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Deze voorwaarden worden gehanteerd door Coöperatie Blijstroom B.A. (Blijstroom of de 

coöperatie). Ze zijn van toepassing op postcoderoosprojecten onder de ‘Regeling Verlaagd 

Tarief’, die per 1 april 2021 is vervallen. De Regeling Verlaagd Tarief was opgenomen in de van 

de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). 

Blijstroom heeft zelf geen postcoderoosprojecten onder de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ 

geïnitieerd. Wel is ze voornemens om bestaande postcoderoosprojecten (al dan niet door 

fusie) voort te zetten van de volgende (4) coöperaties (de projectcoöperaties):  

1. Coöperatie Blijstroom Aktiegroep Het Oude Westen Batavierenstraat U.A. 

2. Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A. 

3. Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A. 

4. Coöperatie Blijstroom SKAR Ackersdijkstraat U.A. 

Voortzetting van die postcoderoosprojecten door Blijstroom geschiedt uitsluitend onder deze 

uniforme voorwaarden. Dat betekent dat de bestaande ledenovereenkomsten met de 

project-coöperaties worden gewijzigd of komen te vervallen. Voor zover dat niet gebeurt zal 

Blijstroom desbetreffend postcoderoosproject niet overnemen en ook niet fuseren met 

desbetreffende project-coöperatie.  

Voortzetting van een postcoderoosproject door Blijstroom geschiedt per de datum waarop is 

voldaan aan al deze voorwaarden:  

1. Blijstroom is eigenaar geworden van de onderhavige productie-installatie. 

2. Blijstroom is ten aanzien van die productie-installatie de 'aangewezen coöperatie'. 

3. Tussen Blijstroom en de deelnemers in de onderhavige productie-installatie is een 

overeenkomst van kracht, die wordt beheerst door deze uniforme voorwaarden.   

Toepassing van het verlaagd tarief is afhankelijk van medewerking van degene die stroom 

levert aan de deelnemer. Dit is immers degene die de belastingaangifte en -afdracht doet 

waarbij het verlaagd tarief kan worden toegepast. 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze voorwaarden hebben de hieronder vet afgebeelde begrippen de erachter genoemde 

betekenis (tenzij uit de context een andere betekenis blijkt).  

- Aandeel: het aandeel van een Deelnemer in een productie-installatie overeenkomstig 

de verhouding tussen de oorspronkelijke nominale waarde van al zijn Paneeldelen in die 

productie-installatie en de oorspronkelijke totale tegenwaarde van alle voor die 

productie-installatie uitgegeven Paneeldelen. 
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- Aangewezen Coöperatie: een in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief aangewezen 

coöperatie zoals bedoeld in artikel 59a (oud) Wbm. 

- Afschrijvingstabel: het overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren 

afschrijvingen op de productie-installatie, zoals bedoeld in artikel 8 lid 5. 

- Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering van Blijstroom. 

- Bestuur: het bestuur van Blijstroom. 

- Blijstroom: Coöperatie Blijstroom B.A., gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer: 61619671. 

- Deelnemer: houder van een of meer Paneeldelen, in meervoud: ‘Deelnemers’.  

- Einduitkering: de einduitkering bedoeld in artikel 5 lid 2. 

- KV-aansluiting: een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet met een totale 

maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A. 

- niet-verhandelbare Paneeldelen: Paneeldelen waarvoor de inleg (nog) niet volledig is 

voldaan. 

- Overeenkomst: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 lid 2. 

- Paneeldeel: door Blijstroom of een project-coöperatie uitgegeven financieel product dat 

betrekking heeft op een productie-installatie waarvoor Blijstroom de Aangewezen 

Coöperatie is of was, in meervoud: 'Paneeldelen'. 

- Postcoderoos: het postcodegebied zoals bedoeld in artikel 47 lid 1 sub z Wbm (oud) dat 

ingevolge de Regeling Verlaagd Tarief is verbonden aan de productie-installatie die 

onderwerp is van de Overeenkomst.  

- Projectcoöperatie: een van de volgende coöperaties: de Coöperatie Blijstroom 

Aktiegroep Het Oude Westen Batavierenstraat U.A.; Coöperatie Blijstroom Nolensstraat 

U.A.; Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A.; Coöperatie Blijstroom SKAR 

Ackersdijkstraat U.A. 

-  projectrekening: een door Blijstroom per productie-installatie bij te houden rekening 

waarop bedragen worden geboekt waarop de Deelnemers in de onderhavige productie-

installatie ingevolge deze voorwaarden recht hebben, maar die desondanks (nog) niet 

door Blijstroom zijn uitgekeerd, een en ander zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 en verder. 

- projectreserve(s): reserves van Blijstroom zoals bedoeld in artikel 6 lid 4. 

