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15:00 - 15:10   Inleiding Siward Zomer, REScoop 20-20-20 

 

Siward Zomer geeft een introductie wat ODE specifiek doet in het REScoop 20-20-20 project. ODE is 

één van de 12 partners verantwoordelijk voor de inventarisatie van alle energiecoöperaties in 

Europa. Daar selecteren we 30 best practices uit die beschreven worden. Uit die best practices komt 

een groep mentoren die lokale beginnende REScoops kunnen ondersteunen met hun kennis.  

Siward benadrukt nogmaals het belang van de registratie van de energiecoöperaties. We moeten 

zichtbaar worden zodat nieuwe coöperaties ons kunnen vinden en ideeën kunnen opdoen, maar ook 

zodat in Europa en met name het Europese Parlement ziet hoe groot deze beweging is. Registreren 

kan op de website rescoop.eu. 

In het kader van het REScoop 20-20-20 project ondersteunen verschillende mentoren nieuwe 

REScoops. Zuiderlicht is zo’n project. Op deze dag zal Zuiderlicht en andere uitgenodigde nieuwe 

REScoops leren van Dirk Vansintjan als voorzitter van Ecopower en mentor in het REScoop project.  

15:10 - 15:20  Kort voorstelronde: naam en organisatie 

 Vanwege de openbare publicatie van dit rapport is er geen namenlijst bijgevoegd. Aanwezigen 
krijgen (zoals verzocht in de bijeenkomst) de namenlijst apart met dit rapport meegestuurd.  
 

15:30 - 16:15  Presentatie Dirk Vansintjan van Ecopower 
Dirk Vansintjan en Ecopower: Dirk’s Ecopower is een van de voorbeelden in Europa van een 

degelijke energiecoöperatie. Zie www.ecopower.be voor het succesverhaal van een coöperatie 

die in 10 jaar groeide naar bijna 43.000 leden. 

De presentatie is toegevoegd aan het eind van dit document als bijlage.  

16:15 -17:00  Vraag en antwoord met Dirk Vansintjan 
Na de presentatie was er mogelijkheid om Dirk Vansintjan vragen te stellen.  

 We willen graag professionaliseren, maar hoe kan je professionaliseren. Met het behoud 
van de kracht van vrijwilligers.  

o Mensen zijn allemaal competent en professioneel competent op hun terrein. 
Wat onze mensen bij ons deden was vrijwillig doch professioneel toen ze 
hielpen om Ecopower op te zetten. Naast je werk en je familie is dat zwaar. 
Achteraf gezien hadden wij eerder moeten professionaliseren. Na het Eeklo 
project (eerste grote windproject van Ecopower) hadden we gelijk mensen 
moeten aannemen om nieuwe projecten op te starten en meer projecten 
binnen te halen.   

o We hebben veel tijd verloren in het organiseren van de levering. Daardoor zijn 
we tientallen projecten misgelopen. Dus niet te lang wachten met 
professionaliseren. Het is de vraag natuurlijk wat je wilt als coöperatie en waar 
je inzet ligt.  

o Wat betreft vrijwilligers: daar stoppen we veel tijd in. Die moet je goed 
verzorgen. Die moet je een goede plaats geven en waarderen. Er komen veel 

http://www.rescoop.eu/
http://dirkvansintjan.wordpress.com/
http://ecopower.be/
http://www.ecopower.be/
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mensen op bezoek bij de molen waar we veel vrijwilligers inzetten. Die moeten 
goede materialen hebben om die rondleiding te kunnen doen.  

o In de Algemene Vergadering zitten vrijwilligers maar ook in de Raad van 
Toezicht. Die moet je goed informeren. Daarnaast vragen we de hulp van 
vrijwilligers als we ideeën hebben over nieuwe projecten. In zekere zin hebben 
we net zo veel vrijwilligers als dat we leden hebben. 

 

 Doen jullie aan geothermische energieopwekking?  
o We zijn ‘koele minnaars’ voor warmtepompen. Die kosten veel elektriciteit, 

zolang onze energiemix niet duurzaam is zijn we er niet voor. Wat betreft 
geothermie, daar zijn de boringen te duur en te riskant. Die projecten werken 
alleen als de overheid de boringen doet en de exploitant de winsten kunnen 
krijgen.  

