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BIJLAGE A: REGLEMENT VAN SPINDERDELEN SPINDERWIND BV 

Reglement Burgerwindpark De Spinder U.A. ten behoeve van het uitgeven van Spinderdelen in project 

Spinderwind. 
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BEGRIPPENLIJST 

• Bank: de Rabobank Tilburg en omstreken 

• Bankrekeningnummer NL53 RABO 03.04.067.911 bij de Bank 

• Bestuur: het Bestuur van een Stichting, Coöperatie, Coöperatieve vereniging of Besloten Vennootschap  

• Burgerwindpark De Spinder U.A.: de coöperatie Burgerwindpark De Spinder U.A. is opgericht met als doel 

het verkrijgen en administreren van Spinderdelen in de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: Spinderwind B.V., gezeteld te Tilburg 

• Certificaathouder: Burgerwindpark De Spinder U.A. is houder van de certificaten van 50% van de aandelen 

in Spinderwind BV 

• Projectbegroting: het financiële model waarin de (voor)investeringen en begrote kosten en verplichtingen 

zijn opgenomen 

• Dividend: Winstuitkering van Spinderwind BV aan haar aandeelhouders (Burgerwindpark De Spinder U.A. 

en EFB) 

• Energiefonds Brabant BV of afgekort EFB: de vertegenwoordiger van de BOM BV (Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij BV) en medeoprichter van Spinderwind BV 

• Uitkering: Variabele uitkering van het Burgerwindpark De Spinder U.A. aan De Spinderdeelhouders als 

vergoeding voor de kapitaalinleg middels het Spinderdeel 

• Ledenvergadering: een vergadering van Leden 
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• Lid: een lid van een Coöperatie of Coöperatieve Vereniging 

• Lokale Energie Coöperatie of afgekort LEC: een van de 11 Lokale Energie Coöperaties welke Lid zijn van 

Burgerwindpark De Spinder U.A., zijnde CDER (Coöperatie Duurzame Energie Reeshof U.A.), Energiefabriek 

013 (Coöperatie Energiefabriek 013 U.A.), BEC (Berkel-Enschot Energie Coöperatie U.A.), ECU (Energie 

Coöperatie Udenhout U.A.), Energie De Blaak (Energie Coöperatie de Blaak U.A.), Hilverstroom (Coöperatie 

Hilverstroom U.A.), Energie Dongen (Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen U.A.), ECLoZ 

(Coöperatieve vereniging Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand U.A.), Energie Gilze Rijen 

(Coöperatieve Energie Gilze-Rijen U.A.), DEC Oisterwijk (Coöperatie DEC-Oisterwijk U.A.), Duurzaam Riel-

Goirle (Coöperatieve vereniging Duurzaam Riel-Goirle U.A.) 

• Spinderdeel: de kapitaalinleg van een Spinderdeelhouder ten behoeve van het Windpark Spinderwind 

• Spinderdeelhouder: een natuurlijk of rechtspersoon welke één of meerdere Spinderdelen heeft en die op 

het moment van aanschaf Lid is van een Lokale Energie Coöperatie welke aangesloten is bij de coöperatie 

Burgerwindpark De Spinder U.A.  

• Inschrijfperiode: de periode dat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor Spinderdelen 

• Toekenningsronde: de toekenning van Spinderdelen aan Spinderdeelhouders in opeenvolgende rondes 

• Spinderdeelregister: register van De Spinderdeelhouders en hun Spinderdelen. 