- productie-installatie: productie-installatie waarvoor Blijstroom de Aangewezen 

Coöperatie is of was, in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-01-01/0#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-01-01/0#HoofdstukVI_Afdeling1_Artikel47
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- Regeling Verlaagd Tarief: de regeling voor een verlaagd belastingtarief voor lokaal 

verbruik van coöperatief opgewekte stroom, zoals opgenomen in de Wet belastingen 

op milieugrondslag (Wbm), welke regeling per 1 april 2021 is vervallen, maar die 

krachtens  artikel 59c Wbm nog kan worden toegepast ten aanzien van bestaande 

Deelnemers en hun rechtsopvolgers, die aan zekere kwaliteitseisen voldoen.   

- verhandelbare Paneeldelen: Paneeldelen waarvoor de inleg volledig is voldaan. 

- Verlaagd Tarief: het verlaagde tarief bedoeld in artikel 59a lid 1 Wbm (oud) en artikel 

59c Wbm (dat betrekking heeft op de energiebelasting voor elektriciteit).  

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Paneeldelen.  

2. Deze voorwaarden beheersen elke overeenkomst tussen Blijstroom en een Deelnemer 

terzake van diens deelname in een productie-installatie, waarvoor Blijstroom de 

Aangewezen Coöperatie is of was, in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief 

(‘Overeenkomst’). 

3. Bij strijdigheid tussen enige bepaling van de Overeenkomst en deze voorwaarden, 

prevaleren deze voorwaarden. 

Artikel 3 Algemene verplichtingen van Blijstroom 

1. Zolang de Overeenkomst van kracht is zorgt Blijstroom, voor zover dit in redelijkheid 

binnen haar macht ligt: 

a. dat de productie-installatie goed functioneert. 

b. dat de met de productie-installatie opgewekte duurzame stroom te gelde wordt 

gemaakt.  

c. dat wordt voldaan aan de eisen voor toepassing van het Verlaagd Tarief. 

d. dat reserves worden opgebouwd en voorzieningen worden getroffen voor 

instandhouding van de productie-installatie, en ontmanteling ervan aan het einde 

van de levensduur. 

e. dat naar behoren administratie wordt gevoerd ter uitvoering van de Overeenkomst, 

in overeenstemming met deze voorwaarden. 

2. De verplichtingen genoemd in het vorige lid onder a tot en met d vervallen zodra de 

productie-installatie is vervreemd of het einde van haar levensduur heeft bereikt.    

Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de energieleverancier 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2022-01-01#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-01-01/0#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2022-01-01#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2022-01-01#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59c
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1. Blijstroom wijst de met de productie-installatie opgewekte stroom periodiek toe aan de 

Deelnemers in die productie-installatie, met inachtneming van de Regeling Verlaagd 

Tarief en het bepaalde in lid 2. Blijstroom doet dat, totdat er ten aanzien van de met de 

productie-installatie opgewekte hoeveelheid stroom geen recht meer bestaat op 

toepassing van het Verlaagd Tarief.  

2. Toewijzing van stroom aan een Deelnemer geschiedt overeenkomstig diens Aandeel in 

de onderhavige productie-installatie, met dien verstande dat Blijstroom geen stroom 

hoeft toe te wijzen aan Deelnemers die niet kwalificeren voor toepassing van het 

Verlaagd Tarief. Deze stroom wordt dan verdeeld over de Deelnemers (in die productie-

installatie) die wel kwalificeren voor toepassing van het Verlaagd Tarief (zie artikel 9 lid 

1). 

3. Blijstroom doet opgave van de aan de Deelnemer toegewezen stroom aan de door de 

Deelnemer opgegeven energieleverancier, onverminderd het bepaalde in lid 6.  

4. Blijstroom kan niet garanderen dat een energieleverancier meewerkt aan de toepassing 

van het Verlaagd Tarief. Blijstroom is niet aansprakelijk voor verlies of misgelopen 

belastingvoordeel die het gevolg is van het niet meewerken door een energieleverancier 

aan toepassing van het Verlaagd Tarief. 

5. Blijstroom spant zich in om met ten minste één energieleverancier die in Nederland 

actief is, vaste afspraken te hebben over toepassing van het Verlaagd Tarief ten aanzien 

van de Deelnemers. Bij van kracht worden van deze uniforme voorwaarden is dat 

Greenchoice (Groene Energie Administratie B.V., handelend onder de naam 

Greenchoice, gevestigd aan het Kruisplein 15 te (3014 DB) Rotterdam en ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24302685). 

