kan niet garanderen dat de
participaties een nieuwe eigenaar vinden.
3. Ook kan het lid zijn aandeel behouden, mits geen gebruik meer wordt gemaakt van het
verlaagd tarief.

(1) Restwaarde : 𝑎𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑥

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛
180

De doorverkoop van participaties gebeurt dus alleen in situatie 2.
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Stappenplan voor de coöperatie:



Controle of nieuwe eigenaar niet boven de grens van 10 000 kW komt.
De opgewekte stroom wordt proportioneel verdeeld: Een lid krijgt een percentage
opgewekte elektriciteit van het hele opwekjaar van zijn participatie, gelijk aan het
percentage van het jaar dat een lid een participatie in bezit heeft. Zo is Econobis ook
opgezet:
Bereken de hoeveelheid opgewekte stroom oude eigenaar:
o Bij jaarlijkse uitkering:
𝑜𝑝𝑔𝑒𝑤𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟 =

o

12

x opgewekte stroom in jaar

Bij halfjaarlijkse uitkering:
𝑜𝑝𝑔𝑒𝑤𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟 =

o

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑧𝑖𝑡 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑧𝑖𝑡 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟
6

x opgewekte stroom in semester

Bij kwartaal uitkering:
𝑜𝑝𝑔𝑒𝑤𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟 =

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑧𝑖𝑡 𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑟
3

x opgewekte stroom in kwartaal

Voor de nieuwe eigenaar geldt dat hij dat hij het verschil van de totale uitkering van de
periode -/- de uitkering aan de oude eigenaar ontvangt.



Dit geldt voor de uitkering uit de verkoop van stroom. Als we die gedaan wordt, gebeurt dat
vooralsnog op jaarbasis.
De belastingteruggaaf verloopt via de energieleverancier.
We moeten de participatie overdracht administreren,
o eventueel nieuw lid aannemen,
o nieuwe participatie(s) aanmaken, melden met ingangsdatum bij energieleverancier
o oud participatie(s) beëindigen , melden met eindedatum bij energieleverancier
o oud lid (als hij of zij zonder participaties komt) ontleden.
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