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Paneeldelenreglement Waardstroom Zonneroos Vlist  
 
Dit document beschrijft de rechten en plichten van deelnemers van het project 
Zonneroos Vlist van Coöperatief Waardstroom U.A. (KvK nummer 76266990). Dit 
document is opgesteld op 5 mei 2020. 
 
 
Artikel 1 Begrippen 
- coöperatie: 

Coöperatief Waardstroom U.A. 
- deelnemer: 

Het lid van de coöperatie zijnde: 
* een natuurlijke meerderjarige persoon; 
* een rechtspersoon; 
* een maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (personen-

vennootschap) 
met een kleinverbruikersaansluiting, die een ledenovereenkomst heeft gesloten 
met de coöperatie en die woont, dan wel bedrijf voert, in een onroerende zaak die: 
* een aansluiting heeft in het postcoderoosgebied 
* in hoofdzaak dient tot gebruik als woning of ten behoeve van de uitoefening 

van een bedrijf of beroep. 
- postcoderoosgebied: 

het gebied, gevormd door de postcodedistricten 2855, 2851, 2821, 2861, 2871, 
3411, 3415, 3421 

- Waardstroom Zonneroos Vlist: 
de energie-opwekkingsinstallatie die de coöperatie realiseert op het staldak van 
Boerderij Voets, Bonrepas 4, 2855 AA Vlist, en exploiteert met gebruikmaking van 
de ‘Regeling Verlaagd Tarief’. 

- partner-energieleverancier: 
De energieleverancier met wie de coöperatie een afnamecontract voor de 
geproduceerde zonne-energie heeft afgesloten en die de uitvoering van de 
regeling verlaagd tarief faciliteert. 

- economisch voordeel: 
De waarde van de belastingkorting die de deelnemer geniet in het kader van de 
regeling verlaagd tarief. 

- paneeldeel: 
Een paneeldeel komt in Waardstroom Zonneroos Vlist overeen met één 
zonnepaneel. 
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Artikel 2 Doel 
Dit paneeldelenreglement is opgesteld ingevolge artikel 21 (9) van de statuten van 
Coöperatief Waardstroom U.A. om aan een aantal artikelen van deze statuten nader 
invulling te geven. Het doel van deze coöperatie staat vermeld in artikel 3 van de 
statuten. Zoals bepaald in dit artikel tracht de coöperatie haar doel mede te bereiken 
door het sluiten van overeenkomsten met haar leden om duurzame energie te 
produceren. Dit kan door het leveren van paneeldelen aan de leden van de coöperatie. 
De coöperatie kan slechts paneeldelen leveren aan leden van de coöperatie. 
 
Artikel 3 Paneeldelen 
De coöperatie deelt de totale elektriciteitsproductie van de gehele energie-
opwekkingsinstallatie of van een deel daarvan op in eenheden genaamd paneeldelen. 
Een paneeldeel geeft recht op een bepaald deel van de elektriciteitsproductie (in kWh) 
van de energie-opwekkingsinstallatie per jaar, tot het einde van het Zonneroos Vlist 
project 15 jaar na de startdatum van de ingebruikneming van de energie-opwekkings-
installatie Waardstroom Zonneroos Vlist. 
 
Artikel 4 Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de coöperatie neemt pas aanvang vanaf de datum waarop het 
toetredende lid het aanbod tot verwerving van één of meer paneeldelen heeft aanvaard 
middels het ondertekenen van de ledenovereenkomst. 
 
Artikel 5 Verwerving paneeldelen 
1. De deelnemer draagt middels een eenmalige geldinleg bij aan het vermogen van 
de coöperatie, met behulp waarvan Waardstroom Zonneroos Vlist wordt gerealiseerd. 
Deze inleg komt overeen met de waarde van één of meer paneeldelen. Het aantal 
panelen dat een deelnemer kan verwerven kan worden gemaximeerd conform 
bepalingen in de Regeling Verlaagd Tarief. 
2. Het bestuur stelt het bedrag vast waarvoor een lid een paneeldeel kan verwerven. 
Voor Zonneroos Vlist is de inleg bij aanvang van het project bepaald op € 310 
(driehonderdtien Euro) per paneeldeel. De leden ontvangen voor deze eenmalige inleg 
een factuur. 
3. De coöperatie houdt voor elke deelnemer een ledenrekening aan. 
4. De waarde van één paneeldeel komt bij aanvang van Waardstroom Zonneroos 
Vlist overeen met de investeringslast van één paneeldeel zijnde € 310 (driehonderdtien 
Euro). Voor verkoop van een paneeldeel gedurende de looptijd van het project 
Waardstroom Zonneroos Vlist wordt een prijs geadviseerd conform lineaire afschrijving 
in 15 jaar. 
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Adviesprijs paneeldelen 
Jaar Waarde 
In het 1e jaar € 310 
In het 2e jaar € 289 
In het 3e jaar € 269 
In het 4e jaar € 248 
In het 5e jaar € 227 
In het 6e jaar € 207 
In het 7e jaar € 186 
In het 8e jaar € 165 
In het 9e jaar € 145 
In het 10e jaar € 124 
In het 11e jaar € 103 
In het 12e jaar € 83 
In het 13e jaar € 62 
In het 14e jaar € 41 
In het 15e jaar € 0 