6. Als een Deelnemer overstapt naar een andere energieleverancier dient hij:  

a) zich van te voren ervan te vergewissen dat deze energieleverancier meewerkt aan de 

toepassing van het Verlaagd Tarief; en  

b) Blijstroom te informeren over de nieuwe energieleverancier, voor de datum waarop 

de stroomlevering door de nieuwe energieleverancier aanvangt.  

Artikel 5  Paneeldelen 

1. Elk Paneeldeel geeft recht op uitkering van het positieve resultaat van de productie-

installatie, naar rato van de verhouding tussen de oorspronkelijke nominale waarde van 

het Paneeldeel en de oorspronkelijke totale tegenwaarde van alle voor desbetreffende 

productie-installatie uitgegeven Paneeldelen. 
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2. Uitkering gebeurt zo mogelijk jaarlijks, voor een deel, en wordt gecompleteerd met een 

einduitkering ('Einduitkering') binnen 12 maanden nadat de productie-installatie is 

vervreemd, of definitief heeft opgehouden voor Blijstroom zowel kosten als inkomsten 

te genereren.      

3. De omvang van de jaarlijkse uitkering wordt bepaald en verantwoord door het Bestuur, 

en vastgesteld door de Algemene Vergadering, door vaststelling van de jaarrekening of 

anderszins.   

4. De jaarlijkse uitkering geschiedt, indien aan de orde, binnen 30 dagen na vaststelling van 

de jaarrekening van het boekjaar waar de uitkering betrekking op heeft, of binnen 30 

dagen nadat de omvang van deze uitkering anderszins door de Algemene Vergadering 

is vastgesteld. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 is het Bestuur bevoegd om de jaarlijkse uitkering 

uit te stellen indien en voor zover het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien:  

a. dat Blijstroom na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar 

opeisbare schulden; of  

b. dat deze uitkering onverenigbaar is met financieringsvoorwaarden waar Blijstroom 

aan gebonden is.  

6. Voor zover het resultaat van de productie-installatie over enig boekjaar niet in het 

volgende boekjaar aan de Deelnemers is uitgekeerd, wordt het bijgeschreven op een 

afzonderlijke voor die productie-installatie bij te houden projectrekening. 

7. Het bepaalde in lid 6 is ook van toepassing op de jaarlijkse uitkering indien en voor zover 

deze krachtens het bepaalde in lid 5 is uitgesteld en daardoor niet is uitgekeerd in het 

boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop die uitkering betrekking heeft.  

8. De projectrekening wordt gedebiteerd voor bedragen die, nadat ze op de 

projectrekening zijn bijgeschreven, alsnog aan de Deelnemers zijn uitgekeerd.  

9. Als Blijstroom over enig boekjaar verlies maakt op de productie-installatie, wordt dat in 

mindering gebracht op het saldo van de voor die productie-installatie bij te houden 

projectrekening. Een dergelijk verlies wordt – voor zover mogelijk – tevens ten laste 

gebracht van de projectreserve voor de onderhavige productie-installatie. 

10. Uitkering op Paneeldelen blijft achterwege indien en voor zover de projectrekening een 

negatief saldo heeft.  
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Artikel 6 Resultaat van de productie-installatie  

1. Blijstroom houdt voor de productie-installatie een aparte winst- en verliesrekening bij, 

als onderdeel van haar eigen boekhouding. Het Bestuur verantwoordt de kosten, baten 

en resultaten van de productie-installatie afzonderlijk in haar jaarverslag, met 

inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.  

2. Blijstroom is bevoegd om in de winst- en verliesrekening van de productie-installatie 

kosten op te voeren voor haar werkzaamheden met betrekking tot de productie-

installatie.  

3. Blijstroom is bevoegd om in de winst en verliesrekening van de productie-installatie 

voorzieningen op te nemen voor toekomstige kosten en verwachte verliezen die 

verband houden met die productie-installatie. 

4. Blijstroom is bevoegd om uit het resultaat van de productie-installatie projectreserves 

op te bouwen ter bestrijding van mogelijke kosten die verband houden met die 

productie-installatie.  

5. Voor bepaling van de benodigde voorzieningen en reserves als bedoeld in dit artikel is 

bepalend het belang van Blijstroom om alle mogelijke kosten die verband houden met 

de productie-installatie, te voldoen uit de inkomsten die ze vanwege die productie-

installatie ontvangt.  

Artikel 7 Verhandelbaarheid 

1.  Paneeldelen waarvoor de inleg volledig is voldaan zijn verhandelbaar (verhandelbare 

Paneeldelen). Paneeldelen waarvoor de inleg niet volledig is voldaan zijn niet 

verhandelbaar (niet-verhandelbare Paneeldelen). Onder voldoening van de inleg is in 

dit verband uitsluitend te verstaan voldoening aan Blijstroom (nadat Blijstroom het 

postcoderoosproject van de Projectcoöperatie heeft overgenomen) of aan de 

Projectcoöperatie die deze paneeldelen heeft uitgegeven (toen deze nog de 

Aangewezen Coöperatie was voor de onderhavige productie-installatie). 

