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Zoals u wellicht al weet wordt op de komende ALV het voorstel gedaan om het leningreglement om te zetten in
het participatiereglement. We hebben twee informatie-avonden gehouden voor leden waar goede en
verhelderende discussies tussen de leden zijn gevoerd. Hieronder een samenvatting van de presentatie zoals
we die op de informatieavond gegeven hebben.
Een paar dingen vooraf
In de informatieavonden kwamen enkele vragen waaruit blijkt dat onze eerste uitleg over de aanpassing soms
niet helder was. Het is goed om daar nu direct duidelijk over te zijn.
• De Windvogel blijft De Windvogel, met dezelfde statuten en dezelfde ideële doelstellingen.
•

Participaties zijn evengoed leningen maar met nieuwe regels voor terugbetaling. We veranderen de
naam en de voorwaarden. Er wordt een participatierekening van leden binnen de coöperatie
bijgehouden.

•

De grootste veranderingen zijn: het vervallen van de looptijd van 15 jaar, toegevoegd worden de
verhandelbaarheid en het jaarlijks door de ALV vastgesteld financieel plan.

Waarom
De Windvogel heeft een groot aantal leningen lopen die binnenkort -na 15 jaar looptijd- opeisbaar worden. We
hebben meerdere projecten die er in de komende jaren aankomen waar we dit geld voor een langere tijd in
willen investeren. Een vaste looptijd past mooi op één project waarin je één of twee windmolens bouwt. Maar
er komen meer en grotere projecten aan. Er zijn nu bouwplannen in verschillende stadia van ontwikkeling
waarvoor geld nodig is. We willen daarom flexibiliteit aanbrengen met betrekking tot de instroom en uitstroom
van geleend geld. Door de voorwaarden te veranderen kunnen we op een goede manier de instroom en
uitstroom van geld beheersen. Daarnaast geeft het een mooie gelegenheid om de overeenkomst met de leden
in overeenstemming met de Wet financieel toezicht (Wft) te structureren.
Wet financieel toezicht (Wft)
De Windvogel trekt (zoals de meeste coöperaties) opvorderbaar geld aan van het publiek. Dit is statutair
geregeld. Normaal gesproken heeft een organisatie daar een Wft-vergunning voor nodig. Dat zijn zware
vergunningen voor financiële instellingen. Wij zijn echter een groep burgers die samen ondernemen. We
kunnen buiten de vergunningplicht blijven als we de geldaantrekking onderdeel maken van ordentelijke uitgifte
van effecten.
Effect
In het participatiereglement hebben we de voorwaarden voor de lening nu zo opgeschreven dat deze
kwalificeert als een effect. Daarvoor is het belangrijk dat de leningen (“participaties”) verhandelbaar zijn. Ook
zorgen we dat voortaan sprake is van in tijd en omvang afgebakende emissies voor concrete doeleinden. Tot op
heden konden leden op elk moment geld lenen aan de coöperatie. Dat gaat veranderen. Onder het nieuwe
reglement zal de coöperatie een specifieke uitvraag doen, als ze nog weer geld van de leden wil lenen. Daarbij
wordt telkens omschreven waarom de coöperatie geld leent, en waarvoor ze het geleende geld gaat gebruiken.
Wat staat er in grote lijnen in het participatiereglement?
We gaan dan allen nog geld aantrekken van de leden voor specifieke doelen. De beoogde activiteiten worden
dan beschreven in een financieringsvoorstel, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV). Dat financieringsvoorstel gaat bovendien in op de financiële toestand van de
coöperatie en het rendement dat van alle lopende en beoogde projecten wordt verwacht.
De participaties zijn leningen, en dienen door De Windvogel op enig moment te worden terugbetaald. Leden
kunnen hun tegoed op drie manieren terugkrijgen. Ten eerste: door een terugbetaalverzoek te doen aan het

