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Inrichting coöperatiestructuur 
bij meerdere projecten
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Structuur

Coöperatie

Leden 
(project 1)

Leden 
(project 2)

Leden 
(project 3)

Project 1 Project 2 Project 3

Ledenovereenkomst 
inzake project 1

Ledenovereenkomst 
inzake project 3

Ledenovereenkomst 
inzake project 2
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Toelichting structuur (i)

• Eenvoudige statuten in lijn met essentiële eisen van Nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking

• Doelstelling: “het opwekken van hernieuwbare energie”
• ALV waarin alle leden 1 stem hebben 

• Nadere zeggenschap over en de financiële rechten en plichten t.a.v. een project worden geregeld in 
een project-specifieke (standaard) ledenovereenkomst tussen een lid en de coöperatie (i.p.v. in de 
statuten), nl.:

• welke zeggenschapsrechten heb je als lid in relatie tot het betrokken project
• Over welke onderwerpen mag ik meebepalen en op welke wijze en in welke mate?

• welke financiële rechten en plichten heb je als lid in relatie tot het betrokken project
• Wat is mijn inleg?
• Wat is mijn rendement op mijn inleg (in de vorm van bijv. (i) een vast rendement per kWh dat 

met de inleg gerealiseerd is en (ii) het delen in een evt. positief exploitatieresultaat)?
• Kan ik mijn participatie in het project overdragen aan een ander (lid)?
• Wat krijg ik terug bij opzegging van lidmaatschap?



5

Toelichting structuur (ii)

• Leden kunnen participeren in meerdere projecten door simpelweg meerdere project-specifieke 
ledenovereenkomsten met de coöperatie te sluiten

• Optionele regelingen:
• Statuten kunnen eventueel bepalen dat leden kunnen worden ingedeeld in project-

gerelateerde afdelingen 
• De statuten kunnen bijv. bepalen dat het bestuur de leden kan indelen in afdelingen, waarbij 

ieder lid lid is van de afdeling van het project waar het lid (via zijn ledenovereenkomst) in 
meedoet

• Statuten bepalen dat zo’n project-gerelateerde afdeling – evt. op voorstel van het bestuur – een 
goedkeuringsrecht krijgt t.a.v. specifieke project-gerelateerde bestuursbesluiten
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Voor- en nadelen

Voordelen Nadelen

Simpel – eenvoudige structuur en eenvoudige statuten Minder hard afdwingbaar dan statutaire 
regelingen – Zeggenschapsrechten en 
financiële rechten liggen contractueel vast 
in de ledenovereenkomsten; inbreuk op 
contractuele rechten de door coöperatie of 
het lid, is mogelijk en leidt ‘hooguit’ tot 
bijv. schadevergoeding. Een inbreuk op 
statutaire rechten en plichten is 
daarentegen niet mogelijk, of anders in 
ieder geval aantastbaar.

NB: Via opschaling (zie voordelen) kan dit 
nadeel gemitigeerd worden. 

Opschaling statutaire zeggenschap mogelijk – Statuten 
laten – via de optionele regelingen (zie vorige slide) – de 
mogelijkheid om via statutaire regelingen zeggenschap niet 
alleen contractueel te verankeren

Flexibel – Project-gerelateerde documentatie eenvoudig 
aan te passen, want vastgelegd in ledenovereenkomst en 
niet in de statuten. 

NB: Wijziging van de statuten zou (i) een besluit van de 
algemene vergadering (en dus alle leden en dus niet alleen 
de leden die meedoen in het relevante project) en (ii) een 
notariële akte van statutenwijziging vereisen. 
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