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Wat is een  
coöperatie ?  





• Missie: energiewende in Vlaanderen ➔ 100% 
hernieuwbaar tegen 2050 én in handen van burgers.

• Doel: omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik. Klimaatdoelstellingen 
helpen verwezenlijken/versnellen.

• Productie: van centraal ➔ decentraal
• Eigenaarschap: van kleine groep grote (buitenlandse) aandeelhouders ➔

lokale gemeenschap
• Uitgangspunt: wind/zon is van iedereen: iedereen/lokale gemeenschap 

mag mee-oogsten. Verdeling lusten en lasten.

• Werken volgens ICA-principes.

Burgercoöperaties: kenmerken





Energiewende: cijfers voor noordrand

SHZ: +/- 10.000 huishoudens
Jaarlijkse energiekost: +/- € 2000/gezin/jaar
➔ Jaarlijks € 20.000.000 naar het buitenland



2 soorten energiecoöperaties: FINcoop vs REScoop

FINcoop

• Top Down: bedrijfsinitiatief
• Financiering als doel
• 'Beleggingsproduct‘

Vb’en: 
• Colruyt / Eoly nv ➔ Eoly cvba
• E’bel➔ Cogreen cvba
• EDF Luminus➔Wind Together
• Storm ➔ Storm cvba
• Fortech➔Wase Wind cvba
• Aspiravi nv ➔ Aspiravi samen / 

Limburg Win(d)t

REScoop

• Bottom up: burgerinitiatief
• Financiering als middel
• ‘Energie in eigen handen‘

Vb’en: 
Ecopower, Beauvent, 
Pajopower, Volterra, 
Coopstroom, Denderstroom, 
ZuidrAnt, Zonnewind, 
Stroomvloed, Energent, enz…











VOORSTELLING 
REScoop Vlaanderen



Burgercoöperaties, hernieuwbare 

energie in eigen handen

REScoop: Renewable Energy Sources COOPeratives ► www.rescoopv.be

http://www.rescoopv.be/


Wat is het potentieel ?  



Renewable Energy Sources    3000:1

Zon : 500 Nucl
wind : 50 Nucl

Er is zon en wind in overvloed in België -> Commons

Bron: WBGU



Potentieel van burgercoöperaties?

Bron : http://www.vreg.be/nl/marktaandelen-energieleveranciers

~ 1,5% marktaandeel huishoudelijke afnemers
 factor 10 is slechts 15% van de commerciële markt
~ 200 miljard € op Belgische spaarboekjes @ 0,15%
=> 1000 WT kosten 3 miljard € @ 8%



Coöperatieve versus commerciële

Eind 2016 zijn er 18 coöperatieve windturbines in Vlaanderen = 4%
► Eeklo, Diksmuide, Gent, Gistel, Essen, Asse, Beersel





Wat is het 
verdienmodel ?  





Verdienmodel HE-projecten

• VEA (Vlaams Energie-Agentschap) onrendabele-top-model HE
• Groene Stroom Certificaten
• ROI: Wind 8% en Zon 5%

• PV < 10 kWp : GSC 0 €/Mwh (Injectie=0%)
• PV > 10 kWp : GSC 60-65 €/Mwh (10 jaar, 40-45% injectie)
• WT < 4 MW : GSC 59 €/Mwh (15 jaar, injectie=100%)

► Uitgangspunt berekening GSC: financiering met 80% VV en 20% EV
Financiering GSC’s gebeurd door LS-klanten (burgers en KMO’s)



Verdienmodel HE-projecten

Elektriciteitsverbruik in Vlaanderen
- LS-klanten: 25% van de totale productie
- Grootverbruikers: 75% van de totale productie

Bijdrage aan GSC-financiering
- LS-klanten: 90%
- Grootverbruikers: 10%

➔ onevenwicht



Voorbeeld 1: windmolens Asse (Ecopower)

4 windturbines rond het industrieterrein Mollem

• Investering: 10 miljoen euro
• Jaarlijkse productie: 4 x 5.300.000 kWh
• Jaarlijkse opbrengst: 8% x 10 miljoen = 800.000 euro/jaar 



Voorbeeld 2: PV-project RVT Wijtschate (Beauvent) 

Rust- en verzorgingstehuis Home Médard in Wijtschate

• PV-installatie van 68 kWp
• Investering: +/- 80.000 euro
• Jaarlijkse productie: 57.800 kWh
• Jaarlijkse opbrengst: 5% x 80.000 euro = 4000 euro/jaar



Voorbeeld 3: relighting Halle (Pajopower)

Relighting Halle – Adopteer je straatlamp

• Vervanging van 450 armaturen
• Investering: +/- 225.000 euro
• Jaarlijkse opbrengst: 4% x 225.000 euro = 9000 euro/jaar



Concreet vb, financieel

RVT heeft een verbruik van 500.000 kWh op jaarbasis.

