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   Participatie Reglement 
Rijnland Energie Coöperatie U.A. 

 
Status: vastgesteld door ALV 12-03-2021 
versie: 17-04-2021 overeenkomst aangepast 05-05-2021 
reglement aangepast 21-05-2021: overdracht aan (klein)kinderen en erfgenamen, verhuizingen, 
Nederlandse bankrekening.  
 
Dit reglement voorziet in de voorwaarden en bedingen, waaronder het Rijnland Energie Coöperatie 
U.A. (hierna: de Regiocoöperatie) is toegestaan van haar participanten, zoals genoemd in het 
Huishoudelijk Reglement, geld in leen te ontvangen.  

 
A. Begrippenlijst 
 
Lid van Rijnland Energie: bij de regiocoöperatie aangesloten Lokale Energie Coöperaties (LEC) uit de 
regio Holland Rijnland, te weten de coöperaties die zijn ingeschreven in het ledenregister van 
Rijnland Energie.   De LEC voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de regiocoöperatie 
conform artikelen 6 t/m 15 van de Statuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement 
(lidmaatschap. De regiocoöperatie houdt een ledenadministratie bij. De aangesloten LEC’s zijn via de 
website bekend. 
 
Lokale Energie Coöperatie of afgekort (LEC): een ‘coöperatieve vereniging’ uit de regio Holland 
Rijnland die als lid is aangesloten bij de regiocoöperatie.  
 
Lid van lokale energiecoöperatie: particulier of rechtspersoon die als lid staat ingeschreven bij een 
van de bij Rijnland Energie aangesloten Lokale Energie Coöperaties in de regio Holland Rijnland.  
 
Participant: een natuurlijk of rechtspersoon die financieel participeert in een project van de 
regiocoöperatie Rijnland Energie.   
 
Participatie: gelden ter financiële participatie in projecten van de regiocoöperatie, te ontvangen door 
de regiocoöperatie van de Participant. De participatie vindt plaats door de uitgifte van een vooraf 
vastgesteld participatiebedrag, opgedeeld in ‘Participatie-delen’ die het karakter hebben van een 
kapitaalinleg of een lening aan de coöperatie die worden toegevoegd aan het eigen vermogen (bij 
kapitaalinleg) en vreemd vermogen (bij een lening) lening van de coöperatie.  
 
Participatiebedrag: de totale som aan gelden die de coöperatie wil ophalen voor een specifiek 
project.  
 
Participatie-deel (lening): een lening is een schuldbewijs (in dit geval van Rijnland Energie aan de 
Participant) dat de Participant, houder van de participaties, recht geeft op rente en terugbetaling van 
het bedrag dat aan participaties is gekocht. Het betreft een langlopende obligatielening. Die wordt 
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenminste de looptijd van het betreffende project waarvoor een 
uitgifte wordt gedaan.  
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Participatieovereenkomst: Eenzijdig ondertekend het (elektronisch) aanvraagformulier samen met 
het participatiereglement en participatievoorwaarden.  
 
Register van participanten: het door (of namens) Rijnland Energie bijgehouden register van 
participanten, waarin in elk geval de naam, contactgegevens en het bankrekeningnummer van iedere 
Participant en gegevens van iedere participatie zullen worden opgenomen.  
 
Participantenrekening: een aparte bankrekening waarop de gelden van participanten gestort 
worden. 
 
Participatieronde of periode: de periode dat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor 
Participatie-delen, volgens een vooraf vastgestelde inschrijfprocedure. Dit kan plaatsvinden in een 
aantal rondes.  
 
Project: Een door Rijnland Energie coöperatie te ontwikkelen of aan te schaffen duurzame energie-
installatie. 
 
Financieringsvoorstel: een toelichting op de besteding van de gelden, waar het voor wordt gebruikt, 
het type financiering (kapitaalinleg, obligatie), rendement en looptijd.  
 
Uitgevende instelling: is een instelling die bijvoorbeeld aandelen of obligaties uitgeeft of dit van plan 
is te doen (volgens de definitie AFM). 
 
Informatiememorandum: het door Rijnland Energie Coöperatie U.A., hierna te noemen Rijnland 
Energie, ten aanzien van de participatie gepubliceerde informatiedocument, waarin – onder meer – 
de financiële situatie van Rijnland Energie en de belangrijkste voorwaarden en risico’s van de 
Participatie zijn toegelicht. 
 
 
B. Artikelen 
 
1. De regiocoöperatie heeft de mogelijkheid om van leden van de bij haar aangesloten lokale 

coöperaties, gelden ter participatie in projecten van de regiocoöperatie te ontvangen, hierna: 
“participatie”.    
 

