
 

 

PANEELDELENREGLEMENT d.d. 22 augustus 2019 

van 

COÖPERATIE BLAUWE ROOS U.A.  

POSTCODEROOSPROJECT ZONNEPARK SCHOLTENSTEEG 
 

1. Doel 
De Coöperatie Blauwe Roos U.A. (hierna te noemen: Coöperatie) heeft haar doelstellingen 
vastgelegd in de statuten d.d. [datum] (hierna te noemen: Statuten), welke openbaar 
inzichtelijk zijn.  

2. Paneeldelen 
De Coöperatie deelt de totale elektriciteitsproductie van de gehele of deel van de energie-
opwekkingsinstallatie op in eenheden genaamd paneeldelen (hierna te noemen: Paneeldeel). 
Een Paneeldeel komt in het Project overeen met één zonnepaneel en geeft recht op een 
bepaald deel van de elektriciteitsproductie (kWh) van de energie-opwekinstallatie per jaar 
gedurende de economische levensduur van de energie-opwekinstallatie. Dit 
Paneeldelenreglement geeft regels omtrent het leveren van Paneeldelen aan leden van de 
Coöperatie om de statutaire doelstelling te verwezenlijken. Het aantal Paneeldelen dat een lid 
kan verwerven kan worden gemaximeerd conform bepalingen in het Informatiedocument 
Zonnepark Scholtensteeg en de Regeling Verlaagd Tarief. 
 

3. Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de coöperatie neemt aanvang vanaf de datum waarop het toetredende 
lid het aanbod tot verwerving van één of meer Paneeldelen heeft aanvaard middels het 
ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst. Na ondertekening van de 
Lidmaatschapsovereenkomst is men Lid (hierna te noemen: Lid). 
 

4. Verwerving Paneeldelen 
Zoals in het Informatiedocument Zonnepark Scholtensteeg, te raadplegen op 
www.blauwvingerenergie.nl (hierna te noemen: Informatiedocument), omschreven, zijn er 
twee manieren om Paneeldelen te verwerven namelijk; I) met volledige inleg van financiële 
middelen; II) met gedeeltelijke inleg van financiële middelen. 
 

4.1. Paneeldelen met volledige inleg 
Het bestuur stelt het bedrag vast waarvoor een Lid een volledig Paneeldeel kan verwerven. Dit 
bedrag en betaling hiervan is omschreven in je Lidmaatschapsovereenkomst. Je krijgt 
vervolgens 15 jaar conform wetgeving een teruggave op je energiebelasting. Bij aanvang van 
het Project in 2019 is deze teruggave 100%. 

4.2. Paneeldelen met gedeeltelijke inleg 
Het is ook mogelijk deel te nemen door eenmalig  €35 per Paneeldeel te betalen, voor de rest 
van het aanschafbedrag (een volledig Paneeldeel kost €280) sluit de Coöperatie een lening af. 
Dit bedrag en betaling hiervan is omschreven in je lidmaatschapsovereenkomst. Je krijgt 
vervolgens 15 jaar lang een deel van de energiebelasting terug over de door jouw panelen 
opgewekte energie, met de rest wordt de rente en aflossing van de lenig betaald. Meer 



 

 

informatie hierover is te vinden in het Informatiedocument en bij het bestuur van de 
Coöperatie.   

5. De teruggave energiebelasting  
De teruggave van energiebelasting geschiedt via de coöperatie. Het bestuur bepaalt de 
jaarlijkse teruggave. Voor de leden met volledige inleg is het uitgangspunt dat zij ook volledig 
gebruik mogen maken van teruggave energiebelasting. Voor deelnemers met gedeeltelijke 
inleg bepaalt het bestuur jaarlijks welk gedeelte van de energiebelasting beschikbaar moet zijn 
voor het terugbetalen van de lening. 