In België produceert 1kWp op jaarbasis +/- 1000 kWh aan elektriciteit 

==> installatie nodig van 500 kW.

500 kW kost +/- € 500.000 (€ 1000/kWp).

Om installatie te financieren verkoopt coöperatie 2.000 aandelen van 

250 euro. (100% EV; 0% VV)

Installatie brengt 5% op (VEA) of € 25.000/jaar.

==> X% dividend naar aandeelhouders

==> Y% nr coop om vaste kosten te dekken.



Schaalgrootte  
burgercoöperaties  



Het coöperatief energielandschap



Projectopportuniteiten en wervingsgebied

Met wind in de zeilen van vrijwilligersstadium naar professionalisering...

• 50 PV < 10 kWp (1 per week):
• 50 x € 12.500 = € 625.000 @ 5% = € 31.250/jaar

• 1 WT ~ 2300 kW:
• € 3.000.000 @ 8% = € 240.000/jaar



Projectopportuniteiten en wervingsgebied

Oprichten coöperatie:

→ Pas in een laatste fase! 

Enkel als er genoeg draagvlak voor is + voldoende projecten 

+ voldoende burgers die willen investeren. 

→ Er hoeft geen coöperatie te zijn in elke gemeente. Bij voorkeur 

wordt er slechts enkele bijkomende coöperaties opgericht in 

Vlaams-Brabant



Wat kan de stad 
SHZ doen  ?  



Hernieuwbare Energiebronnen zijn lokale natuurlijke 
rijkdommen die voor de gemeenschap toegankelijk moeten zijn.

Lokale overheid heeft hefbomen in handen:

• Publieke gronden en daken: 
aanbesteding met kwalitatieve/ 
participatieve gunningscriteria

• Hele grondgebied: visie ontwikkelen / 
RUP / oogsten hernieuwbare energie-
bronnen vastleggen in 
gemeenteraadsbesluit

Cfr Gemeenteraadsbesluit Leuven, Tienen, 
Scherpenheuvel-Zichem, Oud-Heverlee, 
Windbestek Eeklo, Zonbestek Kuurne



LICHT-Vlaams-Brabant



LICHT: Lokaal Initiatief voor Coöperatieve Hernieuwbare Transitie

DOEL: burgers samen brengen rond collectieve duurzame 
energie projecten (gedragen door de gemeenschap én 
gefinancierd via rechtstreekse burgerparticipatie) om zo de 
lokale energietransitie te versnellen. 

LICHT-werking = antennepost/voelsprietenfunctie! Op deze 
manier kunnen meer mogelijke HE-projecten bekeken en 
uitgevoerd worden, aangezien lokale mensen meer voeling 
hebben met de eigen gemeente. 



LICHT: Lokaal Initiatief voor Coöperatieve Hernieuwbare Transitie

WIE: Samenwerking tussen lokale overheden, organisaties, 
coöperaties en particuliere burgers rond duurzame energie.

WAT: Inventariseren, mobiliseren, sensibiliseren, realiseren voor 
en door de inwoners van de gemeente van grote duurzame 
energieprojecten: LED, PV op grote gebouwen, wind, 
deelmobiliteit, …



LICHT: Lokaal Initiatief voor Coöperatieve Hernieuwbare Transitie

HOE: Aanbod naar alle gemeenten voor ondersteuning     
energietransitie-werkgroepen of LICHT-groepen

- begeleiding groepen groepsdynamisch
- begeleiding groepen technisch: projecten detecteren en  

ontwikkelen
- ondersteund door de provincie VB (10 begeleidingstrajecten)

HOE: bundelen projecten verschillende gemeenten
- indienen ELENA project bij Europese Investeringsbank
- werkingsmiddelen om het loopwerk te doen



Voorbereiding participatieve duurzame energieprojecten gemeente

Stap 1: inventarisatie mogelijke PV en andere HE projecten in de  gemeente

Stap 2: uitvoerbaar maken van een participatief PV (of ander HE project): 
→ (inventarisatie +) haalbaarheidsstudie van de beoogde daken    
→ ranking opmaken van de meest haalbare projecten
→ screening locatie (plaatsbezoek,…) 
→ opmaken en personaliseren voorstel
→ bespreken voorstel en aanleveren van modeltekst voor de aanbesteding

Stap 3: uitvoeren PV/HE project:
→ (coöperatieve) aanbesteding uitschrijven 

→ Gekozen partner/coöperatie zorgt voor geldinzameling en uitvoering project



Vragen?



Contact

LICHT-coördinator regio Hageland: Kringwinkel Hageland
paul.stessens@kringwinkelhageland.be

REScoop Vlaanderen: Dirk Vansintjan

dirk.vansintjan@ecopower.be
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