
Dividenduitkering WPKP 

 

Hieronder volgt een uitleg van de regelingen ter zake:  

- Koningspleij BV overweegt een interim-dividenduitkering van 600 k€ in oktober 2022. REIJE 

ontvangt hiervan 2/3 = 400 k€. 

- Artikel 7 en 8 van het participatiereglement regelen de verrekening en uitkering van dividenden.  

o Voor een dividenduitkering van een onderliggende entiteit geldt, dat hierop uitgekeerd 

wordt aan de participanten binnen twee maanden na ontvangst (artikel 8.2) 

o Uitkering is niet onderworpen aan de goedkeuring van de AV (artikel 8.3). In de praktijk 

betekent dit dat het bestuur een voorstel voor verrekening en uitkering voorlegt aan de 

FC als adviseur van het bestuur, die dit al dan niet goedkeurt.  

- In artikel 7.4. wordt geregeld hoe kosten van de coöperatie worden verrekend met de ontvangen 

dividenden voordat de uitkering aan de participanten wordt vastgesteld:  

“De participatievoorwaarden bepalen welk deel van de jaarlijkse ontvangsten van de 

projectvennootschap toekomen aan de coöperatie, met dien verstande dat:  

a. alle kosten van de coöperatie die verband houden met desbetreffend project of 

desbetreffende projectparticipaties, primair worden bestreden uit deze ontvangsten 

(“projectspecifieke kosten”) 

b. in de begroting van de coöperatie opgenomen algemene kosten van de coöperatie jaarlijks 

naar redelijkheid deels worden bestreden uit deze ontvangsten (“algemene kosten”); 

c. de coöperatie volgens in de participatievoorwaarden bepaalde vaste verdeelsleutel 

aanspraak maakt op een deel van deze ontvangsten ten behoeve van de ontwikkeling van 

nieuwe duurzame energieprojecten in het werkgebied van de coöperatie (“afdracht fonds 

duurzame energie”;  

d. de coöperatie zichzelf een deel toekent naar gelang van haar (voor-)investeringen in de 

activiteit die onderwerp is van uitgifte van projectparticipaties, uit andere middelen dan die 

verkregen uit uitgifte van projectparticipaties (“Ontwikkelkosten”)” 

- In de participatievoorwaarden van alle REIJE projecten is opgenomen, dat 25% van het 

rendement groter dan 4% wordt afgedragen aan het fonds duurzame energie.  

- Er zijn voor het windpark geen ontwikkelkosten die nog moeten worden verrekend.  

 

Verrekenmethodiek:  

- Aangezien de uitkering een interimdividend betreft, en de jaarkosten van 2022 nog niet 

vaststaan, wordt uitgegaan van de door de ALV goedgekeurde begroting 2022 voor het bepalen 

van de algemene kosten. Dit is een  bedrag van € 37.500. 

- Als projectspecifieke kosten geldt de eigen bijdrage REIJE aan het Infocentrum ad € 15.000 

- Finale verrekening geschied na vaststelling van de jaarrekening en uitkering van het definitieve 

dividend 2022 door Koningspleij BV, waarbij ook de projectinkomsten van Schuytgraaf, De Bocht 

en KCO worden betrokken. 



 

  

Berekening uitkering:  

 

 

 

DtB-20221019 

Algemene kosten 

Kosten 2022 2022

Bestuurskosten 4.500€                  4.500€                       

Contributie Energie Samen 800€                      800€                           

Econobis 4.800€                  4.800€                       

Verzekeringen 3.000€                  3.000€                       

Communicatie (excl. programmering IC) 2.500€                  2.500€                       

Infocentrum programmering 15.000€                

Afschrijving Infocentrum 20% 3.000€                  

Administratie projecten 10.000€                10.000€                     

Haalbaarheidsonderzoek 10.000€                

Accountant 7.500€                  7.500€                       

Bank 2.000€                  2.000€                       

Overig 2.500€                  2.500€                       

65.600€                37.600€                     

Dividend WPKP 600.000€                  

REIJE aandeel 400.000€                  

Restant inschrijving 90.000€                     Niet gebruikt

Te verrekenen

Algemene kosten 35.600€                     

Infocentrum 15.000€                     

Aftrek 50.600€                     

netto dividend 349.400€                  na verrekening aftrek

Boekwaarde 2.568.000€               lineair afschrijven over 20 jaar

4% over boekwaarde 102.720€                  

overrendement 246.680€                  

25% overrendement 61.670€                     afdracht aan duurzaamheidsfonds

Uitkering 90.000€                     restant

102.720€                  basisrendement

185.010€                  overrendement na afdracht

totaal 377.730€                  15% over boekwaarde


