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Geld ophalen bij leden, wie durft?
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Initiatiefase

Financial Close

Risico en financiering
Focus op financiering vanaf ‘financial close’ 



Financiering met VV geeft hefboomeffect
investering van € 10 miljoen, 1e jaar omzet van € 1 mio.

Installatie 9.000

aansluiting 500

Overig/kasmiddelen 5 00

Totaal 10.000

Eigen vermogen 5.000

Vreemd vermogen 5.000

Totaal 10.000

Activa Startbalans  (X € 1.000)
Passiva

Opbrengst KWh + subsidi e      1.100

Kosten 700

Resultaat 400

Resultatenrekening (X € 1.000)



Overall rendement
€ 400.000 verdienen op investering van € 10 mio. = 4%

Installatie 9.000

aansluiting 500

Overig/kasmiddelen 500

Totaal 10.000

Eigen vermogen 5.000

Vreemd vermogen 5.000

Totaal 10.000

Activa Startbalans  (X € 1.000)
Passiva

Opbrengst KWh + subsidi e      1.100

Kosten 700

Resultaat 400

Resultatenrekening (X € 1.000) Rendement Totaal 
Vermogen (RTV)

400
10.000

= 4%



Hefboomeffect bij 50% EV
Door hefboom wordt rendement eigen vermogen 6%

Installatie 9.000

aansluiting 500

Overig/kasmiddelen 500

Totaal 10.000

Eigen vermogen 5.000

Vreemd vermogen 5.000

Totaal 10.000

Activa Startbalans  (X € 1.000)
Passiva

Opbrengst KWh + subsidi e      1.100

Kosten 700

Resultaat 400

Resultatenrekening (X € 1.000) Rendement Totaal 
Vermogen (RTV)

400
10.000

= 4%

Rendement Vreemd 
Vermogen (RVV)

= 2%

Rendement Eigen 
Vermogen (RVV)

5.000
5.000 = 6%4% + (4-2%) X



Hefboomeffect bij 20% EV
Door hefboom wordt rendement eigen vermogen 12%

Installatie 9.000

aansluiting 500

Overig/kasmiddelen 500

Totaal 10.000

Eigen vermogen 2.000

Vreemd vermogen 8.000

Totaal 10.000

Activa Startbalans  (X € 1.000)
Passiva

Opbrengst KWh + subsidi e      1.100

Kosten 700

Resultaat 400

Resultatenrekening (X € 1.000) Rendement Totaal 
Vermogen (RTV)

400
10.000

= 4%

Rendement Vreemd 
Vermogen (RVV)

= 2%

Rendement Eigen 
Vermogen (RVV)

8.000
2.000 = 12%4% + (4-2%) X
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In het bijzonder wat betreft financiering

Ook wel ‘ risicodragend’ vermogen genoemd

1. Betreft kapitaalstorting nominaal

2. Geen terugbetaalverplichting (wel verhandelbaar)

3. Vergoeding gerelateerd aan winst

4. Stemrecht (bij BV, NV, etc, bij coöperatie via 
lidmaatschap)

Vormen:

- Aandelen (bij coöperaties veelal participatie of certificaat 
genoemd omdat er geen stemrecht aan is gekoppeld)

- ledenkapitaalrekening

Ook wel ‘geleend geld’  of ‘schuld’ genoemd

1. Inleg hoofdsom

2. Betaalde looptijd en daarmee terugbetaalverplichting

3. Vaste vergoeding, veelal rente genaamd

4. Geen stemrecht (wel ‘grip’ via het nemen van zekerheid 
zoals hypotheek en verpanding)

Vormen:

- lening, krediet, ledenrekening

- Obligaties (gestandaardiseerde, verhandelbare lening)

- Achtergestelde lening

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Eigen vermogen vermogen versus vreemd vermogen 



Waar staat je ‘financiële instrument’ in de cash waterfall
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projectopbrengsten