 

 Voornamelijk op zonne-energie, en mag daar ook gesaldeerd worden en zijn er andere 
soorten van energie.  

 
o Wij zijn begonnen met een project bij onze co-operanten. De mensen die de 

zonnepaneln niet konden betalen of fiscaal konden inbrengen. We hebben op 
800 daken van onze co-operanten panelen te leggen met de fiscale voordelen 
die wij als bedrijf konden krijgen.  

o Dat leverde twee problemen op. De overheid vertelde ons dat wij die fiscale 
maatregelen niet mochten gebruiken voor particulieren en vroeg het geld terug. 
Dit koste ons een miljoen euro. Na een rechtzaak van een collega coöperatie 
heeft de rechter ons gelijk gegeven en hebben we het geld alsnog gekregen.  

o Het tweede probleem was wanneer mensen verhuisden. Die vergaten soms te 
zeggen dat die panelen niet van hen waren.  

o Op scholen leggen wij zonnepanelen net zoveel als dat de scholen produceren. 
Dit werkt dan met een terugdraaiende  meter. Dit project is eigenlijk 
teruggevallen vanwege het verlagen van het ondersteuningsproject. Daarnaast 
komt er ook een injectietarief. Nu halen wij geen 6% meer en we hadden daar 
niet op gerekend.  
 

 Heeft Ecopower een leveringsvergunning, hoeveel lager is jullie gemiddelde stroomprijs? 
Hoe komen jullie aan de locatie van een windmolen, (plaatsbepaling)?  

o Voornamelijk technische regels bepalen een locatie, dan komen een paar 
plekken naar boven. We betrekken de co-operanten in dat proces hoe verder te 
gaan in hun omgeving.  

 

 Maar dan concurreer je met de commerciële partijen, hoe winnen jullie dat dan?  
o Dat winnen we vaak niet. Er is nu een windrush aan de gang. Net als in de 

goldrush rennen de partijen door België om een ‘vlag’ grond te zetten door vast 
te leggen met een boer, deze grond is van mij, ik ga hier de wind oogsten.   

o Wij zijn hier mee bezig om dit te verhinderen door wetgeving aan te nemen dat 
zegt: “wind is een common good”. Het behoort aan niemand of aan ons allen. 
Een overheid beheert de wind, het verbruik van de wind ligt aan de overheid. En 
het is de overheid die de wind in concessie geeft. Dan pas kan je naar eigenaren 
van gronden gaan.  
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o We hebben een leveringsvergunning. We hanteren een kostprijs voor onze 
leden.  

 

 Doen jullie aan technische innovatie van eigen producten? 
o Ja, we doen aan innovatie op het gebied van plantenolie. Dat doen we op een 

kleine schaal. De resultaten van het project is het volgende. Koolzaadolie volgt 
de prijs van aardolie. Dus dat kan vandaag rendabel zijn, maar de andere dag 
weer niet. Die zijn we daarom aan het vervangen voor een houtverbrander.  

o Ook zijn we een houtpalletfabriek aan het bouwen om houtpallets te leveren 
aan de leden.  

 

 Hebben jullie contacten met REScoops in Oost Europa.  
o Nog niet. 

 

 Lopen jullie tegen weerstand op? Wat betreft distributie en netwerk, zou je daar wat 
over kunnen zeggen? Hoe werkt dat, betalen leden daarvoor? 

o Alle kosten zitten bij de kWh prijs in. We hebben contracten met alle 
distributiebedrijven.  

o Soms werkt het feit dat we een coöperatie zijn tegen ons. Zo zijn we een keer 
een project kwijtgeraakt op een bedrijventerrein. Omdat er over ons verteld 
werd dat we antikapitalistisch zijn.  

o Qua weerstand tegen windmolens ondervinden we het volgende: In processen 
waar we de burgers goed geïnformeerd hebben en open vergaderingen 
gehouden hebben zijn er vaak geen bezwaren. Soms zijn in dezelfde gemeente 
waar bijvoorbeeld Electrabel ook windturbines wil plaatsen, zonder open 
communicatie, die bezwaren er wel.  

