Algemene voordelen energiecoöperatie
Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox,
een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om
initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een lokale
energiecoöperatie. Dit document is beschikbaar gesteld door
Taxand.

Waarom een coöperatie?
Particulieren werken steeds vaker samen om duurzaam energie op te wekken. Een belangrijke
vraag daarbij is via welke juridische rechtsvorm zij dit het beste kunnen doen. De coöperatie
lijkt daarvoor het meest geschikt aangezien deze rechtsvorm gericht is op samenwerking. Ook
vanuit praktisch oogpunt is een coöperatie gunstig, zo is de procedure om deel te nemen in
een coöperatie relatief simpel. Daarnaast komt een energie-coöperatie per 1 januari 2014 in
aanmerking voor een verlaagd tarief in de energiebelasting. Op sommige punten verschilt de
coöperatie echter weinig van andere rechtsvormen zoals de BV, stichting of vereniging. Deze
rechtsvormen dienen allemaal opgericht te worden bij notariële akte. Hieronder zetten wij de
voornaamste voordelen van een coöperatie ten opzichte van de BV, stichting en vereniging
uiteen.

1. Voordelen ten opzichte van een BV
Voor de toetreding of overdracht van het belang in een coöperatie is geen notariële akte
nodig. Een coöperatie is daarmee op dit punt gunstiger dan een BV. Voor elke overdracht
of uitgifte van nieuwe aandelen in een BV is namelijk wel een notaris nodig. Het feit dat voor
toetreding of de overdracht van een belang in een coöperatie geen notaris nodig is, beperkt de
kosten aanzienlijk. Daarnaast maakt dit de overdracht of toetreding vanuit praktisch oogpunt
eenvoudiger.

2. Voordelen ten opzichte van een vereniging of stichting
Ten tweede heeft een coöperatie geen algemeen verbod om winsten uit te keren aan haar
leden. Hoewel de doelstelling van de meeste energiecoöperaties primair zal zijn gelegen in
het leveren van duurzaam opgewekte energie aan haar leden, is het niet ondenkbaar dat er
winst wordt gemaakt. Dergelijke winsten mogen in principe gewoon worden uitgekeerd aan de
participanten in de coöperatie.
Dit maakt de coöperatie op dit punt gunstiger dan een stichting of een vereniging. Stichtingen
en verenigingen mogen namelijk niet de winst verdelen onder hun leden, maar mogen de

winsten alleen bestemmen voor het doel dat in de statuten is bepaald. Dit punt kan met name in
de toekomst relevant zijn als de coöperaties weer worden opgeheven.

3. Aansprakelijkheid
Zowel voor een BV, stichting als vereniging geldt dat in beginsel de rechtspersoon aansprakelijk
is en niet de leden. Een belangrijk verschil is echter dat er bij coöperaties een keuze bestaat
ten aanzien van de aansprakelijkheid van de participanten voor eventuele tekorten bij de
ontbinding. De aansprakelijkheid kan volledig worden uitgesloten, net zoals bij een BV
(coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid). Het is echter ook mogelijk om de participanten
tot een beperkt bedrag aansprakelijk (coöperatie met beperkte aansprakelijkheid) te laten zijn
of om de participanten voor gelijke delen aansprakelijk te laten zijn (coöperatie met wettelijke
aansprakelijkheid). Voor een maatschap, vof en commanditaire vennootschap geldt dat de
participanten een groter aansprakelijkheidsrisico lopen.

4. Fiscaal voordeel - verlaagd energiebelastingtarief
Het achterliggende idee van een coöperatie is dat het een rechtsvorm is die gericht is op
samenwerken. Dit maakt dat deze rechtsvorm bij uitstek geschikt is voor het gezamenlijk
opwekken van duurzame energie. Dit wordt ook bevestigd in het wetsvoorstel dat in het
Belastingplan 2014 is gepubliceerd. In dit voorstel wordt een verlaging van energiebelasting
voorgesteld voor het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Een belangrijke eis is
dat de verlaging alleen van toepassing is op energie die door particulieren is opgewekt in een
coöperatie (of een vereniging van eigenaars). Een BV, stichting of vereniging komen niet in
aanmerking voor de verlaging.

5. Ondernemers
Voor ondernemers (niet-particulieren) geldt dat het hiervoor genoemde fiscale voordeel
vooralsnog niet geldt. Bij ondernemers is het primaire doel vaak gelegen in het maken
van winst. Stichtingen en verenigingen zijn hierdoor minder geschikt. Daarnaast geldt bij
ondernemers vaak dat het aantal participanten beperkter is of minder vaak wisselt. Veel
ondernemers kiezen daarom voor een BV omdat het verschil ten aanzien van de overdracht
(notariële akte of niet) voor hen minder relevant is. Andere rechtsvormen waar ondernemers
vaak voor kiezen zijn de maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma
(vof). Voor ondernemers zijn deze rechtsvormen onder omstandigheden gunstig omdat zij dan
in de inkomstenbelasting voor bepaalde faciliteiten in aanmerking kunnen komen (SDE+, MIA,
EIA, Vamil). Particulieren komen niet in aanmerking voor deze faciliteiten dus voor hen zijn deze
rechtsvormen op dit punt minder interessant.
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