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Artikel 59a 
1. Het tarief voor elektriciteit, bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, wordt voor dat gedeelte 

van de geleverde hoeveelheid dat niet hoger is dan 10.000 kWh verlaagd met € 0,075 per kWh 
voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten 
overeenkomst wordt geleverd aan een lid van die coöperatie via een aansluiting met een totale 
maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A. 

2. De verlaging, bedoeld in het eerste lid, is slechts van toepassing voor de via de aansluiting 
geleverde elektriciteit, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. de coöperatie heeft in de voor het lid van de coöperatie geldende verbruiksperiode ten minste 

eenzelfde hoeveelheid door haar opgewekte elektriciteit toegerekend aan dat lid van de 
coöperatie als de hoeveelheid in die verbruiksperiode geleverde elektriciteit waarvoor de 
verlaging wordt toegepast; 

b. de door de coöperatie opgewekte elektriciteit, bedoeld in onderdeel a, is opgewekt met behulp 
van een productie-installatie die juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie; 

c. de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, wordt uitsluitend gebruikt voor de opwekking 
van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen; 

d. de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd, bevindt zich in hetzelfde 
postcodegebied als de verbinding van de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, met een 
net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998, dan wel in een 
aangrenzend postcodegebied; en 

e. noch ter zake van de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie, noch ter zake van de 
daartoe gebruikte productie-installatie, is of wordt van rijkswege een financiële 
tegemoetkoming of subsidie verstrekt. 

3. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de 
wijziging of intrekking van de aanwijzing van een coöperatie als bedoeld in het eerste lid. 
Coöperaties waarvan een of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, komen niet voor aanwijzing in aanmerking indien een dergelijk lid 
middellijk of onmiddellijk voor meer dan 20% in de coöperatie deelneemt. 

4. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur kunnen 
voorwaarden en beperkingen worden gesteld waaronder de verlaging, bedoeld in het eerste lid, 
wordt toegepast. 

5. Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit 
artikel. 

 
Artikel 59b 
Voor de toepassing van het verlaagde tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, wordt onder een 
coöperatie mede verstaan een vereniging van eigenaars, met dien verstande dat in geval van levering 
van de elektriciteit aan een lid van een vereniging van eigenaars de productie-installatie moet zijn 
aangebracht op of aan het gebouw met toebehoren of de daarbij behorende grond met toebehoren, ter 
zake waarvan de vereniging van eigenaars is opgericht. 
 
Artikel 59c 
Indien de verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, wordt verminderd of komt te 
vervallen, blijven de artikelen 59a en 59b, zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de dag met 
ingang waarvan de verlaging van het tarief wordt verminderd of komt te vervallen, gedurende 15 jaren 
na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van toepassing 
ten aanzien van de levering van elektriciteit aan personen ten aanzien van wie op de eerst genoemde 
dag artikel 59a en, indien het een vereniging van eigenaars betreft, artikel 59b, van toepassing waren. 
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Artikel	  21b	  
1. Het verlaagde tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, kan alleen worden 

toegepast bij de vaststelling van de belasting die verschuldigd wordt op het tijdstip van de 
uitreiking van de eindfactuur over de verbruiksperiode waarin degene die de levering verricht 
van de coöperatie een opgaaf heeft ontvangen van de hoeveelheid door de coöperatie 
opgewekte elektriciteit die zij aan het lid van de coöperatie heeft toegerekend. Daarbij wordt 
de verlaging van het tarief toegepast op de elektriciteit die over de gehele verbruiksperiode is 
geleverd, voor zover ter zake wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 59a van de wet en, 
in voorkomend geval, bij artikel 59b van de wet gestelde voorwaarden en beperkingen. 