2. Verhandelbare Paneeldelen zijn overdraagbaar:  

a. aan andere Deelnemers. 

b. aan een nieuwe Deelnemer, mits deze ten aanzien van die Paneeldelen 

rechtsopvolger is van de vervreemder, die daarbij zijn hoedanigheid als Deelnemer 

verliest.  

3. Het bepaalde in lid 2 onder a en b blijft buiten toepassing vanaf de eerste dag waarop 

het Verlaagd Tarief definitief niet meer kan worden toegepast met betrekking tot de 



 
 

7 
Nieuwe uniforme voorwaarden PCR projecten Blijstroom 

hoeveelheid stroom die is opgewekt met de onderhavige productie-installatie. Vanaf die 

dag zijn de onderhavige Paneeldelen overdraagbaar aan alle leden van Blijstroom.  

4. Overdracht van een of meer Paneeldelen vergt een schriftelijke akte en medewerking 

van Blijstroom. Blijstroom zal deze medewerking niet op onredelijke grond onthouden.  

5. De akte bedoeld in het vorige lid wordt opgemaakt tussen de vervreemder en de 

verkrijger. Blijstroom kan aan de vorm en de inhoud van de akte nadere eisen stellen. 

6. Medewerking aan overdracht wordt aangevraagd middels een door of namens 

Blijstroom daartoe beschikbaar te stellen formulier. 

7. De voor overdracht benodigde medewerking bestaat in ieder geval uit aanpassing van 

het paneeldelenregister. Zonder die medewerking vindt geen geldige overdacht plaats. 

Van de aanpassing wordt mededeling gedaan aan zowel de vervreemder als de 

verkrijger.  

8. Blijstroom kan medewerking aan overdracht in ieder geval weigeren als:  

a. de inleg voor de onderhavige Paneeldelen nog niet volledig is voldaan. 

b. de verkrijger geen lid is van Blijstroom. 

c. de verkrijger geen stroom geleverd krijgt via een KV-aansluiting gelegen in de 

Postcoderoos die hoort bij de onderhavige productie-installatie. 

d. de overdracht ertoe leidt dat de verkrijger ingevolge zijn Paneeldelen naar 

verwachting jaarlijks meer stroom krijgt toegewezen dan 85% van zijn eigen jaarlijkse 

stroomverbruik. 

e. de overdracht ertoe leidt dat iemand direct of indirect 5% of meer van het 

eigendomsbelang in Blijstroom verkrijgt. 

9. Blijstroom is bevoegd voor medewerking aan overdracht redelijke kosten in rekening te 

brengen. Een bedrag van 25 euro per transactie wordt daarbij als redelijk geacht. Indien 

de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in rekening worden 

gebracht. 

10.  Een Paneeldeel kan niet worden gesplitst en ook niet worden verpand of in 

vruchtgebruik worden gegeven. Afzonderlijke overdracht of bezwaring van enig 

vorderingsrecht ingevolge een Paneeldeel is nietig en verboden. 

11. Na overdracht wordt alle stroom die op het moment van overdracht nog moet worden 

toegewezen, toegewezen aan de verkrijger van desbetreffende Paneeldelen. Blijstroom 

is evenwel bevoegd incidenteel te besluiten tot een andere verdeling van de toe te 

wijzen stroom, tussen de vervreemder en de verkrijger van de onderhavige Paneeldelen. 



 
 

8 
Nieuwe uniforme voorwaarden PCR projecten Blijstroom 

Artikel 8 Vraag en aanbod van Paneeldelen 

1. Blijstroom houdt een lijst bij waarop leden en belangstellenden hun vraag naar 

Paneeldelen, en Deelnemers hun aanbod van Paneeldelen kunnen aangeven. Bij de 

vraag naar Paneeldelen wordt onderscheid gemaakt tussen Deelnemers, en personen 

die nog geen Deelnemer zijn. De lijst kan door leden van Blijstroom worden ingezien.  

2. Blijstroom spant zich desgevraagd in om een gegadigde te vinden voor Paneeldelen die 

een Deelnemer wil vervreemden. Indien een Deelnemer Blijstroom hierom verzoekt is 

hij gehouden zijn Paneeldelen tegen een vooraf bepaalde prijs aan te bieden. Deze prijs 

volgt uit de bij de onderhavige productie-installatie behorende Afschrijvingstabel en het 

actuele saldo van de projectrekening. 

3.  Zolang Blijstroom is belast met het zoeken van een gegadigde is de Deelnemer niet 

bevoegd om de onderhavige Paneeldelen aan een ander aan te bieden. 

