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Obligatiereglement van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk  

‘De Kringloopgemeenschap’ U.A. 

Dit reglement als bedoeld in art. 2 lid 3 onder de van de Statuten is vastgesteld in de Algemene 

Ledenvergadering van 2 april 2019 en voorziet in de voorwaarden en bedingen waaronder het de 

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is toegestaan van haar leden geld in leen te ontvangen.  

Dit obligatiereglement treedt in werking op 3 april 2019. 

Obligaties 
 
1. De coöperatie heeft de mogelijkheid van haar leden, naast en onderscheiden van de statutaire 
inleg, beperkt verhandelbare leningen te ontvangen, hierna te noemen ‘obligatie’. 
 
2. De coöperatie kan de in artikel 1 genoemde mogelijkheid openstellen in het kader van een 
concreet financieringsplan voor zon- of windprojecten met een looptijd als voorzien in dat 
financieringsplan. 
 
3. Tot het beleggen in obligaties zoals bedoeld in artikel 1 zijn uitsluitend toegelaten leden met wie 
de coöperatie een obligatieovereenkomst is aangegaan, met inhoud en strekking zoals aangehecht 
aan dit obligatiereglement, hierna te noemen ‘belegger’. 
 
4. Het bestuur is bevoegd met de leden namens de coöperatie obligatieovereenkomsten te sluiten. 
Het bestuur kan daarin het tijdstip bepalen waarop de obligatie ter beschikking van de coöperatie 
dient te worden gesteld. 
 
5. De inhoud - waaronder rente, looptijd, aflossing en inlossing - van een obligatieovereenkomst 
tussen de coöperatie en een lid wordt schriftelijk vastgelegd, op papier dan wel digitaal op duurzame 
drager. Houderschap van een obligatie blijkt uit de administratie van de coöperatie. 
 
6. Het nominale bedrag van een obligatie bedraagt bij uitgifte € 100,-.   
 
7. Na ontvangst van een obligatie bevestigt de coöperatie de acceptatie daarvan schriftelijk aan het 
desbetreffend lid. Voor zover de coöperatie de obligatie niet accepteert, boekt zij het ontvangen 
bedrag terug op de rekening van herkomst. Acceptatie, bevestiging en terugboeking geschieden 
binnen 30 dagen na ontvangst door de coöperatie van het desbetreffend bedrag. 
 
8. Ontvangen en door de coöperatie als zodanig geaccepteerde beleggingen in obligaties worden 
geboekt op een 'obligatierekening'. 
 
9. De coöperatie onderhoudt een obligatieregister waarin per belegger de bijschrijvingen op, en de 
afschrijvingen van de obligatierekening worden bijgehouden, alsmede de renten die ingevolge de 
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obligatie aan elke belegger zijn gedaan. De coöperatie is bevoegd het onderhoud van het 
obligatieregister geheel of gedeeltelijk uit te besteden. 
 
10. De coöperatie maakt jaarlijks vóór 1 maart langs elektronische weg voor elke belegger het bedrag 
van zijn beleggingen in obligaties per het einde van het laatst afgelopen jaar inzichtelijk. Voor 
tussentijdse opgave van het bedrag van de beleggingen wordt per verzoek en per belegger € 15,- 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Rente-uitkering 
 
11. De jaarlijkse uitkering van rente over de obligatie wordt geregeld in de obligatieovereenkomst. 
 
12. Een obligatie draagt rente vanaf de dag van ontvangst door de coöperatie tot de dag van 
inlossing. Beide dagen zijn bepalend voor het aantal dagen van het eerste en het laatste kalenderjaar 
waarover rente wordt betaald. 
  
13. Geen rente wordt uitgekeerd over afgeloste bedragen in het jaar van aflossing. 
 
14. De rente met betrekking tot het afgelopen boekjaar wordt uitgekeerd binnen 30 dagen na het 
einde van ieder kalenderjaar. 
 
Aflossing en inlossing van obligaties 
 
15. De gedeeltelijke aflossing over het nominale bedrag van de obligatie vindt plaats binnen 30 dagen 
na het einde van ieder kalenderjaar. 
 
16. Het bedrag van de jaarlijkse gedeeltelijke aflossing is zodanig dat bij het einde van de 
overeengekomen looptijd de nominale waarde van de obligatie is ingelost. 
  
17. In het financieringsplan van ieder zon- of windproject worden bedragen gereserveerd voor de 
jaarlijkse gedeeltelijke aflossing van obligaties. 
 
18. Het bestuur van de coöperatie is bevoegd jaarlijks extra af te lossen. 
 
19. Bij het einde van het lidmaatschap van de coöperatie behoudt de houder van obligaties het recht 
op terugbetaling van de obligatie zoals dat in de obligatieovereenkomst is overeengekomen. 
 
