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Burgercoöperaties in Vlaanderen – België – Europa? 

17 RESCoops

15 RESCoops

Meer info:  www.rescoopv.be - www.rescoop-wallonie.be - www.rescoop.eu

EU : 
3400 RESCoops

http://www.rescoopv.be/
http://www.rescoop-wallonie.be/
https://www.rescoop.eu/


Van oud naar nieuw, tegen 2050 kan tot 45% 
energieproductie in handen van burgers zijn

www.rescoop.eu/blog/unleashing-the-power-of-community-renewable-energy



www.ica.coop www.coopkracht.be www.rescoopv.be

REScoop = Renewable Energy 
SOURCES Coöperative

RESCOOP = Coöperatie met rechtstreeks burgerparticipatie

= CITIZEN ENERGY COMMUNITY / RENEWABLE ENERGY COMMUNITY 

Niet elke CVBA is een coöperatie! 

http://www.ica.coop/
http://www.coopkracht.be/
http://www.rescoopv.be/


Voordelen van rechtstreekse burgerparticipatie t.o.v. onrecht-
streekse participatie? (eerste lezing – niet limitatief, noch representatief voor Vlaanderen) 

✓Planet: 100% hernieuwbare energie, lokaal 
opgewekt, gekoppeld aan rationeel 
energieverbruik bij coöperanten én omgeving

✓People: tot 2,8 x meer lokale jobs doorheen 
installatie en uitbating, inclusieve projecten en 
aanbod 

✓Profit: tot 5x meer koopkracht via dividend naar 
de lokale gemeenschap…

✓Community: toename van pro-leefmilieu 
gedrag, leercurve burgers rond samenwerking & 
collectieve beslissingen… 



REScoop vs “Fincoop” : 7 x meer lokale koopkracht

https://www.sun-stadtwerke.de/fuer-die-region/



2. WAT doen 
(RES)coops
vandaag?
Morgen? 



Monitoring

4 studiebureaus

6 energiecoöperaties

SAMENWERKING : Klimaatscholen2050 : PV op scholen

605 entiteiten - 520 GWh



Ecopower cvba: burgercoöperatie > 50.000 huishoudens

18 windturbines

3 waterkrachtcentrales

1 WKK op ppo met 
warmtenet

1 pellet 
fabriek 300 PV

Stroomlevering als dienstverlening naar de coöperanten (70% heeft slechts één aandeel)

-18 WT



Stookplaatsvernieuwing, WKK, 
warmtepompen, PV voor warmte en stroom

Hernieuwbare energie

spijst een 

gemeenschapsfonds

PV bij KMO’s



ENERGIE BESPARING EN EFFICIENTIE 

WARMTENET OOSTENDE 

BIOGAS WKK 



Verder ook nog…

WARMTENET OOSTENDE 
INTEGRATIE PV – OPSLAG OP 

WIJKNIVEAU
GROTE PV PROJECTEN WIND  



3. HOE ruimte 
én hefbomen 
creëren voor 

burger 
cooperaties? 



Hoe ruimte creëren voor rechtstreekse 
burgerparticipatie in overheidsopdrachten en -acties? 

ONLINE,  
GRATIS, 

TOEGEPAST 

https://www.rescoopv.be/publicaties/omgevingsenergie

Bestekken, besluiten, raamcontracten…



Voorbeeld : toewijzing…
windenergie en zonne-energie

Volgende beoordelingscriteria zullen gehanteerd worden bij 
de toewijs van een recht van opstal: 

• welke informatie- en communicatiecampagne wordt door 
de bouwheer/exploitant voor, tijdens en na de bouw van de 
windturbines opgezet (20 punten); 

• welke mogelijkheid wordt aan de inwoners geboden om 
rechtstreeks financieel in het project te participeren (25 
punten); 

• welke andere tegemoetkomingen, zoals het engagement 
tot realiseren of financieren van REG en HE-projecten (of 
andere milieuprojecten) worden door de 
bouwheer/exploitant aangeboden (35 punten); 

• aangeven van 2 referenties van gelijkaardige projecten 
waarbij o.a. informatie, communicatie en rechtstreekse 
financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd 
(20 punten)

Pioniersproject ‘Haal meer zon in Kuurne’

Het gemeentebestuur en het OCMW van Kuurne 
hebben een 30-tal gebouwen, zoals het zwembad, 
gemeentehuis, scholen enz... geselecteerd om er 
zonnepanelen op te plaatsen. De investering wordt 
gedragen door BeauVent via een kapitaalsoproep
van € 250 000 waarbij Kuurnenaars voorrang krijgen 
om in te tekenen.