2. De regiocoöperatie kan de in artikel 1 bedoelde mogelijkheid openstellen in het kader van een 
concreet project, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV), en tot het 
beloop en gedurende een maximale looptijd als voorzien in het informatiememorandum. 
 

3. Het bestuur van de regiocoöperatie is bevoegd met leden van lokale coöperaties namens de 
regiocoöperatie participatie-overeenkomsten aan te gaan, in het kader van een concrete 
openstelling als bedoeld in artikel 2. 
  

4. De regiocoöperatie kan de groep van participanten, die in het kader van een 
financieringsvoorstel tot participatie toegelaten zijn, beperken. Ingezetenen van de Verenigde 
Staten van Amerika zijn uitgesloten van participatie. Minderjarigen kunnen niet participeren 
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buiten de uitdrukkelijke goedkeuring en onder verantwoordelijkheid van hun wettelijk 
vertegenwoordiger(s). Minderjarigen dienen over een eigen bankrekening op naam te 
beschikken. Voorts dienen alle participanten te beschikken over een Nederlandse bankrekening 
waarbij de ten naamstelling van de bankrekening overeenkomt met de naam van de inschrijver 
en houder van de participaties.  
 

5. Tot participatie in projecten van de regiocoöperatie zoals bedoeld in artikel 1 zijn uitsluitend 
toegelaten leden van aangesloten, lokale coöperaties. Bij uitzondering zijn tevens toegelaten de 
kinderen of kleinkinderen van leden van aangesloten lokale energiecoöperaties.  Voor de onder 
uitzondering genoemde personen geldt derhalve geen verplichting tot het aangaan van het  
lidmaatschap van een aangesloten lokale energiecoöperatie. 
 

6. Tot participatie in projecten van de regiocoöperatie zoals bedoeld in artikel 1 zijn uitsluitend 
toegelaten participanten met wie de regiocoöperatie een participatie-overeenkomst is 
aangegaan, met inhoud en strekking zoals aangehecht aan dit Participatiereglement en 
toegelicht in het Informatiememorandum behorende bij de specifieke uitgifte. (Bijlage 1) 

 
7. Participaties worden uitgegeven in delen van € 250,-. (zegge: tweehonderdvijftig euro) en is niet 

deelbaar, hierna: ‘participatie-deel’ . Ieder deel vertegenwoordigt dezelfde rechten en plichten.  
 
8. Er geldt een maximum van 20.000 euro per participant, dat wil zeggen maximaal 80 participatie-

delen. 
 

9. Een participant mag in totaal maximaal 4% van het participatiebedrag van een project bezitten. 
 

10. De participatie-delen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt 
verhandelbaar. 
 

11. Rijnland Energie stelt een participatie periode vast voor de uitgifte en maakt dat openbaar 
kenbaar via de haar beschikbare communicatiekanalen. Leden van de bij haar aangesloten lokale 
energiecoöperaties worden in staat gesteld om in te schrijven en stellen zich daarbij garant voor 
het inschrijfbedrag. Na ontvangst van een inschrijving voor participatie bevestigt de 
regiocoöperatie de ontvangst digitaal aan desbetreffend Participant, tevens lid van een 
aangesloten lokale energiecoöperatie.  
 

12. Na sluiting van een inschrijving worden de participaties toegekend in toekenningsrondes.  
 

13. Allen die zich ingeschreven hebben en voldoen aan de voorwaarden, krijgen in een eerste 
toekenningsronde één deel van € 250,- toegekend. Vervolgens krijgen in een tweede ronde allen, 
die voor tenminste twee delen hebben ingeschreven een tweede deel toegekend. Vervolgens 
krijgen in een derde ronde allen, die voor tenminste drie delen hebben ingeschreven, een derde 
deel toegekend. Dat gaat zo door tot het moment bereikt wordt waarop het aantal resterende 
delen niet toereikend is om alle resterende inschrijvers een deel toe te kennen.  
 

14. Na toekenning van de participaties wordt een participatie-overeenkomst tussen de 
regiocoöperatie en een participant digitaal getekend en vastgelegd in het participatieregister. 
  



 

 
 
 
Participatie Reglement  
Rijnland Energie Coöperatie U.A. versie: 21-05-2021 4/8 

15. Ter participatie ontvangen en door de regiocoöperatie als zodanig geaccepteerde gelden worden 
geboekt op een “participatierekening”, een bankrekening van de regiocoöperatie waarover 
zeggenschap wordt uitgeoefend door het bestuur op basis van de algemene ledenvergadering.  
 