Operationele kosten

belasting

Senior lening, rente/aflossing

Debt service reserve account

Maintanance service reserve account

Junior lening, rente/aflossing

Kernkapitaal, dividend



Voor geld ophalen bij leden
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Stappenplan 

1. ‘tunen’ van de business case

2. Hoeveel  senior schuld is mogelijk 
(met name DSCR > 1,2 kan begrenzend werken)

3. Hoeveel VV Junior schuld en van wie?
- leden via obligatie of publieke lening
- fondsen/banken, e.d.

4. Hoe resterend kapitaal cq. kernkapitaal bijeenbrengen

5. Nader definiëren ‘inbreng leden’ rekeninghoudend met 
eisen vanuit de Wwft en Wft

DSCR = debt service coverage ratio;
(rente+aflossing) / cashflow

Wwft = Wet ter voorkoming witwassen en financiering terorisme

Wft = Wet financieel toezicht



Base case, SDE van € 50/MWh



Case met PPA, 10 jaar, € 100 /MWh
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Aan tafel:

Overleg met elkaar over:

1. Of en zo ja hoe, je nog verder zou willen ‘tunen’ 
aan het tweede deel van de business case

2. Voor welk deel ga je je leden betrekken (oranje, 
groen of blauw)?

3. Wat zijn in hoofdlijnen de kenmerken daarvan?

+- 10 minuten

Nadien bespreken we dit gezamenlijk



Voor geld ophalen bij leden
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Stappenplan 

1. ‘tunen’ van de business case

2. Hoeveel senior schuld is mogelijk?
(met name DSCR > 1,2 kan begrenzend werken)

3. Hoeveel Junior schuld en van wie?
- leden via obligatie of publieke lening
- fondsen/banken, e.d.

4. Hoe resterend kapitaal cq. kernkapitaal bijeenbrengen?

5. Nader definiëren ‘inbreng leden’ rekeninghoudend met 
eisen vanuit de Wwft en Wft

DSCR = debt service coverage ratio;
(rente+aflossing) / cashflow

Wwft = Wet ter voorkoming witwassen en financiering terorisme

Wft = Wet financieel toezicht



Wat heeft Energie Samen gemaakt?

Wet- en Regelgeving

maart – mei 2021

Wegwijzer Documenten Standaard Documenten:
Statuten

Voorwaarden (Winstrecht en Obligaties)

Bibliotheek
Voorbeelden van Documenten





1. Wie is Oneplanetcrowd

2. Garantie kapitaal voor de coöperatie

3. Voorbeelden uit de praktijk

4. Contactgegevens

Samen coöperatieve energieprojecten versnellen



Via Oneplanetcrowd worden burgers direct betrokken bij de 

energietransitie.

We brengen innovatieve ondernemers en toekomstgerichte 

investeerders samen om de transitie naar een duurzame 

economie te versnellen. 



Burgerparticipatie: lokale betrokkenheid door middel van laagdrempelige & lokale campagne voor (obligatie) 
leningen en project equity.

Voor energieprojecten: Zon, wind en biogas met SDE+ of SCE-regeling (Postcoderoos 2.0).

Voor financiële participaties vanaf € 200.000 tot meer dan €10 miljoen met een 
looptijd tot en met 15 jaar en een rentepercentage tussen 4 – 7%.€

• Onafhankelijke risicoanalyse op het project door kredietexperts
• Campagne ondersteuning door ervaren marketingspecialisten.

Partners: Oneplanetcrowd werkt samen met vrijwel alle Nederlandse banken die 
participaties accepteren als aanvulling op het eigen vermogen. 

Oneplanetcrowd biedt maatwerk voor energieprojecten



Duurzame energieprojecten die u voor gingen



Dienstverlening Oneplanetcrowd (OPC)

➢ Voorbereiden en uitvoeren van de 
(lokale) campagne inclusief 
presentatie op informatieavond;

➢ Gebruiksvriendelijk 
financieringsplatform voor 
informatie & overeenkomsten;

➢ Laagdrempelig instappen vanaf 
€250 per participant;

➢ (Zeer) Lokale focus mogelijk met 
bijvoorbeeld afbakening per 
postcodegebied; 

➢ Beschikbaar stellen white-label
investeringspagina voor grote 
projecten of coöperaties in eigen 
look-and-feel qua kleur en logo’s;

➢ De gelden op een onafhankelijke 
derdengeldenrekening verzamelen 
en uitboeken.