 

 Hoe kom je aan zoveel leden?  
o Wij hebben geen marketingbudget. Alle leden komen via andere wegen binnen. 

Veel mond op mond reclame.  
o Ook hebben we een goede prijsvergelijking site in België van Greenpeace. Daar 

kwamen wij als beste uit. Het prijsverschil met de grote energiebedrijven waren 
voor sommige nieuwe leden 250 euro. Dit betekende dat ze hun investering 
binnen een jaar hadden terugverdiend.  

 

 Krijg je meer leden door levering of rendement op investering?  
o Ik ben er van overtuigd dat dit te maken heeft met levering. Mensen willen hun 

eigen stroom thuis geleverd krijgen. Bijna alle leden zijn ook afnemers van 
stroom.  

 

 64% in Nederland stapt niet over van energieleverancier. In België wel, komt dat door 
energieconsultants? 

o Elektrabel heeft in Vlaanderen veel marktaandeel verloren. Electrabel in 
Vlaanderen is overgenomen door een Frans bedrijf, dat ligt niet lekker in 
Vlaanderen. Dit heeft ook geholpen in onze ledengroei en massale overstap.  
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 In België moet elke zonnepaneel bezitter nu 250 euro betalen aan de leverancier. Hoe zit 
dat?  

o In België is er sinds kort een injectietarief ingevoerd. Dit is weer een stop and go 
maatregel. Politici die twee jaar geleden riepen dat iedereen aan de 
zonnepanelen moesten, roepen nu dat die mensen grote profiteurs zijn en dat 
ze mee moeten betalen aan de transitie op het net. Door dit soort stop and go 
maatregelen van overheden is het lastig ondernemen.  

 

 In België werd in het begin alles informeel geregeld, daarna kwam er wetgeving. Is er in 
Vlaanderen wetgeving waar wij wat aan kunnen hebben en kan je wat zeggen over de 
lobby op nationaal niveau? 

o Nee niet echt: Duitsland had het voordeel heel eenvoudig te zijn. Het heeft 
100.000den te werk gesteld. In de jaren 80 hadden wij de eerste industriële 
windturbine bouwer. België zette toen in op kernenergie. Dat bedrijf is failliet 
gegaan. Dezelfde tijd was er een student in Duitsland aan het knutselen aan zijn 
eerste windturbine. Dat is uitgegroeid naar het bedrijf Enercon dat 10.000 
mensen in dienst heeft. Zo zie je hoe overheidsbeleid invloed kan hebben op 
innovatie in je eigen land.  

 

 Wat doe je in een buurt met lage inkomens? Heb je adviezen en of ideeën hoe dat te 
doen? 

o Voor mensen met een laag inkomen of betalingsproblemen is 250 euro vaak een 
drempel om lid te worden. Daar treffen wij een regeling mee dat ze dat over 3 
jaar mogen opsparen. Dit zetten wij niet op de website, want wij kunnen ze niet 
allemaal opvangen. 

o Ook werken we samen met lokale coöperaties om achterstandswijken te 
ondersteunen. Één van die coöperaties is Bronsgroen, die is ontstaan in een 
sociale woonwijk, waar 60% van de huishoudens een budgetmeter hebben. In 
Vlaanderen hebben de mensen met een budgetmeter het hoogste tarief. Het 
goede eraan is dat de mensen kunnen/moeten budgeteren. Ze gaan daardoor 
spaarzamer om. In Wallonië wordt de budgetmeter openbaar aanbesteed en 
hebben ze het laagste tarief. Dat moet in Vlaanderen veranderen. Wij als 
Ecopower willen ook graag die mensen kaartjes voor de budgetmeter het 
laagste tarief kunnen bieden.  

o We zijn daar nu bezig met drie windmolens van een privébedrijf. Via de 
burgemeester hebben we kunnen afdwingen dat we 1/3 kunnen krijgen. 1 
coöperatieve molen. Alle nieuwe coöperaties hebben een sociaal oogmerk. Dat 
betekent dat de winst bestemd is zoals isolatie.  