4. De Afschrijvingstabel wordt door Blijstroom vastgesteld, in overeenstemming met de 

afschrijving van de onderhavige productie-installatie in de boeken van Blijstroom. De 

actuele waarde van een productie-installatie volgens de Afschrijvingstabel geldt voor 

een heel boekjaar.  

5. De prijs bedoeld in lid 2 wordt bepaald naar de actuele waarden op de tussen de 

vervreemder en de verkrijger overeengekomen beoogde datum van overdracht, onder 

toepassing van het bepaalde in lid 7.  

6. Bij ontbreken van de datum bedoeld in lid 5 is bepalend de datum waarop de overdracht 

tussen de vervreemder en de verkrijger is overeengekomen. Als ook die datum 

onbekend is, is bepalend de datum waarop Blijstroom aan de vervreemder en de 

verkrijger kenbaar maakt dat ze haar medewerking aan de overdracht zal verlenen. Bij 

gebreke van ook die datum is bepalend de datum waarop de overdracht daadwerkelijk 

plaatsvindt door aanpassing van het paneeldelenregister. 

7. Als de datum voor waardebepaling gelegen is voor 1 juli van een boekjaar, dan geldt de 

actuele waarde volgens de Afschrijvingstabel bij aanvang van dat boekjaar. Als deze 

datum ligt vanaf 1 juli van een boekjaar, dan geldt de actuele waarde volgens de 

Afschrijvingstabel bij einde van dat boekjaar. 

8. Bij bepaling van de prijs bedoeld in lid 2 wordt geen rekening gehouden met de ten 

aanzien van de onderhavige Paneeldelen nog toe te wijzen stroom. Die toewijzing is 

onderworpen aan het bepaalde in artikel 7 lid 11. 
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Artikel 9  Bijzonderheden van Paneeldelen 

1. Om rechtsgeldig aanspraak te kunnen maken op toepassing van het Verlaagd Tarief 

dient de Deelnemer:  

a. woonachtig of gevestigd te zijn binnen de Postcoderoos die bij de onderhavige 

productie-installatie hoort;  

b. te beschikken over een KV-aansluiting binnen de Postcoderoos die bij de onderhavige 

productie-installatie hoort; en  

c. lid te zijn van Blijstroom. 

2. Ten aanzien van verhandelbare Paneeldelen geldt het volgende. Eindiging van het 

lidmaatschap van de Deelnemer brengt geen verandering in zijn deelname in de 

onderhavige productie-installatie, met dien verstande dat hij dan geen aanspraak meer 

heeft op toepassing van het Verlaagd Tarief. Blijstroom is dan bevoegd om de aan deze 

Paneeldelen toekomende stroom aan andere Deelnemers toe te wijzen.  

3. Ten aanzien van niet-verhandelbare Paneeldelen geldt dat deze toevallen aan Blijstroom 

zodra de Deelnemer:  

a. geen lid meer is van Blijstroom; 

b. niet meer beschikt over een KV-aansluiting in de Postcoderoos die bij de onderhavige 

productie-installatie hoort; of  

c. niet meer woonachtig of gevestigd is in de Postcoderoos die bij de onderhavige 

productie-installatie hoort. 

4. Bij toevallen van Paneeldelen aan Blijstroom krachtens het bepaalde in lid 3:  

a) heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van de door hem voor die Paneeldelen 

betaalde inleg, tot maximaal de dan resterende waarde van die Paneeldelen, onder 

aftrek van administratiekosten en van de ingevolge die Paneeldelen aan hem gedane 

uitkeringen.  

b) is Blijstroom bevoegd om deze Paneeldelen aan te bieden aan andere Deelnemers 

en/of aan één nieuwe Deelnemer. 

5. De resterende waarde bedoeld in lid 4 sub a wordt bepaald overeenkomstig de 

prijsbepaling bedoeld in artikel 8 lid 2. 

6. Betaling van inleg op Paneeldelen wordt in gelijke mate toegeschreven aan alle 

Paneeldelen van desbetreffende Deelnemer, zodanig dat alle Paneeldelen van die 

Deelnemer hetzij verhandelbaar, hetzij niet-verhandelbaar zijn. 
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Artikel 10  Cessie en inhouding in plaats van inleg 

1. Ten aanzien van niet-verhandelbare Paneeldelen die de Deelnemer heeft verkregen 

onder de voorwaarde dat hij zijn vorderingen op Greenchoice, die voortvloeien uit die 

Paneeldelen en de Regeling Verlaagd Tarief, aan de Projectcoöperatie cedeert, geldt het 

volgende.  

a. Het bepaalde in artikel 9 lid 3 is onverminderd van toepassing; en  

b. de Paneeldelen vallen bovendien toe aan Blijstroom zodra de leveringsovereenkomst 

tussen Greenchoice en de Deelnemer eindigt.  