16. De regiocoöperatie onderhoudt een participatieregister waarin per participant de bijschrijvingen 
op, en afschrijvingen van de participatierekening worden bijgehouden, alsmede de uitkeringen 
die ingevolge de participatie van elke participant zijn gedaan. De regiocoöperatie is bevoegd het 
onderhoud van het participatieregister geheel of gedeeltelijk uit te besteden, met in achtneming 
van de privacywetgeving (GDPR) en waarover afspraken zijn vastgelegd in een 
gegevensverwerkersovereenkomst. 
 

17. Over de participaties kan jaarlijks rente worden uitgekeerd, op grond van de participatie-
overeenkomst. De hoogte van de rente-uitkeringen is niet gegarandeerd. 
 

18. In de participatieovereenkomst is aangegeven vanaf welke datum een participatie rentedragend 
wordt. 
 

19. De ALV van de regiocoöperatie neemt op haar jaarlijkse vergadering op voorstel van het Bestuur 
of een alternatief voorstel aangedragen door de ALV een besluit over de uitkering van rente op 
de participaties met betrekking tot het afgelopen boekjaar, alsmede over de hoogte daarvan. Dit 
gebeurt met inachtneming van de participatieovereenkomsten, de financiële positie, de 
resultaten en de voorgenomen investeringen van de regiocoöperatie.  

 
20. De rente met betrekking tot het afgelopen boekjaar wordt uitgekeerd binnen 30 dagen nadat de 

ALV (van de regiocoöperatie) over de rente-uitkering besloten heeft. 
 

21. De regiocoöperatie maakt jaarlijks vóór 1 maart langs elektronische weg voor elke participant het 
bedrag van zijn participatie per het einde van het laatst afgelopen jaar inzichtelijk. Voor een 
tussentijdse opgave van het bedrag van participatie wordt per verzoek aan participant € 25,- 
administratiekosten in rekening gebracht. 

 
22. In de participatieovereenkomst wordt aangegeven op welke manier de participatie terugbetaald 

(afgelost) wordt. 
 

23. Elke participant heeft recht op terugbetaling van het nominale bedrag van zijn participatie, met 
dien verstande dat de totale ruimte voor terugbetaling met betrekking tot het lopende jaar door 
de ALV in haar jaarlijkse vergadering op voorstel van het Bestuur wordt bepaald, met 
inachtneming van de financiële positie, de resultaten en de voorgenomen (des)investeringen van 
de regiocoöperatie.  

 
24. Een verzoek tot terugbetaling wordt gericht aan het Bestuur. Opzegging van het lidmaatschap 

wordt opgevat als een verzoek tot terugbetaling. 
 

25. Het Bestuur beslist over een verzoek tot terugbetaling met inachtneming van de door de ALV 
bepaalde totale ruimte voor terugbetaling in het lopende jaar en de voorwaarden die een 
seniore kredietverstrekker (de bank) daaraan stelt.  Zolang de ALV deze ruimte voor het lopende 
jaar nog niet heeft bepaald, houdt het Bestuur haar besluit over terugbetaling aan. Indien een 
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terugbetalingsverzoek in enig jaar niet kan worden gehonoreerd, wegens ontbreken van de 
nodige ruimte daartoe, wordt dit verzoek tot terugbetaling doorgeschoven naar het volgende 
jaar. De onderlinge rangorde van verzoeken tot terugbetaling wordt bepaald door het moment 
van ontvangst, waarbij het eerdere verzoek voorgaat op het latere verzoek. Bij overlijden van een 
lid kan op verzoek van de erfgenamen voorrang verleend worden in de rangorde van 
terugbetaling door het Bestuur. 
 

26. Participaties kunnen ook los van enig verzoek tot terugbetaling, geheel of gedeeltelijk aflosbaar 
worden gesteld, op grond van een daartoe door de ALV op voorstel van het Bestuur te nemen 
besluit. Een dergelijk besluit werkt in gelijke mate op alle op dat moment openstaande 
participaties, naar rato van het bedrag van elk van die participaties. Binnen 30 dagen nadat een 
dergelijk besluit is genomen, worden de participanten daarvan in kennis gesteld. Binnen 3 
maanden nadat een dergelijk besluit is genomen, worden de betreffende terugbetalingen 
uitgevoerd. De ALV is bevoegd met betrekking tot het lopende kalenderjaar, op voorstel van het 
Bestuur, rente toe te kennen met betrekking tot participaties die op grond van dit artikel in dat 
jaar aflosbaar worden gesteld. 
 

27. Het Bestuur is bevoegd participaties achter te stellen ten opzichte van andere schulden van de 
regiocoöperatie wanneer dat voor de financiering van de regiocoöperatie of haar projecten 
wenselijk is. 