Verhandelbaarheid van obligaties 
 
20. De obligaties zijn alleen verhandelbaar onder leden van de coöperatie. 
 
21. De coöperatie ondersteunt de overdracht van obligaties tussen leden onderling. Aan het 
overdragen van obligaties zijn overschrijvingskosten van € 20,- per transactie verbonden, die door de 
coöperatie aan de nieuwe houder in rekening worden gebracht. De coöperatie is bevoegd de 
overschrijvingskosten ter verrekening in mindering te brengen op de rente die zij aan de nieuwe 
houder verschuldigd is. 
 
22. Leden kunnen hun belangstelling voor uitbreiding of overdracht van hun obligaties bekend 
maken op de website van de coöperatie.   
 
Administratie, verrekening van schulden en geschillenregeling 
 
23. Elke belegger is gehouden zijn adres, emailadres en bankrekeninggegevens op te geven, alsmede 
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de wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van nalatigheid van een belegger ter zake, is de coöperatie 
niet aansprakelijk. 
 
24. De bankrekening van waaraf een belegger laatstelijk het bedrag van zijn obligatie aan de 
coöperatie heeft overgemaakt geldt als tegenrekening waarnaar rente, aflossing en inlossing worden 
overgemaakt, indien de belegger daarvoor geen andere rekening opgeeft. 
 
25.De coöperatie is bevoegd haar vordering(en) op een belegger te verrekenen met hetgeen de 
coöperatie aan die belegger ingevolge diens lening verschuldigd is. 
 
26. De coöperatie is te allen tijde bevoegd aan het aangaan van een obligatieovereenkomst, de 
acceptatie van een obligatie of de overdracht van een obligatie, nadere voorwaarden te verbinden 
ter verificatie en registratie van de identiteit en bevoegdheid van betrokken persoon of personen. 
 
27. Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit obligatiereglement worden allereerst 
voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het geschil uit 
te spreken staat beroep open op de algemene ledenvergadering. Het bestuur spreekt zich binnen 
twee maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toelichting op obligatiereglement Energie coöperatie Bodegraven-Reeuwijk 

 

Obligaties 

Een obligatie is een verhandelbare lening verstrekt aan de coöperatie om daarmee te 

voorzien in haar financieringsbehoefte. Obligaties ontstonden in de 12e eeuw, toen de 

stadstaat Venetië zijn vermogende burgers verplichte om haar geld te lenen om zo oorlogen 

te kunnen financieren.  

Richesse oblige is ook ons uitgangpunt. Leden worden uitgenodigd (zijn dat niet verplicht) 

om te investeren in zon- of windprojecten, tegen een redelijke vergoeding (rente). Een 

emissie van obligaties heeft dan ook niet als doel om een zo hoog mogelijk rendement voor 

obligatiehouders te genereren. Het doel van onze coöperatie is een lokaal 

elektriciteitsbedrijf te ontwikkelen met zorg voor klimaat en milieu, dat de winst investeert 

in de lokale gemeenschap en toegankelijk is voor iedereen.  

 

Kenmerken van de obligaties 

De obligaties hebben een vaste looptijd (5 of 10 jaar) en een vaste rente. Jaarlijks wordt een 

deel afgelost zodanig dat aan het einde van de looptijd de nominale waarde ervan is 

ingelost. Verder zijn ze intern (onder de leden) verhandelbaar.  Ook kan de coöperatie extra 

aflossingen doen. 

De overeenkomst tussen het lid en de coöperatie komt tot stand doordat het lid (op basis 

van een financieringsplan voor een bepaald project) inschrijft en de coöperatie de 

inschrijving wel, niet of voor een deel (afhankelijk van de behoefte en de eerder ontvangen 

beleggingen) accepteert.  

Een contractuele rente van 2 % is waarschijnlijk ons uitgangspunt bij emissies van obligaties. 

Wel is het mogelijk dat de markt ons noopt tot een ander rentepercentage. Mocht daarvan 

bij later emissies sprake zijn, dan zal het bestuur aan de ALV daarover verantwoording 

afleggen. 

 

Lidmaatschap en obligaties 

In het obligatiereglement is geregeld dat een lid bij het einde van zijn lidmaatschap zijn 



aanspraken behorend bij de obligatie behoudt. Het recht dus op renten, aflossing, inlossing 

en verhandelbaarheid. Hij verliest wel zijn recht op deelname aan de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

Aantrekken van geld is onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op een 

onderneming met een algemeen zakelijk bedrijfsdoel zoals het produceren en leveren van 

elektriciteit hanteert de wet een beperkte vorm van toezicht. Voor het aantrekken van 

verhandelbare obligaties met op jaarbasis een totaal van € 100.000 tot  

€ 5 miljoen is dan alleen melding aan de AFM vergezeld van een informatiedocument 

vereist. Verder moet de informatie hierover aan leden vergezeld gaan van een 

vrijstellingsvermelding (vrijstelling van de prospectusplicht). 

 

 