2. De elektriciteit die is opgewekt door een coöperatie met behulp van een productie-installatie 
als bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdeel b, van de wet, komt slechts in aanmerking 
voor toerekening als bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdeel a, van de wet, voor zover 
daarvoor garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel x, van de Elektriciteitswet 1998 zijn verstrekt. Voor de toepassing van de eerste 
volzin worden slechts de garanties van oorsprong in aanmerking genomen die betrekking 
hebben op de hoeveelheid elektriciteit die de coöperatie in de productieperiode via de 
aansluiting heeft geleverd, verminderd met de hoeveelheid elektriciteit die in dezelfde periode 
via de aansluiting aan de coöperatie is geleverd. 

3. Het verlaagde tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts toegepast indien de coöperatie aan 
degene die de levering verricht: 

a. een afschrift heeft overgelegd van de beschikking waaruit blijkt dat de coöperatie op 
het tijdstip van de levering was aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van 
de wet; en 

b. een schriftelijke verklaring heeft overgelegd dat wordt voldaan aan de bij of 
krachtens artikel 59a van de wet en, indien het een vereniging van eigenaars betreft, 
bij artikel 59b van de wet, aan de coöperatie en de productie-installatie gestelde 
voorwaarden en beperkingen. 
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Artikel	  19a	  

1. De aanwijzing, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, geschiedt door de inspecteur op 
verzoek van de coöperatie. Voor het verzoek wordt gebruik gemaakt van een van rijkswege 
elektronisch beschikbaar gesteld formulier dat wordt ingediend op de op dat formulier 
aangegeven wijze. 

2. De coöperatie verstrekt de inspecteur desgevraagd de gegevens en inlichtingen die van belang 
kunnen zijn voor de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid. 

3. De aanwijzing vindt plaats met ingang van de dagtekening zoals aangegeven op de 
beschikking waarbij de coöperatie wordt aangewezen. Op verzoek van de coöperatie kan de 
inspecteur bepalen dat de aanwijzing plaatsvindt met ingang van een andere datum, doch niet 
eerder dan 6 maanden voor de dagtekening van de beschikking. 

4. De coöperatie komt in aanmerking voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, 
van de wet als zij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdelen 
b, c en e, van de wet, dan wel, indien het een vereniging van eigenaars betreft, als zij voldoet 
aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdelen b, c en e, en artikel 59b 
van de wet. 

5. Wanneer de coöperatie in, aan of op een onroerende zaak van een ander een productie-
installatie in eigendom heeft, merkt de inspecteur de aansluiting waarmee die onroerende zaak 
verbonden is met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de 
Elektriciteitswet 1998, op verzoek van de coöperatie voor de toepassing van artikel 59a van de 
wet, aan als de aansluiting van de productie-installatie, indien: 

a. de aansluiting een totale maximale doorlaatwaarde heeft van meer dan 3x80A; 
b. de elektriciteit die door de coöperatie via die aansluiting op het net wordt ingevoed 

afzonderlijk wordt gemeten; en 
c. de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, 

uitsluitend betrekking hebben op de met de productie-installatie opgewekte 
elektriciteit die via de aansluiting op het net wordt ingevoed. 

6. De inspecteur beslist op het verzoek om aanwijzing bij voor bezwaar vatbare beschikking. 
Daarbij kan hij nadere voorwaarden aan de aanwijzing verbinden. Met betrekking tot de 
behandeling van het verzoek is artikel 91, tweede en derde lid, van de wet van 
overeenkomstige toepassing. 

7. Indien de coöperatie, bedoeld in het eerste lid, eigenaar is van meerdere productie-installaties, 
wordt de coöperatie voor elke productie-installatie afzonderlijk aangewezen. Voor zover de 
coöperatie eigenaar is van verschillende productie-installaties met behulp waarmee met 
dezelfde hernieuwbare energiebron elektriciteit wordt opgewekt en waarvan de verbindingen, 
bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, zich in hetzelfde postcodegebied 
bevinden, worden zij voor de toepassing van de eerste volzin als één productie-installatie 
aangemerkt. De inspecteur kan evenwel afwijken van de tweede volzin, indien dit wenselijk is 
voor een juiste toepassing van artikel 59a van de wet. 

