Concept Huishoudelijk reglement
Nader te regelen op de eerste Ledenvergadering 2018: na afloop van de Regeling
Verlaagd Tarief (minimaal 15 jaar) wordt de PV-installatie overgedragen aan de
dakeigenaar. De dakeigenaar wordt juridisch en economisch eigenaar. De opbrengst
van deze transactie dekt uitsluitend de kosten die de Coöperatie dient te maken voor
de overdracht.

Specifieke artikelen in verband met Regeling Verlaagd Tarief
Artikel 1
Doel
1. de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame Productieinstallatie(s) binnen een postcodegebied of aangrenzend postcodegebied;
2. het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing, zomede al hetgeen met
bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
3. De Coöperatie is niet bevoegd om direct te laste van haar Leden komende
verplichtingen aan te gaan.
Artikel 2
Lidmaatschap
1. (personen)vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (indien dit lid een
Ondernemer is), met een kleinverbruikersaansluiting, die een Leden Overeenkomst
hebben gesloten met de Coöperatie en die wonen (dan wel bedrijf voeren) in een
onroerende zaak die (a) een Aansluiting heeft in de Postcoderoos van de Productieinstallatie en (b) in hoofdzaak dient tot gebruik als woning of ten behoeve van de
uitoefening van een bedrijf of beroep.
Artikel 3
Toelating en vervanging

Indien de aanvraag wordt gedaan door een Ondernemer zal het Bestuur niet
besluiten tot toelating van de aanvrager zijn participatie in de Coöperatie hoger is dan
toegestaan in artikel 59a lid 3 van de Wet belastingen op milieugrondslag, tenzij het
Bestuur er zich van heeft vergewist dat toelating van de aanvrager niet zal leiden tot
intrekking van de Aanwijzing.
Artikel 4
Einde van het lidmaatschap
Het Lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de statuten
indien een Lid dat voorheen niet kwalificeerde als Ondernemer die hoedanigheid
verkrijgt, en zijn participatie in de Coöperatie hoger is dan toegestaan in artikel 59a
lid 3 van de Wet belastingen op milieugrondslag én de inspecteur bedoeld in de
Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag in verband daarmee de
Aanwijzing intrekt of wijzigt of te kennen geeft daartoe te zullen overgaan;
Artikel 5
Rechten en verplichtingen van Leden
1. Na het eindigen van het Lidmaatschap van de Coöperatie zal slechts het saldo van
de Leden Rekening zoals gespecificeerd in artikel 8 van het reglement door de
Coöperatie aan het Lid verschuldigd zijn.
2. Na het eindigen van het Lidmaatschap heeft het (voormalig) Lid slechts de rechten
gespecificeerd in de Statuten.
Artikel 6
Ledenrekening
Als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering is ieder Lid verplicht
tot het doen van een bijdrage aan het vermogen van de Coöperatie teneinde de
Coöperatie in staat te stellen haar bedrijf uit te oefenen of te doen uitoefenen. De
Coöperatie houdt voor ieder Lid een Ledenrekening aan waarop het Lid wordt
gecrediteerd voor door hem of haar gestort kapitaal.

Artikel 7
Bestemming batig saldo
Tot hetgeen na toepassing van het vorige lid van het batig saldo resteert zijn de
Leden gerechtigd naar rato van de saldi van hun Ledenrekeningen per balansdatum.
Het Bestuur kan uitkeringen, waaronder tussentijdse uitkeringen doen, zo dikwijls als
zulks redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8
Leden Rekeningen. Terugbetalingen
1. De Coöperatie houdt in haar boeken voor ieder lid een Ledenrekening aan.
2. Een Leden Rekening kan alleen worden overgedragen aan een Lid van de
Coöperatie.
3. De Leden Rekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor de in de Coöperatie
gestorte bedragen overeenkomstig de met hem gesloten Ledenovereenkomst
alsmede een eventuele kapitaalstorting van een Lid in de Coöperatie overeenkomstig
het bepaalde in artikel 7 van het reglement. De Leden Rekening van elk Lid zal
worden gedebiteerd voor de uitgekeerde bedragen zulks met inachtneming van dit
artikel lid 5 alsmede een eventueel aandeel in het verlies overeenkomstig artikel 7
van de statuten wordt geadministreerd.
4. Onverminderd dit artikel lid 5 zal het saldo van de Leden Rekening slechts worden
terugbetaald bij het einde van het Lidmaatschap of na de liquidatie van de
Coöperatie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten.
5. De Algemene Vergadering kan met volstrekt meerderheid besluiten om de Leden
Rekening(en) van een of meer van de leden geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
6. De ten gunste van de Leden Rekening van een Lid geboekte bedragen zullen in het
geval van beëindiging van zijn Lidmaatschap, of na de liquidatie van de Coöperatie, in
overeenstemming met artikel 24 van de statuten op een door het Bestuur vast te
stellen tijdstip worden terugbetaald.