• Spinderwind BV of afgekort Spinderwind: de besloten vennootschap opgericht en die in stand wordt 

gehouden om het project Windpark De Spinder te exploiteren en daarvoor als risicodrager op te treden 

• Direct Omwonenden: bewoners van een woning die is gelegen in een van de hierna te noemen straten van 

Tilburg en Loon op Zand. In de gemeente Tilburg in één van de volgende straten: Puccinistraat, Puccinihof, 

Scarlattistraat, Componistenlaan, Verdiplein, Rossinistraat, Perosistraat, Perosihof, Donnizettistraat, 

Kapelmeesterlaan, Paganinistraat, Paganinihof, Vivaldipad, Stokhasseltlaan tot aan Kalverstraat, 

Spinderspad, IJpelareweg, Bos en Beemdweg en Vloeiveldweg. Evenals dito bewoners in de gemeente 

Loon op Zand in de volgende straten: Galgeneindsestraat, Udenhoutseweg, Finantiën, Kasteellaan tot aan 

Kasteelhoevenweg, Klokkenlaan tot aan Kasteelhoevenweg, Heideweg tot aan Kasteelhoevenweg, Baan 

achter de Plakken en het Spinderspad tot aan Galgeneindsestraat. 

Begrippen die in de bovenstaande lijst zijn gedefinieerd, beginnen in de onderstaande tekst met een hoofdletter. 

 

ARTIKEL 1: OMVANG SPINDERDEEL 

1. Elke Spinderdeel bestaat uit een nominaal bedrag van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) en is niet 

deelbaar. 

2. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht noch ingehouden op een Spinderdeel. 

3. Iedere Spinderdeel vertegenwoordigt dezelfde rechten en plichten. 

4. Burgerwindpark De Spinder U.A. geeft maximaal 6000 (zegge: zesduizend) Spinderdelen uit met een totale 

waarde van maximaal € 1.500.000 (zegge: een miljoen vijfhonderd duizend euro).  

5. De Spinderdelen worden door Burgerwindpark De Spinder U.A. uitsluitend aangewend ten bate van 

deelneming in Windpark De Spinder, gebouwd en geëxploiteerd door Spinderwind BV. 

6. De Spinderdelen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het in de artikelen 5 en 6 

bepaalde. 
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ARTIKEL 2: SPINDERDELEN OP NAAM, INSCHRIJVING, TOEWIJZING EN STEMRECHT 

1. Vanaf 17 juli 2018 tot 31 augustus 2018 (inschrijfperiode 1) worden Leden in staat gesteld om door 

inschrijving aan te geven hoeveel Spinderdelen ze wensen te verwerven. 

2. Uitsluitend Leden van één van de LEC’s zijn gerechtigd tot het verwerven van Spinderdelen. 

3. Als Lid van een LEC heeft men zich ingeschreven bij de betreffende LEC en heeft men aan de eisen van het 

lidmaatschap voldaan. 

4. Leden jonger dan 18 jaar, kunnen alleen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger 

deelnemen.  

5. Het aantal Spinderdelen per Spinderdeelhouder bedraagt bij uitgifte minimaal één (ofwel € 250) en 

maximaal tachtig (ofwel € 20.000), in gehele getallen. 

6. De inschrijving wordt geregistreerd zodra het bijbehorende geld is ontvangen op de door Burgerwindpark 

De Spinder U.A. aangegeven Bankrekening bij de Bank. 

7. Het recht op een of meerdere Spinderde(e)l(en) vervalt, indien het Lid het bedrag voor het 

Spinderde(e)l(en) niet binnen de betreffende inschrijfperiode heeft voldaan, waarbij als datum geldt de 

datum dat het bedrag op de aangegeven rekening staat. 

8. Bij over-inschrijving (inschrijving voor meer dan het aantal Spinderdelen waartoe besloten is) zal 

‘aftopping’ worden toegepast bij de leden die voor de hoogste aantallen Spinderdelen hebben 

ingeschreven, volgens de verdeelmethodiek beschreven in lid 12 van dit artikel. 

9. Wanneer na de in lid 1 van dit artikel genoemde inschrijfperiode 1 nog Spinderdelen over zijn, zal door het 

Bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. de inschrijfperiode verlengd worden met een inschrijfperiode 

2. Leden (zie lid 2 van dit artikel) die nog niet hebben ingeschreven dan wel voor meer Spinderdelen willen 

inschrijven (dan initieel gedaan, tot een maximum van 80) kunnen dit alsnog in inschrijfperiode 2 doen. 