 
28. Met overdracht (onder bijzondere titel) van het lidmaatschap van een lokale aangesloten energie 

coöperatie gaan, indien het overdragende lid uitdrukkelijk aangeeft dat te willen, ook de aan dit 
lidmaatschap gekoppelde participaties over op de verkrijger. Alsdan bevestigt de regiocoöperatie 
schriftelijk aan beide betrokken (rechts)personen de overdracht van de participaties van het 
overdragende lid aan de verkrijger, onder opgave van het bedrag van deze participatie. Aan deze 
overdracht is de voorwaarde verbonden dat de verkrijger kwalificeert voor het lidmaatschap, en 
aan alle verplichtingen rond het lidmaatschap is voldaan. Bij overdracht van het lidmaatschap 
ondersteunt de regiocoöperatie alleen de overdracht van het geheel van participaties van het 
overdragende lid aan de verkrijger. 
 

29. De regiocoöperatie ondersteunt administratief de overdracht van participaties tussen 
participanten onderling. Aan het overdragen van participaties zijn overschrijvingskosten van  
€ 50,- per transactie verbonden, die door de regiocoöperatie aan de nieuwe houder in rekening 
worden gebracht. De regiocoöperatie is bevoegd de overschrijvingskosten ter verrekening op het 
overgedragen participatiebedrag in mindering te brengen. 

 
30. Participanten die via de initiële inleg van gelden, of via overdracht van participaties, houder van 

participaties zijn geworden, behouden hun rechten op hun aandeel in de participatie bij 
verhuizing buiten de regio Holland Rijnland. De verplichting tot het aanhouden van het 
lidmaatschap van een aangesloten lokale energiecoöperatie komt in die situatie te vervallen. 
Ditzelfde geldt ook voor erfgenamen, die door overlijden van de participant rechthebbende op 
de participaties zijn geworden. Zij behouden de rechten op het eerder verworven aandeel  in de 
participatie, en zijn niet verplicht lid te worden van een aangesloten lokale energiecoöperatie. 
 

31. Binnen een jaar nadat dit Participatiereglement van kracht is geworden, zorgt de regiocoöperatie 
voor een voorziening op het besloten deel van haar website, waarmee participanten hun 
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belangstelling voor uitbreiding of afbouw van hun participatie bekend kunnen maken. 
 

32. Elke participant is gehouden zijn adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens op te geven, 
alsmede de wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van nalatigheid van een participant terzake, is 
de regiocoöperatie niet aansprakelijk. 
 

33. De bankrekening van waaraf een participant laatstelijk zijn participatie aan de regiocoöperatie 
heeft overgemaakt, geldt als tegenrekening waarnaar rente en terugbetaling worden 
overgemaakt, indien de participant daarvoor geen andere rekening opgeeft. 
 

34. De regiocoöperatie is bevoegd haar vordering(en) op een participant te verrekenen met hetgeen 
de regiocoöperatie aan die participant ingevolge diens participatie verschuldigd is. 
 

35. De regiocoöperatie is te allen tijde bevoegd tot het aangaan van een participatie-overeenkomst, 
acceptatie van een participatie, of overgang of overdracht van enige participatie, al dan niet in 
samenhang met overgang of overdracht van het lidmaatschap, nadere voorwaarden te 
verbinden ter verificatie en registratie van de identiteit en bevoegdheid van betrokken persoon 
of personen. 
 

36. Overdracht van participatie onder bijzondere titel, al dan niet in samenhang met overdracht van 
het lidmaatschap, vereist een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier 
dat door het Bestuur is opgemaakt en door de secretaris van de regiocoöperatie 
medeondertekend dient te worden als erkenning van de levering door de regiocoöperatie. 
 

37. Overgang van participatie onder algemene titel, al dan niet in samenhang met overgang van het 
lidmaatschap, vergt overlegging van de bewijsstukken waaruit deze overgang blijkt. 
 

38. Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit Participatiereglement worden allereerst 
voorgelegd aan het Bestuur. Nadat het Bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het geschil 
uit te spreken staat beroep open op de ALV. Het bestuur spreekt zich binnen twee maanden 
nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit. 
 

39. Dit Participatiereglement treedt in werking op de datum van vaststelling door de ALV, en zoals 
vermeld in de aanhef van dit reglement.  

 
40. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van de regiocoöperatie.  
 
 
Bijlage 1: voorbeeld van blanco participatie-overeenkomst Rijnland Energie Coöperatie U.A. 
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BIJLAGE  
voorbeeld van blanco participatie-overeenkomst  
Rijnland Energie Coöperatie U.A. 
 