 

 Ecopower is in het zadel gekomen door aanbesteding in Eeklo, hoe kan de overheid dat 
bevorderen?  

o Wij zijn ervoor dat een overheid actief bepaald waar een windturbine gaat 
komen. In samenwerking met de bevolking. Die noodzaak moet dan wel groeien, 
dat kan alleen als je dat van onderop organiseert. Een projectontwikkelaar kan 
burgers niet de noodzaak van windmolens opdringen.  

 

 Is er meer culturele diversiteit in België dan hier? 
o Nee, in België zijn zelfs nog minder vrouwen aanwezig bij bijeenkomsten. Bij ons 

zit de culturele diversiteit in de steden.  
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 Wat bieden jullie die klant? Is er een verband tussen aandelen en hoeveelheid 
elektriciteit? En gaan jullie eventueel nog over op warmte? 

o Wij verkopen groene stroom en houtpallets, dat hangt niet samen met het 
aantal aandelen. Het hangt niet samen met elkaar, je moet wel een aandeel 
hebben om stroom af te nemen.  

o De aandelen kan je om de 6 jaar terugvragen. De winst, dat is dan de wettelijke 
reserve niet het dividend, die wordt wel gebruik voor herinvestering 

 

 Hoe zit jullie structuur in elkaar? Zijn er verdeelsleutels? 
o Heel eenvoudig. We hebben een Algemene Leden Vergadering met alle leden, 

we hebben een Raad van Bestuur met 8 leden en we hebben 3 controlerende 
vennoten. Wij nemen geen participaties in andere bedrijven. Afgezien van een 
studentencoöperatie waar studenten leren samenwerken met ingenieur.  

o Als coöperatie moet je een glazen huis zijn, waar je leden niet verloren kunnen 
raken. Al onze cijfers staan op het internet. De prospectus die wij moesten 
maken van de bank was eigenlijk alle informatie die al op de website staat. Dus 
geen vennootschappen of bedrijfsconstructie die niet ten goede komen aan de 
transparantie van je coöperatie.  

 

 Hoe organiseer je de samenwerking van 1000den coops in Europa? Wordt het niet een 
Poolse Landdag? 

o Het beste is om dit getrapt te organiseren: dus overkoepelende organisaties 
zoals ODE naar de Europese federatie REScoop te sturen. Maar dit moet 
allemaal nog beslist worden.  

o Het belang is dat er contact is tussen de coöperaties er is en uitgebouwd wordt, 
zodat je snel kan leren.  

 

 Klopt het dat je eigenlijk grijze stroom levert, in combinatie met garantie van oorsprong 
(GVO’s)? 

o Je produceert groene stroomt, je verkoopt die stroom ongebalanceerd op de 
energiebeurs. Dan koop je gebalanceerde energiemixstroom van de markt (dus 
grotendeels grijs) en daar plak je je eigen GVO’s weer aan. Zo loopt het nu 
eenmaal in Europa. 

o Wat je hier aan kunt doen is een goede energiemix maken met je coöperatie. 
We hebben dit eens getest met onze coöperatie. We hebben getest wat onze 
klanten gebruikten en wat wij reëel produceerden. Toen bleek dat wij een vrij 
grote dekkingsgraad hebben. Wij hebben bijvoorbeeld verschillende vergisters 
bij landbouwers die baseload leveren. We hebben een installatie die we op 
piekprijzen aanzetten zoals onze WKK. Dus als je een goede mix hebt van 
energiebronnen haal je een hoge dekkingsgraad.  

o De garantie van oorsprong houden we, die plakken we onze eigen stroom.  
 

 Is het iets om samen een electriciteitsnet te kopen zoals in Duitsland.  
o Over twee jaar lopen de contracten af in België. Europa wil dat de monopolisten 

uit het net treden. Electrabel zit daar nu in de rest zijn dat de gemeenten. 
Elektrabel vraagt voor het net daar nu 700 miljoen euro voor. Wij vinden dat de 
burgers dat al lang betaald hebben, ze zouden ons die netten moeten geven.  
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o Ik zou het een idee vinden om Electrabel te vervangen met de consument. Je 
koopt dan in principe je meter. Als je 700 miljoen deelt door het aantal 
aansluitingen dan zou het komen op 250 euro per aansluiting. Voor dat bedrag 
wordt je dus medeaandeelhouder van het netbedrijf.  

o In Nederland is het anders, daar zit het nog bij semioverheidsbedrijven. Dat is 
eigenlijk prima, mits ze niet gedreven worden om winst te maken, dat is niet de 
taak van de overheid.  

o In België wordt ook geen vastrecht betaald door de burgers.  
  