10. Na sluiting van de inschrijving, genoemd in lid 1 en lid 9 van dit artikel, wordt door het Bestuur van 

Burgerwindpark De Spinder U.A. vastgesteld hoeveel Spinderdelen Spinderdeelhouders daadwerkelijk 

verwerven, waarbij het uitgangspunt is dat De Spinderdelen over een zo groot mogelijk aantal 

Spinderdeelhouders wordt verdeeld. 

Indien een verlengde inschrijfperiode van toepassing is, dan geldt het volgende: Voor inschrijvingen 

gedaan in inschrijfperiode 1 (zie lid 1 van dit artikel) krijgt ieder Lid het aantal Spinderdelen toegewezen 

waarvoor hij/zij heeft ingeschreven. De Spinderdelen waarvoor is ingeschreven in de verlengde 

inschrijfperiode 2 (zie lid 8 van dit artikel) worden verdeeld volgens de verdeelmethodiek beschreven in lid 

12 van dit artikel. 

11. Direct Omwonenden zullen – in afwijking van de overige bepalingen in dit artikel beschreven – per 

huishouding bij de initiële uitgifte van Spinderdelen voorrang genieten tot een maximum van 20 

Spinderdelen. De Direct Omwonenden genieten dit preferente recht omdat zij de bouw en de exploitatie 

van het burgerwindpark het meest in de praktijk zullen ervaren. 

12. Allen die zich ingeschreven hebben, krijgen in een eerste toekenningsronde één (1) Spinderdeel 

toegewezen. Vervolgens krijgen in een tweede ronde allen, die voor ten minste twee Spinderdelen hebben 

ingeschreven een tweede Spinderdeel toegewezen. Vervolgens krijgen in een derde ronde allen, die voor 

ten minste drie Spinderdelen hebben ingeschreven, een derde Spinderdeel toebedeeld. Dat gaat zo door 

tot het moment bereikt wordt waarop het aantal resterende Spinderdelen niet toereikend is om de dan 

resterende inschrijvers een additionele Spinderdeel toe te kennen. Het resterende aantal Spinderdelen 

wordt dan toegekend aan de inschrijvers in de volgorde waarin de inschrijvingen op datum zijn 
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binnengekomen. Wanneer onduidelijkheid bestaat over de volgorde van binnenkomst op één datum 

worden de resterende Spinderdelen volgens loting toegekend. 

13. Bij over-inschrijving wordt binnen 14 dagen na de toekenningsronde het teveel aan gestort vermogen 

terug gestort op de tegenrekening van de betreffende Spinderdeelhouder. Burgerwindpark De Spinder 

U.A. zal door middel van een factuur de gestorte bedragen verantwoorden. Over het terug gestorte 

vermogen wordt geen vergoeding uitgekeerd. 

14. Na ontvangst van de storting, genoemd in lid 6 van dit artikel, en eventuele terug storting, genoemd in lid 

13 van dit artikel, worden de Spinderdelen geregistreerd in het Spinderdeelregister en ontvangt de 

Spinderdeelhouder een door Burgerwindpark De Spinder U.A. rechtsgeldig getekend Spinderdeelbewijs. 

15. Het Bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. stelt op enig moment het geld ter beschikking van 

Spinderwind voor de bouw van het windpark. 

16. Indien het Bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. vaststelt, dat de bouw van Windpark De Spinder 

niet van start gaat, wordt het gestorte vermogen zo spoedig mogelijk teruggestort aan De 

Spinderdeelhouders. Over dit vermogen wordt geen vergoeding uitgekeerd. 