➢ Onafhankelijke analyse van het 
energieproject;

➢ Opstellen van risicoanalyse voor 
participanten door experts;

➢ Informatiememorandum samen 
met de initiatiefnemer opstellen 
op basis van een eenvoudig en 
voor iedereen leesbaar format;

➢ Opstellen leningsdocumentatie;

➢ Klantverificatie van participanten 
welke aan alle wettelijke eisen 
voldoet;

➢ Indien nodig, afstemming op 
bancaire financiering; 
Oneplanetcrowd heeft uniforme 
afspraken met Rabobank, Triodos 
en ASN Bank.

Campagne
met marketing experts

2 Beheer
Langjarige administratie

3Analyse
door financiële experts

➢ Volledige ontzorging door beheer 
van de (obligatie)leningen tav
rentebetalingen en aflossingen en 
up-to-date administratie;

➢ Vertegenwoordiging van en 
communicatie met de 
participanten (geen individuele 
rechten per obligatie/lening);

➢ 24/7 Bemande (telefonische) 
customer support voor 
participanten;

➢ Eigen online inlog voor participant 
met inzage in lening details;

➢ Verzorgen van fiscaal jaaroverzicht;

➢ Jaarlijkse update aan participanten 
met projectinformatie;

➢ Eventueel: mogelijkheid van 
overdraagbaarheid van obligaties.
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1. Wie is Oneplanetcrowd

2. Garantie kapitaal voor de coöperatie

3. Voorbeelden uit de praktijk

4. Contactgegevens

Samen coöperatieve energieprojecten versnellen



Wie heeft er ervaring met financiering van energie projecten?

Samen financieren we de toekomst



Garantiekapitaal voor coöperaties: verschillende smaken

5-10%

Kern Kapitaal

80%10-15%

Junior schuld Senior schuld

Coöperatie Burgerparticipatie

• Kernkapitaal/Eigen vermogen: coöperatie bij eigen leden die dit 
kunnen en willen dragen qua risico-rendement.

• Junior kapitaal: maximale hefboomwerking vanuit Senior en 
minimale kern kapitaal eisen bank bepalen ruimte juniore/ 
achtergestelde schuld.

Verschillende smaken voor juniore burgerparticipatie

▪ Cooperatie haalt zelf publiek/privaat geld op + beheer

▪ OPC haalt publiek/privaat geld op + beheer in Econobis
Cooperatie voert zelf beheer administratie uit.

▪ OPC haalt publiek/privaat geld op + beheer 
Volledige ontzorging cooperatie.

▪ Burgerparticipatielening: Rabobank + OPC 
Voor volledige financieringszekerheid.

Afweging op basis van: 

▪ Grootte van het project

▪ Aantal & slagkracht van leden

▪ Financieringstiming evt. 
ism. commerciële ontwikkelaar

▪ Tijd & kennis vanuit de coöperatie



Oplossing voor totaalfinanciering voor coöperaties vanuit Rabobank & OPC

10%

Eigen vermogen

80%10%

Junior schuld Senior schuld

Coöperatie

Ontwikkelaar

€ 1M € 1M € 8M€ 10M    = + +

Burgerparticipatie
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• Burgerparticipatielening geeft volledige financieringszekerheid vanaf de start van de bouw.

• Participatie voor omwonenden mogelijk vanaf exploitatiefase: lager risico dan voorafgaand aan bouw.