6. Autoriteit Financiële Markten (hierna te noemen: AFM) 
De aanbieding door de Coöperatie ten behoeve van het Postcodeproject Zonnepark 
Scholtensteeg van Paneeldelen aan haar (toekomstige) leden valt niet onder de vergunnings- of 
prospectusplicht ex artikel 5:2 Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: Wft) en staat 
niet onder toezicht van de AFM. Conform artikel 53 lid 4 Vrijstellingswet Wft dient daartoe bij 
alle uitingen jegens derden onderstaand logo te worden gebruikt. 
Het bestuur zorgt er voor dat door de Coöperatie de voorschriften die voortvloeien uit of 
krachtens de Wft, (of een in de toekomst daarvoor in de plaats getreden wettelijke regeling) 
worden nageleefd en zal jaarlijks erop toezien dat de aanbieding en/of verhandelbaarheid van 
Paneeldelen kan geschieden onder vrijstelling van de prospectusplicht. In het bijzonder zorgt 
het bestuur ervoor dat de coöperatie in reclame-uitingen en documenten waarin de aanbieding 
of toelating van Paneeldelen in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt vermeld dat zij voor het 
aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in 
Nederland gelegen of functionerende markt niet vergunningplichtig of prospectusplichtig is in 
gevolge de Wft en niet onder toezicht staat van de AFM. 

 
 

7. Jaarlijkse beheerskosten 
 Er zijn jaarlijks terugkerende kosten, onder meer verzekeringskosten, administratiekosten, 
kosten voor de netbeheerder en kosten voor het onderhoud en beheer van het energie-
opweksysteem. Voor Postcodeproject Zonnepark Scholtensteeg is begroot dat er gedurende de 
looptijd van het project (15 jaar) voldoende inkomsten voor de coöperatie zijn om de 
beheerskosten te dekken. Maar er kunnen zich situaties voordoen dat deze kosten hoger zijn 
en  op een andere manier moeten worden gefinancierd. Een eventuele bijzondere financiering 
zal besproken worden in een Algemene Ledenvergadering. 
 

8. Relatie met Coöperatie Blauwvinger Energie 

8.1  De Coöperatie en Blauwvinger Energie Coöperatie U.A.  geregistreerd bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 68575785 (hierna te noemen: Blauwvinger Energie) zijn zustercoöpera-
ties. Blauwvinger Energie heeft de Coöperatie specifiek opgericht voor het realiseren, beheren 
en exploiteren van Postcoderoosprojecten.  Het is de intentie van beide coöperaties om zo 
nauw mogelijk samen te werken bij het verduurzamen van de Zwolse energievoorziening.  
Waar mogelijk en nodig zal Blauwvinger Energie de Coöperatie ondersteunen bij het realiseren 
van projecten, vervullen bestuurstaken en beheer en exploitatie. 

8.2  De administratie van de Coöperatie wordt verzorgd door de Blauwvinger Energie. Dit is in een 
overeenkomst tussen beide partijen uitgewerkt en vastgelegd. Ten behoeve van 



 

 

persoonsgegevens die worden uitgewisseld is een verwerkersovereenkomst tot stand 
gekomen. 

8.3 De door Blauwvinger Energie gemaakte kosten voor het in gang zetten en ontwikkelingen van 
projecten voor de Coöperatie worden doorberekend aan de Coöperatie.  De afspraken tussen 
Blauwvinger Energie en de Coöperatie worden per project vastgelegd in een 
projectovereenkomst. 

9. Energieleverancier 

9.1 Ieder Lid is verplicht om aan de Coöperatie door te geven bij welke energieleverancier deze is 
aangesloten. De Coöperatie zorgt vervolgens voor het doorgeven van de jaarlijkse 
opwekgegevens (de Ledenverklaring) aan de desbetreffende energieleverancier. 

9.2 De Coöperatie werkt samen met een energiebedrijf waarbij zij voor elke klant een vergoeding 
krijgt (hierna te noemen: Energiebedrijf-partner). Deze klantvergoedingen worden gebruikt 
voor verdere verwezenlijking van statutaire doelstellingen van de Coöperatie. De Coöperatie 
raadt haar leden aan om lid te worden bij de Energiebedrijf-partner, om op deze wijze een zo 
groot mogelijke impact te creëren. Lidmaatschap bij de Energiebedrijf-partner is niet verplicht, 
met uitzondering van de in artikel 9.3 genoemde leden.    