17. De Spinderdelen worden op naam van het Lid geregistreerd in het Spinderdeelregister.  

18. Spinderdeelhouders hebben geen direct stemrecht in Burgerwindpark De Spinder U.A., maar indirect via 

de LEC waarbij men is aangesloten. 

 

ARTIKEL 3: SPINDERDEELREGISTER 

1. Burgerwindpark De Spinder U.A. draagt zorg voor een Spinderdeelregister conform de eisen van Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. In het Spinderdeelregister wordt van iedere Spinderdeelhouder de naam, het adres, het 

bankrekeningnummer en bij rechtspersonen het nummer waaronder de rechtspersoon bij de Kamer van 

Koophandel staat ingeschreven, opgenomen onder vermelding van het aantal Spinderdelen en de 

specificaties die van belang zijn voor een juiste voldoening door Burgerwindpark De Spinder U.A. aan haar 

verplichtingen tegenover De Spinderdeelhouders. Deze gegevens mogen door Burgerwindpark De Spinder 

U.A. niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

3. Burgerwindpark De Spinder U.A. geeft een Spinderdeelhouder op zijn verzoek inzage in alle gegevens die in 

het register over zijn persoon en zijn Spinderdeel zijn opgenomen. 

4. Het Burgerwindpark De Spinder U.A. zal eenmalig het Spinderdeelhouder verzoeken zijn of haar 

geregistreerde gegevens te controleren en te bevestigen. 

5. De Spinderdeelhouder informeert Burgerwindpark De Spinder U.A. over wijzigingen in zijn/haar 

persoonlijke gegevens.  

 

ARTIKEL 4: UITKERING 

1. Jaarlijks keert Burgerwindpark De Spinder U.A. de van Spinderwind BV ontvangen Dividenden, verminderd 

met gemaakte kosten voor de ledenadministratie, het Spinderdeelregister, de jaarlijkse 

accountantscontrole en de binnen een door de ALV van Burgerwindpark De Spinder U.A. vastgestelde 

begroting voor overige kosten, voorzieningen en uitkeringen, uit als Uitkering aan De Spinderdeelhouders.  

2. Elk Spinderdeel geeft De Spinderdeelhouder recht op een uitkering naar rato van zijn/haar inleg in de in lid 

1 van dit artikel genoemde uit te keren Uitkering. 
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3. De eerste Uitkering vindt plaats na het eerste volle kalenderjaar productie van het windpark en daarna 

jaarlijks. 

4. Indien de te ontvangen Uitkering per Spinderdeel € 18,25 overschrijdt, wordt de volgende verdeling per 

Spinderdeel gehanteerd: 

a. € 18,25 wordt uitgekeerd aan het Spinderdeelhouder; 

b. Het meerdere van de Uitkering wordt 30/70 verdeeld over het Spinderdeelhouder en de 

aangesloten LEC’s. 

5. Uitbetalingen van de in lid 1 van dit artikel genoemde Uitkeringen vinden plaats binnen één maand na 

vaststelling van de jaarrekening van Burgerwindpark De Spinder U.A.. Deze vaststelling moet geschieden 

binnen negen maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar. 

6. Bij minderjarigen bepaalt de wettige vertegenwoordiger naar welk bankrekeningnummer de betalingen 

door Burgerwindpark De Spinder U.A. dienen te worden verricht. Vanaf het moment dat een minderjarig 

Lid meerderjarig is, kan dit Lid zich schriftelijk tot het Bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. wenden 

met het verzoek om het bankrekeningnummer te wijzigen. 

7. Liquide middelen zullen door Burgerwindpark De Spinder U.A. met maximale opzegtermijn van één maand 

worden aangehouden op een depositorekening. 

8. Indien de belangen van het Spinderdeelhouders negatief in het geding komen, zal de bepaling van lid 4 

hierboven opnieuw worden vastgesteld in een ledenvergadering van Burgerwindpark De Spinder U.A.. 