Opmerking 
De participatie-overeenkomt wordt definitief na de toekenning van de participaties en door de 
betaling van het overeengekomen participatie-bedrag.  
Na de sluiting van de inschrijvingsperiode gaat Rijnland Energie over tot de toekenning van de 
Watergeuzen-participaties. U krijgt medio juli 2021 bericht over het aantal toekende participaties 
en een betalingsverzoek. Door de betaling  van het door u te storten bedrag verklaart u zich 
akkoord met deze overeenkomst. Met de acceptatie van uw betaling door Rijnland Energie 
Coöperatie U.A. is de overeenkomst definitief.  
 

 

Participatie-overeenkomst  
Rijnland Energie Coöperatie U.A. 

 
Status: definitief 
Versie: 05-05-2021, Aangepast 21-5-2021: overdracht aan (klein)kinderen en erfgenamen, 
verhuizingen, Nederlandse bankrekening.   
 

Partijen bij deze participatie-overeenkomst:    
1. Rijnland Energie Coöperatie U.A., hierna: 'regiocoöperatie'; en 
2. de  'participant'; 
 

Overwegingen: 
3. De regiocoöperatie heeft de mogelijkheid leningen van participanten te ontvangen onder 

voorwaarden en bedingen als geregeld in het Participatiereglement.  
4. De participant leent geld aan de regiocoöperatie, en/of is voornemens geld aan de 

regiocoöperatie te lenen. 
5. De Participant dan wel diens (groot)ouder is ten tijde van het aangaan van de participatie lid van 

een bij de regiocoöperatie aangesloten lokale energiecoöperatie.  
6. De regiocoöperatie wenst van de participant geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als 

geregeld in het Participatiereglement. 
7. Deze participatie heeft betrekking op het project Watergeuzen-participaties t.b.v de overname 

van Windpark Papemeer B.V.  
8. De participant heeft kennisgenomen van het informatiememorandum, behorend bij het project 

genoemd onder punt 7., het Participatiereglement en AFM- informatiedocument behorend bij dit 
project en de Statuten van de regiocoöperatie. 
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En komen overeen: 
9. Door acceptatie en betaling van een bedrag ter participatie in een project van de regiocoöperatie 

komt een overeenkomst tot stand tussen partijen die wordt beheerst door het bepaalde in de 
Statuten en reglementen van de regiocoöperatie, en in het bijzonder in het Participatiereglement 
van de regiocoöperatie.  

10. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van onderhavige participatie, 
zich in eerste en uitsluitende instantie te verhalen op het vermogen van de regiocoöperatie. 
Daaronder wordt verstaan het vermogen zoals dit is opgenomen in de jaarrekening van de 
regiocoöperatie. Participant zal zich niet verhalen op (privé)vermogens van andere participanten 
of bestuurders van de regiocoöperatie.  

 
Door de betaling  van het door u te storten bedrag verklaart u zich akkoord met deze overeenkomst 
en is deze definitief tot stand gekomen. 
  
 
De volgende informatie is met uw inschrijving geregistreerd door Rijnland Energie Coöperatie en 
toegankelijk onder uw account Mijn Rijnland Energie 
 
Lidnummer: [in te vullen na toekenning] van de lokale coöperatie: [in te vullen na toekenning] 
Indien van toepassing: Naam (groot)ouder: ……… 
 
Aanhef: [in te vullen na toekenning]  
Achternaam: [in te vullen na toekenning]  
Voorletters [in te vullen na toekenning] 
Straat, nummer, toevoeging: [in te vullen na toekenning] 
Postcode en woonplaats: [in te vullen na toekenning] 
 
Aantal participaties ad € 250,--: [in te vullen na toekenning] 
 
Looptijd participaties: economische levensduur van de windturbines, naar verwachting tenminste 20 
jaar, uit te breiden naar 25 jaar. (zie informatiememorandum project)  
 
Rentepercentage participaties: 3% gemiddeld (zie informatiememorandum project) 
 
Ingangsdatum dat participaties rentedragend zijn [in te vullen na toekenning] 
Gestort bedrag € [in te vullen na toekenning]. 
op NL65 RABO 0365 8769 68 ten name van Rijnland Energie Coöporatie U.A. 
 
Ondertekening door Rijnland Energie Coöperatie U.A. (naam): …………………………………… 
Op (datum): ……………………………………….  
 
Handtekening Rijnland Energie Coöporatie U.A.: ……………………………………….  
 
De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de 
vereniging en zijn in overeenstemming met onze privacyverklaring. 