BeauVent lanceert er in samenwerking met de 
gemeente een groepsaankoop voor zonne-
installaties. Kuurnenaars kunnen zelf investeren of 
hun zonnepanelen laten financieren door BeauVent.

Dit project is een mooi staaltje van samenwerking 
tussen lokale overheid, burgers en een 
energiecoöperatie rond de klimaatdoelstellingen.



Voorbeeld bestekken – iedereen kan over de lat! 

PRIJS = 40% 

KWALITEIT = 60% 



Voorbeelden geïntegreerde samenwerking via 
Publiek-Burger Partnerschip (PBS)?   

www.rescoop.eu/blog/unleashing-the-power-of-community-renewable-energy



MARKT(*) en OMGEVING (**)
als GELIJKWAARDIGE PARTNERS

SAMEN de Energietransitie VERSNELLEN

Pleidooi: draagvlakmodel met hernieuwbare energie én -besparing 

(*) Industrie   (**) bewoners, landbouwers, lokale ondernemers en overheden



4. 
RHEDCOOP 
INTERREG 
PROJECT

Renovatie Hernieuwbare Energie Diensten door burgerCOOPeraties
➢ Doelgroep : gericht op private (gezins- en meergezins-)woningen en publieke gebouwen, 

gemeenschapsvoorzieningen
➢ Ambitie : doorgedreven energetische renovatie in combinatie met productie hernieuwbare energie 



Provincies, steden en 
kennispartners

Steunpunten duurzaam 
bouwen en wonen

RHEDcoop partnerschip complementaire samenwerking :

Burger coöperaties in 
Nederland en Vlaanderen

http://www.grensregio.eu/projecten/rhedcoop-renovatie-en-hernieuwbare-energie-diensten-via-co%C3%B6peraties


RHEDcoop overzichtskaart democases in NL – VL 



RHEDcoop ambitie & potentieel voor (alle) REScoops? 

Ontwikkeling en testen van coöperatieve ESCO modellen op : 

• Gebouwniveau: 
• Technische analyse: van Aardwarmte tot Zonnepaneel? 
• Gedragscomponent : rebound en nulmeting (performance) 
• Gepaste dienstverlening (faciliteren - uitvoering - nazorg) 

• Wijkniveau / clustering gebouwen: 
• Operationele efficiëntie bij opschaling 
• Financieel - communicerende vaten HE/EE principe? 
• Techniek : synergie door clustering locaties of toepassingen
• Tot en met microgrid, DSM…

• Bovenlokaal: 
• Gestandaardiseerde en professionele aanpak # doelgroepen (publiek / privaat) 
• Schaalvoordelen (bv groepsaankopen) naar eindgebruikers én toeleveranciers? 
• Extra verdienmodellen? Bv “Virtual power plant”… 



➢ inzetten op hernieuwbare 
energie én 

energie besparing 

➢ versterken draagvlak en 
lokale verankering

➢ optimaliseren financiering -
begrotingskader

➢ vergroten van capaciteit/tijd

Uitdagingen voor lokale besturen



Complementair met actie(s) door internationale én lokale 
besturen



www.REScoopv.be - kris.moonen@rescoopv.be – +32 (0)485/527198

Meer info en contact : 

http://www.rescoopv.be/
mailto:kris.moonen@rescoopv.be


Bijlagen :
Schematische doorlichting van het RESCOOP vs het “FINCOOP” governance en 

winstverdelingsmodel



Dividend

100%

100%100%

Energie 
factuur

100%

100% energie in eigen handen
100% zeggenschap 
100% winstdeling  
Energiefactuur ▼

kapitaal - winst - productie

Sociaal doel en 
maatschappelijke 
meerwaarde

mede-eigenaar - meerwaardecreatie - zelfbeschikking

Rechtstreeks participatiemodel bij REScoop: 



BANKPROJECTONTWIKKELAARCOOP

Winstverdeling bij rechtstreeks participatiemodel? 



Onrechtstreeks participatiemodel via “Fincoop”:



Winstverdeling bij onrechtstreeks participatiemodel? 

BANKPROJECTONTWIKKELAARCOOP

Wat gebeurt met deze 
winst?  Energietransitie 
aanjagen? Of uit de lokale 
economie halen? 