9.3 Leden met gedeeltelijke inleg dienen de eerste drie jaren een leveringsovereenkomst te hebben 
met de Energiebedrijf-partner. Daarna zijn ze vrij om een andere leverancier te kiezen. 

10. Einde deelname 

10.1 Een einde aan of wijziging in deelname in Postcoderoosproject Zonnepark Scholtensteeg is 
ten alle tijden mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

(I) Verplichte beëindiging   
Wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden die aan deelname gesteld zijn 
(bijvoorbeeld verhuizing buiten het geldende postcoderoosgebied), moet de deelname 
beëindigd worden. De opzegging moet schriftelijk (per e-mail) met een opzegtermijn 
van 2 maanden gebeuren. 

(II) Vrijwillige beëindiging 
Wanneer een lid om andere dan verplichte redenen afstand wil doen van zijn 
Paneeldelen geldt eveneens een opzegtermijn van 2 maanden. De coöperatie neemt de 
aangeboden Paneeldelen over zolang de financiële positie van de coöperatie dit 
mogelijk maakt. Het is aan het bestuur om hierover te beslissen. Verder gelden bij 
overname de bepalingen zoals in dit artikel beschreven. 

10.2 Zowel bij panelen met volledige inleg als bij panelen met gedeeltelijke  inleg gebeurt teruggave 
tegen de in dat jaar geldende waarde. Deze waarde is bepaald aan de hand van de volgende 
uitgangspunten en wordt bijgehouden in een Ledenrekening (zie Ledenovereenkomst): 
- de waarde waarmee het Paneeldeel bij de start is uitgegeven, te weten: €280,- of €35,- 
- lineaire afschrijving over 15 jaren; 
- verminderd met 0,5% van de waarde van voorgaand jaar als gevolg van de technische 
degeneratie van zonnepanelen. 
Dit resulteert in de volgende waarde in een betreffend jaar: 

Waarderingsgrondslagen 



 

 

Jaar Volledige 
 inleg 

Gedeeltelij-
ke inleg 

In het 1e jaar €  280 35 

In het 2e jaar 260 32 

In het 3e jaar 240 30 

In het 4e jaar 220 28 

In het 5e jaar 200 26 

In het 6e jaar 180 24 

In het 7e jaar 160 22 

In het 8e jaar € 141 20 

In het 9e jaar €  121 18 

In het 10e jaar €  102 16 

In het 11e jaar €  83 14 

In het 12e jaar €    64 12 

In het 13e jaar €    45 10 

In het 14e jaar €    26  8 

In het 15e jaar 0 0 

 

10.3  In geval van overlijden van het Lid vallen de Paneeldelen van rechtswege toe aan de 
erfgenamen van het Lid (Anders dan in artikel 5.2 van de statuten staat maar gebruikmakend 
van de ruimte die dit artikel biedt). In het geval zij niet voldoen aan de voorwaarden van 
Regeling Verlaagd Tarief (oftewel de Postcoderoosregeling), zijn zij verplicht de Paneeldelen 
aan te bieden aan de coöperatie. Deze neemt de Paneeldelen terug tegen de in dit artikel 
beschreven bepalingen. 
 

11. Vrijkomende Paneeldelen 
Vrijkomende Paneeldelen worden aangeboden aan: 
- belangstellenden op de wachtlijst; toewijzing in volgorde van inschrijving; 
- de leden; toewijzing  in volgorde van reactie; 
- belangstellenden via publicatie; toewijzing in volgorde van reactie. 
Leden die interesse hebben voor extra Paneeldelen kunnen zich op de wachtlijst laten 
plaatsen. 
 

12. Wijzigingen en publicatie  

Dit Paneeldelenreglement wordt gepubliceerd de website van de Coöperatie. Het bestuur van de 
Coöperatie is bevoegd dit Paneeldelenreglement te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd 
op de website van de Coöperatie. 


