
Ecodorp Boekel 
een inspirerend voorbeeld 

voor duurzaam leven in verbinding
Proeftuin voor duurzame innovaties



Klimaatadaptieve woonwijk



Klimaatpositief bouwen
CO2-negatief bouwen

Biobased materialen



Doel fase 1 (2018): € 1.700.000 

€ 300.000 € 1.200.000 

boven-
grens

onder-
grens

rest

partners

€ 200.000 



Certificaten

Terug tussen 5 -10jr na koop!



Beloning voor iedereen: jaarlijks zomerfeest



Beloning

Geen Boomhut € 10

Website vermelding 2% rente € 6





Bouwplanning



Welke rechtspersoon?
coöperatie

Presentator
Presentatienotities
Om recht te hebben op huurtoeslag, mag het vermogen van de ecodorper niet te groot zijn.Ecodorpers moeten de waarde van het lidmaatschap van de coöperatie meetellen bij hun vermogen. De waarde van lidmaatschap van een coöperatie wordt in principe berekend als de waarde van die coöperatie (bezit minus schuld) gedeeld door het aantal leden. Bij ons geldt echter dat het lidmaatschap niet overdraagbaar of verkoopbaar is, bij opzeggen krijg je je ledenlening terug maargeen gouden handdruk of andere beloning. Daarom kan de waarde van het lidmaatschap ook op € 0 gesteld worden.



Coöperatie Ecodorp Boekel
= potentieel geen huurtoeslag

Vermogen
huurder

Vermogen
coöperatielid

Presentator
Presentatienotities
Om recht te hebben op huurtoeslag, mag het vermogen van de ecodorper niet te groot zijn. Wie meer dan 5% aandeel in een bedrijf heeft, heeft een “aanmerkelijk belang”. Ecodorpers moeten de waarde van het lidmaatschap van de coöperatie meetellen bij hun vermogen. De waarde van lidmaatschap van een coöperatie wordt in principe berekend als de waarde van die coöperatie (bezit minus schuld) gedeeld door het aantal leden. Bij ons geldt echter dat het lidmaatschap niet overdraagbaar of verkoopbaar is, bij opzeggen krijg je je ledenlening terug maargeen gouden handdruk of andere beloning. Daarom kan de waarde van het lidmaatschap ook op € 0 gesteld worden.Wie meer dan 5% aandeel in een bedrijf heeft, heeft een “aanmerkelijk belang”. We hebben nu 18 leden (advies: zorg dat dit er snel meer dan 20 worden), dus dit aanmerkelijk belang geldt voor iedereen.



Belastingdienst kent geen vrijwilligers
bij een coöperatie

Presentator
Presentatienotities
Een bedrijf heeft in principe geen vrijwilligers. Als ze toch vrijwilligers willen inzetten, richten ze een hulpstichting op. Het bedrijf betaalt de stichting dan.Een bedrijf wordt geacht zakelijk te handelen en een vergoeding te betalen aan de mensen die arbeid voor het bedrijf verrichten. De coöperatie geeft geen vergoeding voor het werk dat haar leden doen, maar eigenlijk zou er salaris betaald moeten worden. Als de coöperatie dat niet kan, moet er een ontheffing aangevraagd worden.Een bedrijf heeft in principe geen vrijwilligers. Als ze toch vrijwilligers willen inzetten, richten ze een hulpstichting op. Het bedrijf betaalt de stichting dan.Een bedrijf wordt geacht zakelijk te handelen en een vergoeding te betalen aan de mensen die arbeid voor het bedrijf verrichten. De coöperatie geeft geen vergoeding voor het werk dat haar leden doen, maar eigenlijk zou er salaris betaald moeten worden. Als de coöperatie dat niet kan, moet er een ontheffing aangevraagd worden.



Coöperatie Ecodorp Boekel
betaalt 1 miljoen belasting in 30jr
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Wat is de beste rechtspersoon?
vereniging

Presentator
Presentatienotities
Om recht te hebben op huurtoeslag, mag het vermogen van de ecodorper niet te groot zijn.Ecodorpers moeten de waarde van het lidmaatschap van de coöperatie meetellen bij hun vermogen. De waarde van lidmaatschap van een coöperatie wordt in principe berekend als de waarde van die coöperatie (bezit minus schuld) gedeeld door het aantal leden. Bij ons geldt echter dat het lidmaatschap niet overdraagbaar of verkoopbaar is, bij opzeggen krijg je je ledenlening terug maargeen gouden handdruk of andere beloning. Daarom kan de waarde van het lidmaatschap ook op € 0 gesteld worden.



Vereniging Ecodorp Boekel

Vastgoed 
Vereniging

Ecodorp Boekel

Bestuur van 
ecodorpers en 

Vrijcoop

Leden 
Vereniging 

Ecodorp Boekel



Vragen? 
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