Burger 
Participatie
Lening



Solide start

Ondersteuning door professionele partijen in prijs, rente en 
voorwaarden

• Optimalisatie financiering
Transparante en duidelijke voorwaarden

• Compliance en aansprakelijkheid inzake risicodragend kapitaal
Professionele ondersteuning in het proces

• Financieringskosten
Kosten verdienen zich terug door efficiëntie en slagkracht

Krachtig 

vooruitzicht

Meer zekerheid voor financial close en burgerparticipatie 
georganiseerd

• Zekerheid van financiering vóór Financial Close
Totale zekerheid vooraf

• Waardepropositie voor de leden
Meer betrokkenheid leden en optimaal rendement

• Financiële Burgerparticipatie
Brede participatie met de omgeving als vertrekpunt

• Beleggingsprofiel
Keuzemogelijkheden voor leden en belanghebbenden

• Leden en buurtbewoners kunnen 
participeren, eventueel voorrangs structuur 
(o.a. postcodegebied).

• De campagne en crowdfundingspagina kan 
geheel in stijl van de coöperatie worden 
ingericht.

Lokale participatie

• Klantverificatie van participanten die aan
alle wettelijke eisen voldoet.

• Volledige ontzorging door het beheer van
de leningen t.a.v. admin: rentebetalingen,
aflossingen en financieel jaaroverzicht.

Beheer

Voordelen van de Burgerparticipatielening



Twee mogelijkheden voor financiering van het risicokapitaal (1/2)

Volledig met ledenobligaties
Naast de reguliere (project) financiering (80) door een bank 

wordt het benodigde risicokapitaal (20) volledig via 

ledenobligaties opgehaald

80

20

Achtergestelde banklening met crowdfunding
Het risicokapitaal (20) wordt deels door Rabobank 

voorgefinancierd (15) en na de bouwfase via crowdfunding 

aangeboden. 

Er wordt minder via ledencertificaten opgehaald (5) 

80

5

15

Reguliere (project) financiering (bank)

Coöperatief Eigen Vermogen (o.a. 

ledenobligaties)Achtergestelde banklening met 

crowdfunding

Minder zekerheid vooraf: 

er moet 20 worden opgehaald bij leden vóór FC

Zekerheid van financiering

vóór Financial Close

Waardepropositie

voor de leden

Beleggingsprofiel

Financiële Burgerparticipatie

Optimalisatie financiering

Financieringskosten

Compliance en aansprakelijkheid 

inzake risicodragend kapitaal

Meer zekerheid vooraf: 

er moet 5 worden opgehaald bij leden vóór FC

Leden kunnen enkel participeren in ledenobligaties met 

een gemiddelde rente

Leden kunnen participeren in ledencertificaten met een 

hogere rente en/of in de achtergestelde lening met een 

lagere rente

Eén (gemengd) beleggingsprofiel: een deel daarvan (5) 

is hoog risico (risico dat rente en aflossing niet of 

vertraagd betaald worden)

Twee losse beleggingsprofielen: één met het hoge 

risico dat rente en aflossing niet of vertraagd betaald 

worden (5) en één waarbij rente en aflossing vooraf 

vaststaan (15)

Alle activiteiten zelf doen of organiseren, o.a. zorgplicht, 

informatieverstrekking, marketing, acceptatie beleggers, 

administratie, betalingsverkeer, regelgeving

Compliance en aansprakelijkheid rondom 

achtergestelde lening/crowdfunding (15) belegd bij 

professionele partijen (met EU vergunning). T.a.v. 

ledencertificaten (5) geen verschil

Lagere (externe) kosten voor de financiering

(want geen ondersteuning met diensten van derden en   

geen optimalisatie van de financiering)

Hogere (externe) kosten (vanwege met name 

dienstverlening crowdfunding platform en Rabobank 

voor creatie optimale financieringsmix) verdienen zich 

terug

Energiecoöperatie (EC) berekent zelf de prijs van de 

ledenobligatie (20) en stelt de voorwaarden daarvan 

vast 

Bank berekent maximale achtergestelde lening (en 

maximeert rente op ledencertificaten); Bank bepaalt 

prijs en voorwaarden van achtergestelde lening (15); 

EC van de ledencertificaten (5) 