2. Bij toevallen van Paneeldelen aan Blijstroom krachtens het bepaalde in lid 1 is het 

bepaalde in artikel 9 lid 4 van overeenkomstige toepassing, zij het met inachtneming van 

het bepaalde in lid 3 en lid 4.  

3. Hetgeen Blijstroom en de Projectcoöperatie van Greenchoice hebben ontvangen 

vanwege de door de Deelnemer gecedeerde vorderingen op Greenchoice, en niet aan 

deze Deelnemer is doorbetaald, vermindert de inleg die voor de onderhavige 

Paneeldelen moet worden voldaan. Deze ontvangsten zijn voor toepassing van het 

bepaalde in artikel 9 lid 4 echter geen door de Deelnemer betaalde inleg. 

4. Als de Overeenkomst daarin voorziet kan de inleg op niet-verhandelbare Paneeldelen 

geheel of gedeeltelijk worden voldaan door inhouding op de uitkering bedoeld in artikel 

5 lid 1. Een dergelijke inhouding vermindert de inleg die voor de onderhavige 

Paneeldelen moet worden voldaan. Een dergelijke inhouding is voor toepassing van het 

bepaalde in artikel 9 lid 4 echter geen door de Deelnemer betaalde inleg. 

5. De inleg die een Deelnemer voor zijn Paneeldelen moet voldoen, om deze 

verhandelbaar te maken, is gelijk aan de oorspronkelijke nominale waarde van zijn 

Paneeldelen, verminderd met de inhoudingen bedoeld in lid 4 en de ontvangsten 

bedoeld in lid 3. Zodra Paneeldelen verhandelbaar zijn geworden kunnen deze niet meer 

aan Blijstroom toevallen, zoals voorzien in lid 1 en artikel 9 lid 3. 

6.  Blijstroom is bevoegd om de resterende inleg op niet-verhandelbare Paneeldelen kwijt 

te schelden, waardoor deze verhandelbaar worden, en niet aan Blijstroom toevallen. 

Artikel 11 Gemeenschappelijke Paneeldelen 

1.  Ten aanzien van één of meer Paneeldelen die behoren tot een gemeenschap, kunnen 

de deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover Blijstroom doen 

vertegenwoordigen. Dat is de persoon die als houder van die Paneeldelen in het 

paneeldelenregister staat geregistreerd. Indien zij twijfelt over de bevoegdheid van de 

Deelnemer om over op zijn naam staande Paneeldelen dan wel de vruchten daarvan te 
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beschikken is Blijstroom bevoegd elke handeling met betrekking tot die Paneeldelen op 

te schorten, totdat klaarheid is gebracht in de bevoegdheid van de Deelnemer en de 

aanspraken van de deelgenoten met betrekking tot deze Paneeldelen. 

2. Op verdeling van Paneeldelen die behoren tot een gemeenschap is het bepaalde in 

artikel 7 lid 6 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing. Bij die toepassing wordt de 

in het paneeldelenregister geregistreerde Deelnemer gelijk gesteld met de vervreemder 

en de overige deelgeno(o)t(en) met de verkrijger(s).  

Artikel 12 Overgang van Paneeldelen1 

1. Overgang van één of meer verhandelbare Paneeldelen geschiedt van rechtswege.  

2. Voor niet-verhandelbare Paneeldelen geldt het bepaalde in artikel 9 lid 3 en 4, 

respectievelijk artikel 10, wat er op neerkomt dat degene die onder algemene titel het 

recht van een Deelnemer verkrijgt, het recht heeft bedoeld in artikel 9 lid 4 

respectievelijk artikel 10 lid 2, tenzij:  

a) Blijstroom toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 10 lid 4. 

b) de verkrijger met betrekking tot de onderhavige productie-installatie kwalificeert 

voor toepassing van het Verlaagd Tarief, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 

1; en - indien toepasselijk - stroom afneemt van Greenchoice via zijn KV-aansluiting 

in de onderhavige Postcoderoos. 

3. Om na overgang de rechten ingevolge één of meer Paneeldelen te kunnen uitoefenen 

behoeft de rechthebbende medewerking van Blijstroom. Blijstroom zal deze 

medewerking niet op onredelijke grond onthouden. Blijstroom is evenwel bevoegd om 

aan die medewerking redelijke voorwaarden te verbinden, en elke handeling met 

betrekking tot de onderhavige Paneeldelen op te schorten, totdat aan die voorwaarden 

is voldaan. Blijstroom is bovendien bevoegd voor overgang redelijke kosten in rekening 

te brengen op basis van de werkelijke uitvoeringskosten. 