 Hebben jullie naast Ecopower nog andere partners?  
o Wij als Ecopower eisen participatie in windprojecten op basis van het idee dat 

wind een common good is en dat iedereen daarin mee moet kunnen delen. Dat 
betekent dat we partnerschappen moeten aangaan. Maar we willen geen 
vennootschappen, wij willen ‘masten’: eigendom van windturbines. Wij willen 
de directe eigenaar van windmolens zijn zodat het onze eigen stroom is. Dat zijn 
principiële keuzes van Ecopower, het let andere REScoops natuurlijk niet om dit 
wel te doen.  

 

 Kunnen wij als Nederlanders aandeelhouder worden?   
o Ja, je kan wel lid worden maar geen stroom krijgen.  
o En de houtpalletfabriek? We leveren in een klein gebied, maar we staan open 

voor samenwerking.  
 

 Moet je een enquête houden in de buurt om bekendheid te krijgen? 
o De ideale situatie is dat je nauw samenwerkt met de gemeente. Nog voordat er 

iets was qua projectplan zijn we met een bus naar een windpark geweest met 
bewoners en ambtenaren. Daar hebben we een plan bedacht hoe we dat gaan 
doen.  

o In Eeklo hebben we spreekdagen gehouden, daar zagen we dat veel mensen 
bezorgd waren. Mensen kan je dan concreet informeren over de gevolgen op 
hun individuele situatie.  

o Onze concurrenten geven slechte voorbeelden, ze ronden vergaderingen snel af 
waardoor ze bij mensen meer vragen oproepen dan dat ze beantwoord hebben. 
Wij besteden daar heel veel tijd aan. 

 

Bijlage I: Presentatie Dirk Vansintjan 
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15:00 - 15:10   Inleiding Siward Zomer, REScoop 20-20-20 

 

Siward Zomer geeft een introductie wat ODE specifiek doet in het REScoop 20-20-20 project. ODE is 

één van de 12 partners verantwoordelijk voor de inventarisatie van alle energiecoöperaties in 

Europa. Daar selecteren we 30 best practices uit die beschreven worden. Uit die best practices komt 

een groep mentoren die locale beginnende REScoops kunnen ondersteunen met hun kennis.  

Siward benadrukt nogmaals het belang van de registratie van de energiecoöperaties. We moeten 

zichtbaar worden zodat nieuwe coöperaties ons kunnen vinden en ideeën kunnen opdoen, maar ook 

zodat in Europa en met name de Europese Parlement ziet hoe groot deze beweging is. Registreren 

kan op de website rescoop.eu. 

In het kader van het REScoop 20-20-20 project ondersteunen verschillende mentoren nieuwe 

REScoops. Zuiderlicht is zo’n project. Op deze dag zal Zuiderlicht en andere uitgenodigde nieuwe 

REScoops leren van Dirk van Sintjan als voorzitter van Ecopower en mentor in het REScoop project.  

15:10 - 15:20  Kort voorstelronde: naam en organisatie 

 Vanwege de openbare publicatie van dit rapport is er geen namenlijst bijgevoegd. Aanwezigen 
krijgen (zoals verzocht in de bijeenkomst) de namenlijst apart met dit rapport meegestuurd.  
 

15:30 - 16:15  Presentatie Dirk Vansintjan van Ecopower 
Dirk Vansintjan en Ecopower: Dirk’s Ecopower is een van de voorbeelden in Europa van een 

degelijke energiecoöperatie. Zie www.ecopower.be voor het succesverhaal van een coöperatie 

die in 10 jaar groeide naar bijna 37.000 leden. 

De presentatie is toegevoegd aan het eind van dit docement als bijlage.  

16:15 -17:00  Vraag en antwoord met Dirk Vansintjan 
Na de presentatie was er mogelijkheid om Dirk Vansintjan vragen te stellen.  

