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Coöperatie = autonomie en eigenaarschap onder democratisch bestuur



Burgercoöperaties:
Samen deel omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik, 
wind & zonnedelen sinds 2004 (VREG & GP)

Renewable
Energy
Sources

Cooperatives



Het coöperatief energielandschap



Dividend

100%

100%100%

Energie 
factuur

100%

Energie in eigen handen
Winstdeling : 100%
Energiefactuur ▼

kapitaal - winst - productie

Sociaal doel en 
maatschappelijke 
meerwaarde

mede-eigenaar - meerwaardecreatie - zelfbeschikking

Onder de motorkap
het RECHTstreeks participatiemodel



Voorbeeld Ecopower   
burgercoöperatie sinds 1991 ~ 60.000 leden

22 windturbines
3 waterkracht 
centrales

1 WKK op ppo met 
warmtenet

1 pellet 
fabriek

300 PV

-22 WT

Stroomlevering als dienstverlening aan leden (70% heeft slechts één aandeel, 80% is klant)



Ambitiegrafiek klimaatplan

REG & EE 

HEB 

HEB quasi gegarandeerd rendement >< REG lange terugverdientijden en EE budget 



Voorbeeld stad Eeklo
Nulmeting klimaatplan

Huishoudens grootste uitstoters van BKG : iedereen meenemen in de lokale energietransitie

Windbestek & warmtenetbestek & zonbestek met burgerparticipatie
GRB oogsten HEB met burgerparticipatie



REScoops voldoen aan beide EU definities van energy communities  (cfr ICA-definitie)



Energy communities
Level playing field energy transition

Industry
BAU

Citizens 
REC&CEC

Europa voorziet regelgevend fietspad burgerinitiatieven : consument => prosument



11

Eigenaarschap

Autonomie

●Electrawinds ►Groenkracht
●Aspiravi ►Aspiravi samen
●Aspiravi ►Limburg Wind
●Electrabel ►Cogreen
●Storm ►Storm cvba
●Colruyt ►Eoly cvba
●EdfLuminus ►Wind Together
●TerraNovaS ►Zonneberg
●Nuhma ►Eco2050

●BeauVent
●Bronsgroen
●Campina

Energie
●Coopstroom
●Denderstroom
●Energent

●Ecopower
●Pajopower
●Stroomvloed
●Vlaskracht
●Volterra
●Zonnewind
●ZuidtrAnt

Bottom up: burgerinitiatief
Financiering is MIDDEL
'Energie in eigen handen'

Top Down: bedrijfsinitiatief
Financiering is DOEL
'Beleggingsproduct'

GRB & PRB

Vennootschapswetgeving
Coöperatieven (VW) versus Coöperaties (ICA)

2024 => BV

Bron : statuten (oprichters, RVB, stemrecht) en jaarverslagen (materiële vaste activa, eigen vermogen)  
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Energy communities
NL klimaatakkoord participatieplan  

NL klimaatakkoord 2019 verplicht participatieplan op maat van de 
lokale gemeenschap als voorwaarde vergunningsaanvraag (50%) 

PPS

PPS
PPCS
PCS



Bondgenoten:
• Bedrijventerrein ~= Appartementsgebouw ~= Woonwijk cab
• Regelgeving bedrijven ook toepassen op huishoudens
• HE-potentieel optimaal benutten - energiedelen 

EU Energiegemeenschap – fietspad – REC & CEC :
• Burgers (uw stakeholders WN-buren-klanten-inwoners)
• Gemeenten ? cfr Eeklo wind – zon - warmtenet
• Bedrijven ? not BAU autoweg – [LEC] – projectniveau?
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Bedrijventerreinen
Collectieve Energietransitie? 

Burgercoöperaties staan klaar als gelijkwaardige partners, met als doel energiedelen