4.  Na overlijden van een Deelnemer gaan diens Paneeldelen onder algemene titel 

krachtens erfrecht over op de erfgenamen van de Deelnemer. In die situatie geldt dat 

de erfgenamen, onder overlegging van een verklaring van erfrecht, mededeling van de 

overgang aan Blijstroom dienen te doen. Blijstroom zal, na bevestiging van ontvangst 

van bedoelde verklaring, de vererving verwerken in het paneeldelenregister. 

 
1 Overgang betreft een situatie waarin Paneeldelen van rechtswege op een ander overgaan, 

bijvoorbeeld wegens fusie, erfopvolging of boedelmenging. Overgang is te onderscheiden van 

overdracht, die doorgaans samenhangt met een transactie tussen de vervreemder en de verkrijger.  
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5. Bij overgang van één of meer Paneeldelen aan een gemeenschap van deelgenoten is 

artikel 11 lid 1 van toepassing en wordt de gemeenschap in het paneeldelenregister als 

Deelnemer geregistreerd. 

Artikel 13 Opeisbaarheid en achterstelling 

1. Het positieve saldo van de projectrekening, vermeerderd (en voor zover van toepassing: 

verminderd) met het resultaat van de productie-installatie dat nog niet is uitgekeerd of 

in de projectrekening is verwerkt, wordt terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar 

zodra:  

a) 12 maanden zijn verstreken nadat de productie-installatie is vervreemd, of definitief 

heeft opgehouden voor Blijstroom zowel kosten als inkomsten te genereren. 

b) de coöperatie failliet is verklaard of daartoe aangifte heeft gedaan. 

c) de coöperatie surseance van betaling heeft aangevraagd, of aan de coöperatie 

surseance van betaling is verleend. 

d) de coöperatie definitief is onderworpen een andere wettelijke insolventieregeling, 

dan die genoemd onder b) en c). 

e) een schuldeisersakkoord wordt aangeboden voor Blijstroom. 

f) een pand- of hypotheekrecht op de productie-installatie (dan wel het recht van opstal 

of erfpacht dat voor de productie-installatie is gevestigd) wordt uitgewonnen. 

g) Blijstroom een besluit neemt tot ontbinding of feitelijke liquidatie van zichzelf. 

h) Blijstroom wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd of ophoudt te bestaan. 

2. Indien het verschuldigde ingevolge een Paneeldeel succesvol krachtens dit artikel is 

opgeëist, is Blijstroom gehouden voor alle uitstaande Paneeldelen die betrekking 

hebben op die zelfde productie-installatie, op overeenkomstige wijze genoegdoening te 

bieden. 

3.  Zolang een uitkering door het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 5 is 

uitgesteld, is deze niet opeisbaar. 

4. De Einduitkering wordt opeisbaar binnen 30 dagen nadat Blijstroom de Einduitkering 

heeft vastgesteld, dan wel na verloop van 12 maanden nadat de productie-installatie is 

vervreemd, of definitief heeft opgehouden voor Blijstroom zowel kosten als inkomsten 

te genereren. In de laatste twee gevallen is de Einduitkering krachtens lid 1 sub a 

terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 
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5. Blijstroom is bevoegd om elke opeisbare geldvordering ingevolge de Paneeldelen achter 

te stellen ten opzichte van opeisbare geldvordering(en) van een bank of van het 

Realisatiefonds voor energiecoöperaties, terzake van de financiering van haar bedrijf of 

van een of meer bedrijfsmiddelen. Als een dergelijke achterstelling van kracht is, is 

Blijstroom bevoegd om de betaling op te schorten zolang dat ingevolge de achterstelling 

noodzakelijk is. Gedurende die periode is betaling rechtens niet afdwingbaar en is 

Blijstroom niet gehouden tot vergoeding van schade of rente.   

6. Het Bestuur is bevoegd om de Einduitkering uit te stellen indien en voor zover het weet 

of redelijkerwijs behoort te voorzien:  

a. dat Blijstroom na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar 

opeisbare schulden; of  

b. dat deze uitkering onverenigbaar is met financieringsvoorwaarden waar Blijstroom 

aan gebonden is. 

Artikel 14 Paneeldelenregister 

1. Blijstroom administreert de Paneeldelen in haar paneeldelenregister waarin onder meer 

zijn opgenomen de naam, het adres, het e-mailadres en de bankrekening van elke 

Deelnemer. Zolang het Verlaagd Tarief ten aanzien van de Deelnemer toepasbaar is 

wordt bovendien zijn energieleverancier in paneeldelenregister geadministreerd. 

2. Gerechtigdheid tot Paneeldelen blijkt uit het paneeldelenregister van Blijstroom. Per 

Paneeldeel is slechts één Deelnemer te registreren.  

