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LEDENVERKLARING 
 

 

 
 

Dit memo geeft een nadere toelichting op de ledenverklaring die door een Collectieve Opwek 
Coöperatie U.A, (de “Coöperatie”) dient te worden afgegeven op grond van de regelgeving van 1 
januari 2014 met betrekking tot het verlaagd belastingtarief bij collectieve elektriciteitsopwekking 
(Zie Wet van 18 december 2013 (Belastingplan 2014), Staatsblad 2013, nr. 565; Besluit van 18 
december 2013, Staatsblad 2013, nr. 569 en Regeling van 30 december 2013, Staatscourant 2013, 
nr. 36216, Wet van 17 december 2014 (Belastingplan 2015), Staatsblad 2014, nr. 578 en Wet van 23 
december 2015 (Belastingplan 2016), Staatsblad 2015, nr. 538 en (Overige fiscale maatregelingen 
2016), Staatsblad 2015, 540, hierna tezamen te noemen “Regeling Verlaagd Tarief”). 

 
Een uitgebreide toelichting op de Regeling Verlaagd Tarief is te vinden in het HIER opgewekt  
Kennisdossier Verlaagd tarief. Hier zijn artikelen beschikbaar over: 

- De regeling in het kort 

- Juridische aspecten 

- Organisatorische aspecten 

- Aspecten ten aanzien van de productie 

- Financiele aspecten 

- Aspecten ten aanzien van aansluitingen en het net 

- Locatie-aspecten 
 

 

 
 

Met de model verklaring wordt uitvoering gegeven aan de verplichting van de coöperatie om aan de 
energieleverancier die aan het lid van de coöperatie elektriciteit levert een opgaaf te verstrekken 
conform artikel 19b lid 6 URmb en tezamen met de opgaaf een verklaring te verstrekken conform 
artikel 19b lid 9 URmb. 

 

De coöperatie behoeft alleen de informatie te verschaffen over de leden die klant zijn van het 
desbetreffende energiebedrijf. Per lid moet worden vermeld de EAN-code en de postcode van de 
aansluiting. Aan de hand daarvan kan het energiebedrijf vaststellen of het verlaagde tarief kan 
worden toegepast en voor welke hoeveelheid. 

 
De leden van de coöperatie mogen uitsluitend natuurlijke personen zijn dan wel rechtspersonen of 
(personen)vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zolang zij ondernemer zijn in de zin van 
artikel 7 Wet OB en er sprake is van een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3x80A). De regeling is 
bedoeld voor de lokale duurzame opwekking van energie door coöperaties van – en ten behoeve van 
– kleinverbruikers.  

1. Aanleiding en aanvullende informatie 

2. Toelichting op de ledenverklaring 
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Coöperaties waarvan één of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 komen in beginsel niet voor aanwijzing in aanmerking. Echter, een uitzondering 
is gemaakt voor coöperaties waarvan een of meer ondernemers lid zijn en die ondernemers – in 
termen van kapitaal en zeggenschap – in totaal voor niet meer dan 20% in de coöperatie 
deelnemen. Bovendien kan de inspecteur, als de betrokken ondernemers in totaal voor meer dan 
20% in de coöperatie deelnemen, de coöperatie toch aanwijzen, als naar zijn oordeel de coöperatie 
desondanks in voldoende mate een particulier karakter heeft (een coöperatie ‘van en voor 
particulieren’). 
 
De onroerende zaak waarvoor het verlaagde tarief wordt toegepast moet in hoofdzaak worden 
gebruikt als woning en worden bewoond door het lid van de coöperatie dan wel ten behoeve van de 
uitoefening van een bedrijf of beroep door de het lid-ondernemer van de coöperatie. Als bij een 
aansluiting sprake is van zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik, gelden te tarieven voor elektriciteit 
voor verbruik boven 10.000.000 kWh naar evenredigheid van elk type verbruik. Als het gebruik 
nagenoeg geheel, dat is voor 90% of meer, bestaat uit zakelijk verbruik of niet-zakelijk verbruik, 
wordt het volledige verbruik als zodanig aangemerkt.  
Het lagere tarief voor zakelijk gebruik, kan alleen gelden indien de verbruiker vooraf een verklaring 
heeft afgegeven aan de leverancier dat het gebruik zakelijk is.  
 