Directe financiële participatie alleen door leden

Directe financiële participatie door leden, de omgeving 

en (indien nodig) overige burgers in Nederland (conform 

een duidelijk voorrangstelsel – omgeving heeft 

voorrang)

Dit is een gesimplificeerd overzicht. Er zijn vele variaties en samenstellingen van financieringsinstrumenten mogelijk, afhankelijk van een specifieke business case en situatie. Daarnaast is ook vergelijking op basis van andere eigenschappen 
mogelijk van belang.
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Coöperatief succes: Bomhofsplas – Blauwvinger Energie

• Het drijvende zonnepark verzorgt stroom
voor 7200 huishoudens en is, met 72.000
zonnepanelen, een van de grootste
drijvende zonneparken van Europa.

• Het park is overgenomen van een
ontwikkelaar en voor meer dan 50% in
handen van de lokale energie coöperatie
gekomen.

Samenvatting project

• StartGreen Capital heeft de financiering
gearrangeerd en zekerheid geboden door
de crowfunding voor te financieren.

• Oneplanetcrowd heeft een succesvolle
crowdfunding campagne opzet (€1mln).

• Leningen zijn deels verstrekt door een
fonds in eigen beheer en deels geplaatst
bij een bank.

Financiering

• Startgreen Capital heeft 15 jaar ervaring
met het financieren van duurzame
projecten en reeds €280M aan projecten
gefinancierd.

• Startgreen Capital biedt zekerheid van
financiering, flexibiliteit, procesbegeleiding
bij de overname, en een snelle
afhandeling.

Expertise

Senior Lening (75%) Junior Lening (15%)Eigen vermogen (10%)

Provinciaal energiefonds & 
Nederlandse bank

Provinciaal energiefonds & 
crowdfunding

Coöperatie & 
Provinciaal energiefonds

bank

“Door gebruik te maken van crowdfinanciering wordt het niet alleen een project van de coöperatie, 
maar van de hele omgeving. Dit zou je met een gewone bancaire financiering niet kunnen bereiken.” 
Milou, Projectleider Blauwvinger



Coöperatief succes: Windpark Veur de Wind – Nieuwleusen Synergie

• Windpark ‘Veur de Wind’ is een volledig
coöperatief initiatief in samenwerking met
het waterschap.

• De twee windturbines van Nieuwleusen
Synergie verzorgt stroom voor 8000
huishoudens.

• De ontwikkeling is door de coöperatie zelf
uitgevoerd met inhuur van kennis op ZZP-
basis.

Samenvatting project

• Cooperatie Nieuwleusen Synergie (€150k)
heeft samen met het Waterschap (€900k)
invulling gegeven aan het kernkapitaal,

• Coöperatie heeft volledige zeggenschap.

• Oneplanetcrowd heeft een succesvolle
crowdfunding campagne opzet voor een
lokale burgerparticipatie (€450k).

Financiering

• Oneplanetcrowd heeft 10 jaar ervaring
met het financieren van duurzame
projecten en reeds €100M aan
bedrijven/projecten gefinancierd.

• Ontzorging op gebied van financiële
expertise, lokale campagne voering en
informatieavonden en beheer.

Expertise Oneplanetcrowd

Senior Lening (87%) Junior Lening (4%)Eigen vermogen (9%)

Nederlandse bankLokale participatie 
door omwonenden

Coöperatie (Eigen vermogen 
€150k + lening coöperatie €50k)

& Waterschap
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Oneplanetcrowd
Mauritskade 64

1092AD Amsterdam
info@oneplanetcrowd.nl

+3120 - 568 20 70

Stef Bais
Investment Manager
+316 – 4451 9370
joost@oneplanetcrowd.nl

Contact

Roderick Ruinard
Investment Manager 
+316 – 5340 9817 
roderick@oneplanetcrowd.nl

Jakoba van der Mei
Investment Manager 
+316 – 1909 0441
jakoba@oneplanetcrowd.nl

Maarten de Jong
Algemeen Directeur
+316 – 4795 2410
maarten@oneplanetcrowd.nl