8. De inspecteur vermeldt in de beschikking: 
a. de naam, het adres en de vestigingsplaats van de coöperatie, het nummer waaronder 

zij bij de Belastingdienst is geregistreerd en het nummer waaronder zij is opgenomen 
in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007; 

b. het adres en de EAN-code van de productie-installatie of -installaties waarop de 
aanwijzing van de coöperatie betrekking heeft; 

c. de hernieuwbare energiebron waarmee met behulp van deze productie-installatie of -
installaties elektriciteit wordt opgewekt; 

d. d. het postcodegebied waarin de verbinding onderscheidenlijk verbindingen, bedoeld 
in artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, van deze productie-installatie of -
installaties zich bevinden, alsmede alle aangrenzende postcodegebieden. 



	  

9. De inspecteur kan de aanwijzing wijzigen of intrekken: 
a. op verzoek van de coöperatie; 
b. als de coöperatie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing; 
c. als de coöperatie de bij of krachtens de wet, het besluit of dit hoofdstuk op haar 

rustende verplichtingen niet nakomt. 
d. De wijziging of intrekking van de aanwijzing geschiedt bij voor bezwaar vatbare 

beschikking. De inspecteur bepaalt in de beschikking het tijdstip waarop de wijziging 
of intrekking van de aanwijzing in werking treedt. 

Artikel	  19b	  
1. De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, verstrekt 

een afschrift van de desbetreffende beschikking van de inspecteur aan ieder met wie zij een 
overeenkomst sluit als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet. 

2. Indien een aangewezen coöperatie als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet niet of niet 
langer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing, doet zij daarvan onverwijld schriftelijk 
mededeling aan de inspecteur en aan ieder met wie zij een overeenkomst heeft als bedoeld in 
artikel 59a, eerste lid, van de wet. 

3. In geval van intrekking van de aanwijzing door de inspecteur als bedoeld in artikel 19a, 
negende lid, doet de coöperatie daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan ieder aan wie 
zij ingevolge het eerste lid een afschrift van de beschikking inhoudende de aanwijzing heeft 
verstrekt. Daarbij verstrekt zij een afschrift van de beschikking waarmee de aanwijzing door 
de inspecteur wordt ingetrokken. 

4. De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, richt haar 
administratie zodanig in, dat daarin op overzichtelijke wijze alle gegevens zijn opgenomen die 
voor de verlaging, bedoeld in artikel 59a, eerste lid van de wet, van belang kunnen zijn. 

5. De coöperatie rekent de elektriciteit, bedoeld in artikel 59a van de wet, die zij in een door haar 
vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden heeft opgewekt, na afloop van die periode 
met inachtneming van artikel 21b, tweede lid, van het besluit, toe aan haar leden op basis van 
een vooraf geregelde verdeelsleutel. 

6. De coöperatie verstrekt aan degene die de levering, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de 
wet, verricht, een opgaaf van de hoeveelheden elektriciteit die door de coöperatie zijn 
toegerekend aan de leden van de coöperatie die elektriciteit afnemen van die leverancier. De 
opgaaf vermeldt de productieperiode waarop zij betrekking heeft, en wordt gespecificeerd per 
lid en per aansluiting, onder vermelding van EAN-code en postcode van iedere aansluiting. 

7. De coöperatie vermeldt bij de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, of de garanties van oorsprong, 
bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, zijn geboekt op een 
eindverbruikersrekening van de coöperatie zelf, dan wel op een handelsaccount. 

8. De coöperatie verstrekt tezamen met de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, de verklaring, 
bedoeld in artikel 21b, derde lid, onderdeel b, van het besluit. Hierin verklaart de coöperatie 
dat wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen, bedoeld in artikel 59a, tweede lid, 
onderdelen a, b, c en e, van de wet en artikel 21b, tweede lid, van het besluit, dan wel, indien 
het een vereniging van eigenaars betreft, dat wordt voldaan aan de voorwaarden en 
beperkingen, bedoeld in artikel 59 a, tweede lid, onderdelen a, b, c en e, en artikel 59b, van de 
wet en artikel 21b, tweede lid, van het besluit. 

	  


