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Dit investeringsreglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de 

statuten, conform artikel 2 en 3 en het huishoudelijk reglement, conform artikel 9, 10, 11, 

12 en 14.   

Dit investeringsreglement is opgesteld omdat ECG door middel van verschillende 
postcoderoosprojecten lokaal en duurzame elektriciteit wil gaan opwekken ten behoeve 
van haar leden;   
 

Artikel 1 Postcoderoos-project   

Onder Postcoderoos-project wordt verstaan een project waarbij ECG, middels een eigen 

productie-installatie, lokaal en duurzame elektriciteit opwekt en daarbij gebruikt maakt van 

de postcoderoosregeling zoals beschreven in artikel 59a tot en met 59c Wet belasting op 

milieugrondslag.  

Per productie-installatie wordt een afzonderlijk Postcoderoos-project gestart.   

Onder Postcodegebied wordt verstaan, het door de belastingdienst aangewezen gebied als 

bedoeld in artikel 47 lid sub Z Wet belastingen op milieugrondslag.   

Artikel 2 Uitgifte van participatie   

De leden ten behoeve van de financiering van deze productie-installatie een inbreng in geld 

kan doen.   

In ruil voor de inbreng in geld verstrekt ECG een participatie aan het lid met daaraan gekoppeld 

een participatie nummer.   

De omvang minimale omvang van de participatie bedraagt € 100,- met een jaarlijkse 

aanvullende inleg die jaarlijkse wordt vastgesteld en afhankelijk is van de eenmalige en de 

jaarlijkse kosten van het project. De jaarlijkse aanvullende inleg kan per Postcoderoos-project 

verschillend worden vastgesteld. Bij aanvang wordt de aanvullende inleg vastgesteld op € 

17,50 per participatie.  

De maximale omvang van de participatie bedraag € 300,- zonder een aanvullende inleg per 

participatie. 

Het lid ontvangt ter bevestiging van haar deelname een participatieovereenkomst met een 

afzonderlijk contractnummer ter ondertekening.  

 



   

Artikel 3 Ledenverklaring   

De coöperatie verstrekt na afloop van het betreffende opwekjaar, een ledenverklaring als 

bedoeld in artikel 19 lid 6 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.   

In deze ledenverklaring wordt de opgewekte elektriciteit van het betreffende opwekjaar, per 

postcoderoosproject, toegerekend aan het betreffende lid.   

De toerekening vindt plaats door het in het betreffende opwekjaar opgewekte elektriciteit in 

kwh’s te delen door het aantal totale participaties van het betreffende postcoderoosproject 

en vervolgens te vermenigvuldigen door het aantal afgenomen participaties in het betreffende 

project.   

De ledenverklaring wordt verstrekt zo spoedig mogelijk na afloop van het opwekjaar, maar in 

ieder geval binnen drie maanden naar afloop van het betreffende opwekjaar.  

Artikel 4 Fiscale jaaropgave   

Per project houdt ECG, per boekjaar als bedoeld in artikel 20 van de statuten, een afzonderlijke 

project administratie en project resultaat bij.   

Onder project resultaat wordt verstaan de project baten verminderd met de projectkosten.   

Onder projectbaten wordt verstaan de elektriciteit opbrengsten, overige projectvergoedingen 

en de betaalde inleg gelden per project van de leden.   

Onder projectkosten wordt verstaan de onderhoudskosten, verzekeringskosten, 

aansluitkosten, project financieringskosten, overige projectkosten en de afschrijvingskosten 

van de betreffende productie-installatie. 

Het resultaat per project wordt toegerekend aan het algemene resultaat van ECG.   

ECG verstrekt aan de deelnemende leden per boekjaar een overzicht van de waarde van de 

betreffende participaties per project.   

Het waarde overzicht wordt verstrekt zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de 

jaarrekening door de algemene ledenvergadering, maar in ieder geval binnen drie maanden 

na deze vaststelling.   

  

  

 

  

  

 

 

 



   

Artikel 5 Overdracht participatie  

Bij verhuizing buiten het aangewezen postcodegebied en bij overlijden van de houder van de 

participatie, kan het betreffende lid de dan geldende boekwaarde van de participatie 

uitgekeerd krijgen van ECG, mits de financiële positie dit naar oordeel van het bestuur toelaat.   

De kosten van voor het terugstorten van participaties komen voor rekening van het 

betreffende lid. 

 

Artikel 6 Participatie overeenkomst   

Met in achtneming van het voorgaande stelt ECG aan een geïnteresseerd lid een participatie 

overeenkomst ter beschikking.   

De betreffende participatie overeenkomst kan schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur 

van ECG.   

Aldus door de Algemene ledenvergadering van ………………………………………  

  

  

  

 

  

  