Op grond van de voorwaarde dat de onroerende zaak (dan wel het onroerend goed gebruikt ten 
behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep) door het lid zelf bewoond (of gebruikt) moet 
worden, kan het verlaagde tarief niet worden toegepast bij levering aan een lid van de coöperatie 
die de desbetreffende onroerende zaak verhuurt aan een ander. De regeling vereist niet, dat het lid 
van de coöperatie ook de eigenaar van de onroerende zaak is. Het verlaagde tarief kan bij verhuur 
dan ook wel ten gunste van de huurder worden toegepast, mits de huurder zelf lid van de 
coöperatie is en de aansluiting en de leveringsovereenkomst op zijn naam staan en de elektriciteit 
aan hem wordt gefactureerd. 

 
Het energiebedrijf past bij levering aan een lid van de coöperatie het verlaagde tarief toe voor een 
hoeveelheid elektriciteit die gelijk is aan het gedeelte van de door de coöperatie in dezelfde 
verbruiksperiode duurzaam opgewekte elektriciteit dat aan dat lid wordt toegerekend. Er is geen 
sprake van levering van elektriciteit door de coöperatie aan de leden. Enerzijds levert de coöperatie 
de opgewekte elektriciteit aan een energiebedrijf, anderzijds leveren één of meer energiebedrijven 
elektriciteit aan de individuele leden van de coöperatie, waarbij onder bepaalde voorwaarden het 
verlaagde tarief kan worden toegepast. 

 
Teneinde de opgewekte elektriciteit te kunnen vertalen in een individuele aanspraak op toepassing 
van het verlaagde tarief voor de leden, moet de coöperatie met de energiebedrijven afspreken dat 
de verbruiksperiode voor de leden – de periode waarover de energiebedrijven factureren – gelijk is 
aan de periode waarover de coöperatie via de productie-installatie de elektriciteit heeft opgewekt 
die zij toerekent aan de leden die voor toepassing van het verlaagde tarief in aanmerking komen. 

 
De coöperatie is vrij in de wijze waarop zij de elektriciteit aan de afzonderlijke leden toerekent, 
zolang het totaal van de toerekening overeenkomt met de totale hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit. Wel dient de coöperatie vooraf de verdeelsleutel vast te stellen die bij de toerekening 
wordt toegepast, zodat de leden rechtszekerheid hebben met betrekking tot de hoeveelheid 
elektriciteit waarop het verlaagde tarief wordt toegepast. 

 
Omdat pas achteraf bekend is hoeveel de installatie in de met de energiebedrijven overeengekomen 
verbruiksperiode heeft geproduceerd, zal ook pas achteraf bekend zijn over hoeveel elektriciteit 
uiteindelijk het verlaagde tarief kan worden toegepast. Voor energiebedrijven loopt dit bij de 
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aangifte voor de energiebelasting mee in de methodiek die geldt voor voorschotbetalingen. 
 

De productie-installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt moet juridisch en economisch 
eigendom zijn van de coöperatie. 

 

De productie-installatie van de coöperatie dient uitsluitend te worden gebruikt voor de opwekking 
van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen. Daarmee wordt gewaarborgd, dat 
het verlaagde tarief alleen wordt toegepast op duurzaam opgewekte elektriciteit. 

 

Leden van een coöperatie komen in aanmerking voor toepassing van het verlaagde tarief, als de 
onroerende zaak van het lid waar de elektriciteit wordt verbruikt, in hetzelfde postcodegebied op het 
elektriciteitsnet is aangesloten als de productie-installatie, alsmede in een direct daaraan grenzend 
gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen met eenzelfde getal 
van vier cijfers. Schematisch wordt zo’n groepje van een postcodegebied met de aangrenzende 
postcodegebieden ook wel aangeduid als “postcoderoos”. Bij een verzoek om aanwijzing als 
coöperatie in de zin van deze regeling zal de coöperatie onder meer moeten aangeven in welk 
postcodegebied de productie-installatie ligt en voor welke aangrenzende postcodegebieden mede 
de mogelijkheid van toepassing van het verlaagde tarief wordt gevraagd. In de beschikking van de 
inspecteur zullen de relevante postcodegebieden worden opgenomen. Het energiebedrijf dat aan 
een lid van de coöperatie levert, zal het verlaagde tarief alleen mogen toepassen als de aansluiting 
van het lid zich in één van die postcodegebieden bevindt. 
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LEDENVERKLARING 
 