 
 
Artikel 6 Jaarlijkse beheerskosten 
Naast de inbreng ten behoeve van het verwerven van één of meerdere paneeldelen zijn 
er jaarlijks terugkerende kosten, onder meer verzekeringskosten, administratiekosten, 
kosten voor de netbeheerder en kosten voor het onderhoud en beheer van het energie-
opweksysteem. Voor Waardstroom Zonneroos Vlist is uitgerekend dat er gedurende de 
looptijd van het project voldoende inkomsten voor de coöperatie zijn om deze kosten 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 
op voorstel van het bestuur besproken worden in een algemene ledenvergadering. 
 
 
Artikel 7 Energieleverancier 
1. Iedere deelnemer is verplicht om aan de coöperatie door te geven bij welke 
energieleverancier hij is aangesloten. De coöperatie zorgt vervolgens voor het 
doorgeven van de jaarlijkse opwekgegevens (de ledenverklaring) aan de desbetreffende 
energieleverancier. 
2. De coöperatie werkt samen met een partner-energieleverancier waarbij zij voor 
elke klant een vergoeding krijgt. Deze klantvergoedingen worden gereserveerd ten 
behoeve van ondersteuning van initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie. 
De coöperatie raadt haar leden aan om klant te worden van de partner-
energieleverancier, om op deze wijze een zo groot mogelijke impact te creëren, maar dit 
is niet verplicht. 
 
 
Artikel 8 Opbrengst en winst 
1. De deelnemer heeft voor de duur van de met hem gesloten ledenovereenkomst 
recht op het economisch voordeel van het aantal paneeldelen conform zijn 
ledenrekening. 
2. De coöperatie vergoedt geen rente over de deelnames in paneeldelen. 
3. De algemene vergadering kan jaarlijks bij jaarafsluiting op voorstel van het bestuur 
en gelet op de vermogensbehoefte van de coöperatie, besluiten tot uitkering van een 
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gedeelte van het resultaat aan de leden en de oud-leden waarvan het lidmaatschap van 
de coöperatie is geëindigd in het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Deze 
uitkering vindt per postcoderoosproject plaats naar rato van het aantal paneeldelen per 
postcoderoosproject van elk lid, indien en voor zover het lid aan alle financiële 
verplichtingen jegens de coöperatie heeft voldaan. 
4. De deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de 
waarde van zijn paneeldelen door de coöperatie. 
 
 
Artikel 9 Einde deelname en overdracht 
1. De deelnemer heeft het recht zijn paneeldelen over te dragen aan een ander, mits 
de overnemende partij voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals uiteengezet in 
dit reglement. De coöperatie opent voor de overnemende partij een ledenrekening per 
datum van de overdracht. 
2. Verkrijging door niet-deelnemers van paneeldelen, onder algemene titel (door 
erfopvolging, boedelmenging of fusie) wordt door de coöperatie erkend, mits deze 
verkrijging genoegzaam en tot bevrediging van de coöperatie is aangetoond en de 
verkrijger voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals uiteengezet in dit reglement. 
De coöperatie opent voor de verkrijgende partij een ledenrekening per datum van de 
verkrijging. 
3. De overnemende partij en/of de verkrijger delen in de opbrengst van het project 
beginnende vanaf de eerste dag van de maand volgend op de overname of verkrijging. 
 
 
Artikel 10 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De aanbieding door de coöperatie ten behoeve van Waardstroom Zonneroos Vlist 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 ervoor 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 worden 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 ingevolge de Wft en 
niet onder toezicht staat van de AFM. 
 
 
Artikel 11 Wijzigingen en publicatie 
Dit paneeldelenreglement wordt gepubliceerd op de website van de coöperatie. De 
algemene ledenvergadering is op voorstel van het bestuur van de coöperatie bevoegd 
om dit paneeldelenreglement te wijzigen. 

 