 

ARTIKEL 5: OVERDRAAGBAARHEID 

1. Spinderdelen zijn overdraagbaar aan Leden van een LEC door de overdraging schriftelijk kenbaar te maken 

aan het Bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A.. Aan het overdragen van Spinderdelen zijn 

overschrijvingskosten van € 25 per transactie verbonden. De nieuwe eigenaar ontvangt hiervoor een 

factuur van Burgerwindpark De Spinder U.A.. Het oorspronkelijke Spinderdeelbewijs vervalt. De koper of 

begunstigde ontvangt een nieuw Spinderdeelbewijs, nadat de overschrijvingskosten zijn ontvangen. 

2. Eén of meerdere Spinderdelen die gelijktijdig van één eigenaar naar één nieuwe eigenaar worden 

overgeschreven worden beschouwd als één transactie. 

3. Bij overdracht van een Spinderdeel, als genoemd in lid 1, treedt de nieuwe Spinderdeelhouder in de 

rechten van de vorige. 

4. Burgerwindpark De Spinder U.A. zal verkoop faciliteren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, 

bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten. 

5. Burgerwindpark De Spinder U.A. is niet verplicht Spinderdelen terug te nemen. 

 

ARTIKEL 6: BEËINDIGING EN OPZEGGING DOOR BURGERWINDPARK DE SPINDER U.A. 

1. Spinderdelen worden door Burgerwindpark De Spinder U.A. opgezegd als de exploitatie van het project 

Windpark Spinderwind stopt. De verwachting is dat het project een levensduur zal hebben van 20 jaar 

welke gelijk is aan de looptijd van de grondpacht. Indien de technische staat van de turbines dit toelaten 

en de grond voor een op dat moment te bepalen duur nog gepacht kan worden is een langere levensduur 

van het project mogelijk.  
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2. Burgerwindpark De Spinder U.A. kan zijn deelneming in Spinderwind BV niet beëindigen of overdragen 

zonder toestemming van de ledenvergadering van Burgerwindpark De Spinder U.A. die met dat doel is 

bijeengeroepen. 

3. Binnen negen maanden na de opzegging of beëindiging of overdracht worden eventueel resterende 

Uitkeringen zoals genoemd in artikel 4, lid 1 uitgekeerd. De bepalingen in artikel 4 ten aanzien van de 

uitbetalingen zijn van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 

4. Bij beëindiging zoals gesteld in lid 1 van dit artikel of overdracht van de deelneming zoals gesteld in lid 2 

van dit artikel, vervalt de bepaling van artikel 4 lid 4 en zal deze bepaling opnieuw worden vastgesteld in 

een ledenvergadering van Burgerwindpark De Spinder U.A.. 

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 

1. Burgerwindpark De Spinder U.A. is bij uitsluiting van anderen aansprakelijk voor de 

uitkeringsverplichtingen van de uitgegeven Spinderdelen. 

2. Spinderdeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van Burgerwindpark De Spinder U.A., noch 

tijdens hun de periode dat men het Spinderdeel in bezit heeft, noch later, noch voor een tekort ingeval van 

ontbinding of gerechtelijke vereffening. 

 

ARTIKEL 8: ADMINISTRATIE 

1. Burgerwindpark De Spinder U.A. kan de uitbetaling van de in artikel 4, lid 1 genoemde Uitkeringen evenals 

de ledenadministratie en het Spinderdeelregister laten verzorgen door derden. 

2. Burgerwindpark De Spinder U.A. is gerechtigd bewijsstukken (identiteitsbewijs, uittreksel kamer van 

koophandel, afschrift bankrekeningnummer t.b.v. verificatie rekeningnummer) te vragen bij inschrijving in 

het Spinderdeelregister en bij wijziging van het bankrekeningnummer waarop de Uitkeringen worden 

uitgekeerd. 

 

ARTIKEL 9: OVERIG 

1. In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van Burgerwindpark De 

Spinder U.A..  

 