DATUM: 
 

(1) ** COOPERATIE U.A. 
(2) LID 

 
Model opgaaf artikel 19b lid 6 Uitvoeringsregeling Wet belastingen milieugrondslag (“URbm”) en 
verklaring artikel 19b lid 9 URbm 

 
 

Ondergetekende, [Collectieve Opwek Coöperatie U.A.], gevestigd te [ ], ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer _, doet hierdoor opgaaf conform artikel 19b lid 6 
Uitvoeringsregeling WBM en verklaart het volgende: 

 
1. De Coöperatie is een door de inspecteur van belastingen aanwezen coöperatie in de zin van 

artikel 59a lid 1 Wet belastingen op milieugrondslag, ingevolge de beschikking gedateerd 
   met ingangsdatum . Het nummer waaronder de 
Coöperatie bij de belastingdienst is geregistreerd luidt  _. 

 
2. Lokatie productie-installatie: 

 
3. EAN-code productie-installatie: 

 
4. Postcodegebied productie-installatie en alle aangrenzende postcodegebieden:  

 
5. De Coöperatie doet opgave van de hoeveelheden elektriciteit die door de coöperatie zijn 

toegerekend aan de leden van de coöperatie die elektriciteit afnemen van de leverancier. 
Deze opgave ziet op de in de aangehechte bijlage beschreven leden, aansluitingen, EAN- 
codes en productieperiode (zie Bijlage). 

 
6. Deze opgave ziet op de productieperiode van tot _. 

 
7. De garanties van oorsprong zijn geboekt op een eindverbruikersrekening van de coöperatie 

zelf/handelsaccount (doorhalen hetgeen niet van toepassing is). 
 

8. De leden van de coöperatie zijn uitsluitend natuurlijke personen. 
 

9. De leden bewonen een onroerende zaak die door middel van een aansluiting met een totale 
maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A met het distributienet is verbonden. Deze 
onroerende zaak dient in hoofdzaak tot gebruik als  _______________________. 

 

10. De coöperatie heeft in de overeengekomen verbruiksperiode ten minste dezelfde 
hoeveelheid aan dat lid toegerekende elektriciteit opgewekt als de hoeveelheid elektriciteit 
waarvoor de verlaging wordt toegepast. 

 
11. De door de coöperatie opgewekte elektriciteit is opgewekt met behulp van een productie- 

installatie die juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie. 

http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/verlaagd-tarief-relevante-wetteksten
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/verlaagd-tarief-relevante-wetteksten
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/verlaagd-tarief-relevante-wetteksten
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/verlaagd-tarief-relevante-wetteksten
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12. De productie-installatie wordt uitsluitend gebruikt voor de opwekking van elektriciteit door 
middel van hernieuwbare energiebronnen. 

 

13. Zowel de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd als de aansluiting 
van de productie-installatie, bevindt zich in het postcodegebruik als vastgesteld op verzoek 
van de Coöperatie.   

 
14. Noch ter zake van de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie, noch ter zake van de 

daarvoor gebruikte productie-installatie, is of wordt van rijkswege een financiële 
tegemoetkoming of subsidie verstrekt. 

 
 
 

Aldus verklaard op [DATUM] te [PLAATS] . 
 
 
 
 
 
 

 
 

[ ** ] Coöperatief U.A. 

Voor deze: 

Titel: 
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Bijlage 
 

Opgave van [Collectieve Opwek Coöperatie U.A.] 
 
 
 

Verbruiksperiode van tot _. 
 
 
 

Gegevens per lid: 
 
 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Postcode: 

Toe te rekenen hoeveelheid elektriciteit over verbruiksperiode: 

Verdeelsleutel toerekening opgewekte elektriciteit: 

EAN code aansluiting: 

Leverancier: 


