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Begrip / afkorting Toelichting 

Aanvrager Energiecoöperaties en initiatieven die een aanvraag doen bij het OEC voor 
een projectlening. 

Coöperatie Energiecooperatie die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het 
Ontwikkelfonds en de definitie van Onderneming zoals in het subsidieverzoek 
is opgenomen, tevens een wettelijke entiteit die: 
- Is gebaseerd op vrijwillige en open deelname en feitelijk gecontroleerd 
wordt door leden en/of aandeelhouders zijnde natuurlijke personen, lokale 
autoriteiten, of kleine ondernemingen; 
- heeft als primaire doel om milieu-, economische- of sociale voordelen aan 
haar leden en/of aandeelhouders te bieden of aan lokale gebieden waar zij 
werkzaam is, in plaats van financiële opbrengsten te genereren; en 
zich bezig kan houden met opwekking, inclusief van hernieuwbare bronnen, 
distributie, levering, consumptie, aggregatie, opslag, energie efficiënte 
systemen of oplaaddiensten voor elektrische voertuigen of het voorzien van 
andere. 

Zie ook FD.A Voorwaarden voor aanvragers en projecten. 

Directe geldlening Projectlening waarbij het de lening per fase in zijn geheel wordt uitbetaald 
aan de aanvragende de coöperatie, waarbij de coöperatie zelf 
verantwoordelijk is voor de juiste besteding en de financiële administratie en 
rapportage aan fondsmanager. 

Duurzaam energieproject Projecten voor het ontwikkelen en exploiteren van hernieuwbare energie uit 
wind en zon (deels) in eigendom van Energiecoöperaties met een beoogde 
investeringswaarde van minimale € 500.000 binnen een aangewezen gebied 
door een subsidiegever.  

Energiecoöperaties Zie coöperatie 

Fase Projectfase. Zie ook C Voorwaarden voor aanvragers en projecten bijlage C.ii  

FD incl. FD.A t/m D Fondsdocumentatie met voorwaarden en aanvullende afspraken  

A. Voorwaarden Subsidiegevers en partners (FDA) 

B. Voorwaarden projectbureaus (FDB) 

C. Voorwaarden aanvragers en projecten (FDC) 

D. Begrippenlijst (FDD) 

 

Financial Close Zie financiële realisatie 

Financiële realisatie Financial Close is de datum waarop alle project- en 
financieringsovereenkomsten tussen Energiecoöperaties en betrokken 
financiers zijn getekend en aan alle hierin opgenomen condities zijn ingelost. 
Hiermee wordt het mogelijk om fondsen (zoals bijvoorbeeld leningen, eigen 



 

vermogen en subsidies) vrij te geven zodat de daadwerkelijke project 
realisatie kan aanvangen; 

First Loss Afspraken over de match-funding over de dekking van de verliezen, bij de 
verwerking van terugbetalingen van energiecoöperaties bij afsluiting van 
projecten en terugbetalingen aan subsidiegevers bij beëindiging fonds of 
deelname door de subsidiegever. 

Fondsbeheerder Stichting Groenfonds Zie A Voorwaarden voor subsidiegevers en partners 

Fondsdocumentatie De Fondsdocumentatie is onderdeel van het Fondsreglement waarin 
uitwerkingen van gestelde kaders en aanvullende afspraken worden 
vastgelegd, bestaande uit: 

A. Voorwaarden subsidiegevers en partners (FDA) 

B. Voorwaarden projectbureaus (FDB) 

C. Voorwaarden aanvragers en projecten (FDC) 

D. Begrippenlijst (FDD) 

 

Fondsmanager Coöperatie Energie Samen Zie A Voorwaarden voor subsidiegevers en 
partners 

Fondsreglement Documentatie met de regels over doel en werking van het Ontwikkelfonds en 
de deelname eraan en regels en criteria waaronder financiering uit het 
Ontwikkelfonds wordt verstrekt. 

