Artikel 59a
1. Het tarief voor elektriciteit, bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, wordt voor dat gedeelte van de
geleverde hoeveelheid dat niet hoger is dan 10.000 kWh verlaagd tot nihil voor zover de elektriciteit in het kader
van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van die
coöperatie via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A.
2. De verlaging, bedoeld in het eerste lid, is slechts van toepassing voor de via de aansluiting geleverde
elektriciteit, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de coöperatie heeft in de voor het lid van de coöperatie geldende verbruiksperiode ten minste eenzelfde
hoeveelheid door haar opgewekte elektriciteit toegerekend aan dat lid van de coöperatie als de hoeveelheid in die
verbruiksperiode geleverde elektriciteit waarvoor de verlaging wordt toegepast;
b. de door de coöperatie opgewekte elektriciteit, bedoeld in onderdeel a, is opgewekt met behulp van een
productie-installatie die juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie;
c. de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, wordt uitsluitend gebruikt voor de opwekking van elektriciteit
door middel van hernieuwbare energiebronnen;
d. zowel de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd als de aansluiting van de productieinstallatie, bedoeld in onderdeel b, bevindt zich in een op verzoek van de coöperatie bij de aanwijzing, bedoeld in
het eerste lid, vast te stellen postcodegebied;
en
e. noch ter zake van de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie, noch ter zake van de daartoe gebruikte
productie-installatie, is of wordt van rijkswege een financiële tegemoetkoming of subsidie verstrekt.
3. Bij regeling van Onze Minister 1) worden regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de wijziging of
intrekking van de aanwijzing van een coöperatie als bedoeld in het eerste lid. Coöperaties waarvan een of meer
leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, komen niet voor aanwijzing
in aanmerking indien een dergelijk lid middellijk of onmiddellijk voor meer dan 20% in de coöperatie deelneemt.
__________
1) Artikel

19a Uitvoeringsregeling BM.

4. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur 1) kunnen voorwaar-den en
beperkingen worden gesteld waaronder de verlaging, bedoeld in het eerste lid, wordt toegepast.
__________
1) Artikel

21b Uitvoeringsbesluit BM.

5. Bij regeling van Onze Minister 1) worden nadere regels gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.
__________
1)

Artikel 19b Uitvoeringsregeling BM.

Artikel 59b
Voor de toepassing van het verlaagde tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, wordt onder een coöperatie mede
verstaan een vereniging van eigenaars, met dien verstande dat in geval van levering van de elektriciteit aan een
lid van een vereniging van eigenaars de productie-installatie moet zijn aangebracht op of aan het gebouw met
toebehoren of de daarbij behorende grond met toebehoren, ter zake waarvan de vereniging van eigenaars is opgericht.
Artikel 59c
Indien de verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, wordt verminderd of komt te vervallen, blijven
de artikelen 59a en 59b, zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de dag met ingang waarvan de verlaging
van het tarief wordt verminderd of komt te vervallen, gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is
aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van toepassing ten aanzien van de levering van elektriciteit aan
personen ten aanzien van wie op de eerst genoemde dag artikel 59a en, indien het een vereniging van eigenaars
betreft, artikel 59b, van toepassing waren.