3. Elke Deelnemer is verplicht om Blijstroom voortdurend op de hoogte te houden van zijn 

relevante persoonlijke gegevens waaronder zijn actuele adres, e-mailadres, 

bankrekeningnummer (IBAN) en (zolang het Verlaagd Tarief toepasbaar is) van zijn 

energieleverancier. 

4. Betalingen ingevolge de Paneeldelen geschieden door overmaking naar de bij Blijstroom 

bekende bankrekening van de persoon die op het moment van die overmaking blijkens 

het paneeldelenregister van Blijstroom, houder is van desbetreffende Paneeldelen. Een 

dergelijke betaling heeft bevrijdende werking. Blijstroom is bevoegd betaling op te 

schorten zolang haar geen bankrekening bekend is die op naam staat van de Deelnemer 

en die wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland 

actief te zijn.  

5. Gevolgen van het door de Deelnemer niet juist of terstond doen van opgaven 

betreffende zijn persoonlijke gegevens, komen volledig voor rekening en risico van de 

Deelnemer en kunnen niet aan Blijstroom worden tegengeworpen. 
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6. Blijstroom is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: 

identiteitsbewijs, uittreksel KvK, uittreksel BRP, bankafschrift, verklaring van erfrecht, 

leveringsovereenkomst voor elektriciteit) alvorens over te gaan tot inschrijving in het 

paneeldelenregister, wijziging van het paneeldelenregister waaronder wijziging van het 

bankrekeningnummer waarop betalingen ingevolge de Paneeldelen worden gedaan. 

7. Blijstroom kan de zorg voor het paneeldelenregister opdragen aan derden, waaronder 

aan Energie van Rotterdam B.V. 

8.  Blijstroom is bevoegd om aan de door de Deelnemer opgegeven energieleverancier alle 

opgaven te doen van gegevens betreffende de Deelnemer die noodzakelijk zijn voor 

toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief. Blijstroom is bovendien bevoegd tot opgave 

van die gegevens aan de belastingdienst, als deze daarom vraagt ter controle van de 

juiste toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief. 

Artikel 15 Zekerheden 

1. De verplichtingen van Blijstroom uit hoofde van de Paneeldelen zijn niet door enige 

vorm van zekerheid gedekt. 

2. De productie-installatie (dan wel het recht van opstal of erfpacht dat voor de productie-

installatie is gevestigd) mag niet worden bezwaard met recht van pand of hypotheek, 

tenzij:  

a. de bezwaring strekt tot zekerheid voor de Deelnemers in de onderhavige productie-

installatie; of  

b. de bezwaring strekt tot zekerheid in verband met de financiering van de onderhavige 

productie-installatie.    

3. Voor bezwaring zoals toegestaan krachtens het voorgaande lid is geen voorafgaande 

goedkeuring vereist van de Deelnemers in de onderhavige productie-installatie. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en verhaal 

1.  Uitsluitend Blijstroom is aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen ingevolge de 

Paneeldelen. 

2. Deelnemers kunnen zich ter zake van de Paneeldelen slechts verhalen op het vermogen 

van Blijstroom en niet op het (privé) vermogen van enig lid of enige bestuurder van 

Blijstroom. 

Artikel 17 Kennisgeving 

Alle kennisgevingen door Blijstroom aan de Deelnemers dienen schriftelijk te geschieden en 

zijn geldig uitgebracht indien deze zijn verzonden naar de (e-mail)adressen van de individuele 
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Deelnemers, zoals vermeld in het paneeldelenregister. Iedere kennisgeving wordt geacht te 

zijn gedaan op de dag dat deze is verzonden. 

Artikel 18 Rechts- en forumkeuze  

1. Op de Paneeldelen, deze voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing.  

2. Geschillen over één of meer Paneeldelen, deze voorwaarden of één of meer 

Overeenkomsten, kunnen schriftelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan het bestuur 

van Blijstroom. Op de beslissing van het Bestuur op een geschil staat beroep open op de 

Algemene Vergadering. Deze geschillenregeling doet geen afbreuk aan het recht van de 

Deelnemer om zich te wenden tot de bevoegde rechter te Rotterdam of elders.  

Artikel 19  Slotbepalingen 

1. Blijstroom is bevoegd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen voor zover dat geen 

afbreuk doet aan het belang van de Deelnemers. Blijstroom is bovendien bevoegd tot 

verdergaande eenzijdige wijziging van deze voorwaarden, indien en voorzover zij zich 

die bevoegdheid op duidelijke wijze in de Overeenkomst heeft voorbehouden. 

2. Als enige bepaling in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal dat geen 

afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van alle overige bepalingen in deze voorwaarden. 

 