Fondsreglement bestaat uit de volgende documenten: 

1. Samenwerkingsovereenkomst Inzake Ontwikkelfonds 
Energiecoöperaties (SOK) 

A. Overzicht taakomschrijvingen (SOK.A) 

B. Werkwijze t.b.v. Financiering projectkosten (SOK.B) 

C. Uitvoeringsbepalingen (SOK.D) 

D. Toelichting op financiering van Ontwikkelfonds aan Lokale 
Energiecoöperaties (SOK.D) 

E. Toelichting en voorbeeld match-funding en boekingen 
(SOK.E) 

2. Besluit deelname EZK 

A. Subsidiebeschikking (SB1) 

B. Leningsovereenkomst Ontwikkelfonds (LOK1) 

C. Wijzigingen op de beschikking (indien van toepassing) 
(WB1) 

3. Fondsdocumentatie met voorwaarden en aanvullende afspraken 

A. Voorwaarden subsidiegevers en partners (FDA) 

B. Voorwaarden projectbureaus (FDB) 

C. Voorwaarden aanvragers en projecten (FDC) 

D. Begrippenlijst (FDD) 

4. Besluit deelname overige subsidiegevers 

A. Subsidiebeschikkingen (SBx) 

B. Leningsovereenkomsten (indien van toepassing) (LOKx) 



 

C. Wijzigingen op de beschikking (indien van toepassing) 
(WBx)  

Gebied Geografische begrenzing gespecificeerd door subsidiegever die de middelen 
beschikbaar stelt 

Initiatief Een groep mensen met de intentie om een Duurzaam Energieproject te 
ontwikkelen en daarvoor een Energiecooperatie op te richten 

Koepel Samenwerkingsverband van Energiecoöperaties en initiatieven in een gebied, 
zie ook Platform 

LOK.EZK t/m xx Leningsovereenkomst Ontwikkelfonds - LOK.EZK 

Leningovereenkomsten andere subsidiegevers – LOK.xx 

Ontwikkellening De uit het fonds te verstrekken leningen aan Fondsmanager ten behoeve van 
Projectleningen aan Energiecoöperaties in deelnemende provincies voor het 
ontwikkelen van Duurzame Energieprojecten. 

Platform Samenwerkingsverband van Energiecoöperaties en initiatieven in een gebied, 
zie ook Koepel. 

Project Projecten voor het ontwikkelen en exploiteren van hernieuwbare energie die 
voldoen aan de voorwaarden van het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties (zie 
Reglement deel D. voorwaarden projecten). 

Projectbureau Aangesloten projectbureaus die een open-house overeenkomst met 
fondsmanager hebben afgesloten. 

Projectdepot Projectlening waarbij kosten rechtstreeks bij fondsmanager worden 
gedeclareerd en uitbetaald.  

Projectlening Lening door Fondsmanager te verstrekken aan Energiecoöperaties in 
deelnemende provincies voor het ontwikkelen van Duurzame 
Energieprojecten in de vorm van een Projectdepot (lening in natura) en/of 
Directe Geldlening. 

Provinciaal coördinator Adviseur voor energiecoöperaties met een overkoepelende blik in een gebied, 
aangesteld door het Gebiedsverband in dat gebied en aanspreekpunt voor 
energiecoöperaties en partners. 

Rekening Courant De rekening bij de Fondsbeheerder, welke wordt gebruikt voor het 
betalingsverkeer tussen de Staat, de deelnemende provincies en 
Leningnemers. Subtegoeden op naam van de betrokken partijen maken deel 
uit van deze Rekening Courant. Op het moment van ondertekenen van deze 
overeenkomst is nog niet bekend welk rekeningnummer en welke Bank het 
betreft; 

SB.EZK t/m xx Subsidiebeschikking EZK SB.EZK 

Subsidiebeschikking ZH SB.ZH 

Subsidiebeschikking UT SB.UT 

Subsidiebeschikking andere subsidiegevers SB.xx 

SOK (incl. A t/m E) Samenwerkingsovereenkomst Inzake Ontwikkelfonds Energiecoöperaties 
(SOK) 

A. Overzicht taakomschrijvingen (SOK.A) 



 

B. Werkwijze t.b.v. Financiering projectkosten (SOK.B) 

C. Uitvoeringsbepalingen (SOK.D) 

D. Toelichting op financiering van Ontwikkelfonds aan Lokale 
Energiecoöperaties (SOK.D) 

E. Toelichting en voorbeeld match-funding en boekingen 
(SOK.E) 

 

Subsidiegever Het ministerie van EZK en aantal Nederlandse overheden die middelen 
beschikbaar stellen aan dit fonds of de intentie hebben dit te doen ten hoeve 
van projecten in een bepaald gebied. 

Sub-tegoed Afsplitsing binnen de rekening courant met de middelen voor een specifiek 
doel, zoals ontwikkelleningen voor projecten in een gespecificeerd gebied. 

WB.EZK t/m xx Wijzigingen op de beschikking van EZK – WB.EZK 

Wijzigingen op de beschikking andere subsidiegevers SB.xx 

 