bestuur dat vervolgens kijkt of terugbetaling op dat moment past binnen de terugbetaalruimte. Ten tweede:
door de participatie aan te bieden op een besloten (prikbord-)site ter verhandeling met andere leden. Ten
derde: ten slotte kan - wanneer er te veel geld aan leningen is- de ALV besluiten om alle leningen in eenzelfde
verhouding af te lossen. Op deze manier krijgt de coöperatie grip op hoeveel geld erin en eruit gaat, zodat we
niet overgefinancierd raken doordat leden onbeperkt kunnen storten in de coöperatie. Of in het andere geval
we juist ondergefinancierd raken wanneer leden na 15 jaar de lening opvragen terwijl wij dat geld nu net
meerjarig willen investeren.
Verhandelen van participaties
De participaties worden verhandelbaar. Dit is nodig in het kader van de Wft, maar ook omdat de vaste
terugbetaaltermijn (15 jaar) komt te vervallen. Wanneer er geen financiële ruimte door de ALV is vastgesteld
voor terugbetaling van participaties kunnen leden, die toch van hun participatie af willen, deze verhandelen
met andere leden. Dit is iets tussen leden, De Windvogel mag hier niet in bemiddelen vanwege de Wft, daar is
namelijk weer een andere vergunning voor nodig. Daarom wordt er op de besloten leden-website een
“prikbord-pagina” georganiseerd waar leden kenbaar kunnen maken dat ze hun participatie willen
verhandelen. Als leden daarover onderling overeenstemming hebben bereikt, leggen ze dat schriftelijk vast. De
coöperatie stelt daartoe een formulier beschikbaar. Beide leden ondertekenen dit formulier en sturen het ter
bekrachtiging naar het bestuur. Het bestuur kan het vervolgens administratief verwerken in het overzicht van
participatierekeningen.
Ten slotte de antwoorden op enkele veel gestelde vragen:
Wat gebeurt er met mijn oude lening?
U wordt door ons per mail of per post gevraagd om deze om te zetten in een participatie door akkoord te gaan
met de nieuwe voorwaarden. Als u dit niet wilt dan kunt u uw lening opvragen of laten staan. Als veel leden dat
doen hindert dat De Windvogel echter om nieuwe investeringen te gaan doen.
Wat is het verschil tussen leningen en participaties?
Het verschil zit in het vervallen van de 15-jaars termijn waarna het bedrag opeisbaar is door de leninggever.
Om het toch mogelijk te maken dat de leninggever zijn geld terug kan vragen, zijn participaties verhandelbaar
tussen leden onderling en bestaat nog steeds de mogelijkheid om een terugbetaalverzoek in te dienen bij het
bestuur.
Voor wat betreft zekerheid, aansprakelijkheid en bezitsvorm verandert er niets. Ook administratief en voor de
fiscus zijn er geen wijzigingen. Participaties en Leningen worden gelijk behandeld door de fiscus in Box 3.
Wat moet ik zelf doen?
Administratief hoeft u zelf niets te wijzigingen. Na de ALV van 24 juni ontvangt u een verzoek om een (digitaal)
akkoord geven op de overstap naar Participaties.
Is er een verschil in risico?
Nee, de oude leningen en de participaties zijn beide onderdeel van het vreemd vermogen en staan als
langlopende schuld op de balans van de coöperatie. Het risico van de participaties is net zo afhankelijk van de
activiteiten van de coöperatie als de leningen. Wel kan het risicoprofiel van de coöperatie veranderen in de
loop van de jaren. Dit was in het verleden ook zo, naarmate we nieuwe activiteiten ontplooiden (bouwen van
nieuwe windmolens) veranderde het risicoprofiel.
De participaties mogen eveneens achtergesteld worden ten opzichte van andere schulden. De participatieverstrekker kan (een deel van) zijn participatie kwijt zijn als de vereniging niet meer in staat is zijn schulden te
betalen.
Voor welke waarde kan ik mijn participatie verhandelen of terugkrijgen?
Op een verzoek tot terugbetaling betaalt De Windvogel de participatie terug tegen nominale waarde, mits het
past binnen de financiële ruimte die is vastgesteld door de ALV. Waarde van toekomstig rendement wordt niet
ingecalculeerd. Onderlinge verhandeling geschiedt in principe ook tegen nominale waarde. Als leden er meer of
minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