 We willen graag professionaliseren, maar hoe kan je professionaliseren. Met het behoud 
van de kracht van vrijwilligers.  
 

o Mensen zijn allemaal competent en professioneel competent op hun terrein. Wat onze 
mensen bij ons deden was vrijwillig maar doch professioneel helpen om ecopower op te 
zetten. Naast je werk en je familie is dat zwaar. Achteraf gezien hadden wij eerder 
moeten professionaliseren. Na het Eeklo project (eerste grote windproject van 
Ecopower) hadden we gelijk mensen moeten aannemen om nieuwe projecten op te 
starten en meer projecten binnen te halen.   

o We hebben veel tijd verloren in het organiseren van de levering. Daardoor zijn we 10 
tallen projecten misgelopen. Dus niet te lang wachten met professionaliseren. Het is de 
vraag natuurlijk wat je wilt als coöperatie waar je inzet ligt.  

o Wat betreft vrijwilligers: daar stoppen we veel tijd in. Die moet je goed verzorgen. Die 
moet je een goede plaats geven en waarderen. Er komen veel mensen op bezoek bij de 
molen daar zetten we vrijwilligers in. Die moeten goede materialen hebben om die 
rondleiding te kunnen doen.  

http://www.rescoop.eu/
http://dirkvansintjan.wordpress.com/
http://ecopower.be/
http://www.ecopower.be/
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o In de algemene vergadering zitten vrijwilligers maar ook Raad van Toezicht. Die moet je 
goed informeren. Daarnaast vragen we de hulp van vrijwilligers als we ideeën hebben 
over nieuwe projecten. In zekere zin hebben we net zo veel vrijwilligers als dat we leden 
hebben. 

 
 

 Doen jullie aan geothermische energieopwekking?  
o We zijn ‘koele minnaars’ voor warmtepompen. Die kosten veel elektriciteit, 

zolang onze energiemix niet duurzaam is zijn we er niet voor. Wat betreft 
geothermie, daar zijn de boringen te duur en te riskant. Die projecten werken 
alleen als de overheid de boringen doet en de exploitant de winsten kunnen 
krijgen.  

 

 Voornamelijk op zonne-energie, en mag daar ook gesaldeerd worden en zijn er andere 
soorten van energie.  

 
o Wij zijn begonnen met een project bij onze co-operanten. De mensen die de 

mensen niet konden betalen of fiscaal konden inbrengen. We hebben op 800 
daken van onze co-operanten panelen te leggen met de fiscale voordelen die wij 
als bedrijf konden krijgen.  

o Dat leverde twee problemen op. De overheid vertelde ons dat wij die fiscale 
maatregelen niet mochten gebruiken voor particulieren en vroeg het geld terug. 
Dit koste ons een miljoen euro. Na een rechtzaak van een collega coöperatie 
heeft de rechter ons gelijk gegeven en hebben we het geld alsnog gekregen.  

o Het tweede probleem was wanneer mensen verhuisden. Die vergaten soms te 
zeggen dat die panelen niet van hen waren.  

o Op scholen leggen wij zonne-panelen net zoveel als dat de scholen produceren. 
Dit werkt dan met een terugdraaiende  meter. Dit project is eigenlijk 
teruggevallen vanwegen het verlagen van het ondersteuningsproject. Daarnaast 
komt er ook een injectietarief. Nu halen wij geen 6% meer en we hadden daar 
niet op gerekend.  
 

 Heeft Ecopower een leveringsvergunning, hoeveel lager is jullie gem. Stroomprijs. Hoe 
komen jullie aan de locatie van een windmolen, (plaatsbepaling) . Voornamelijk 
technische regels dan komen een paar plekken naar boven. We betrekken de co-
operanten in dat proces 

o Maar dan concureer je met de commerciele partijen, hoe winnen jullie dat dan?  
o Dat winnen we vaak niet. Er is nu een windrush aan de gang. Net als in de 

goldrush rennen de partijen door Belgie om een stake in grond te zetten door 
vast te leggen met een boer, deze grond is van mij.  

o Wij zijn hier mee bezig om dit te verhinderen door wetgeving aan te nemen dat 
zegt. De wind is een common good. Het behoort aan niemand of aan ons allen. 
Een overheid beheert de wind, het verbruik van de wind ligt aan de overheid. En 
het is aan de overheid die de wind in concessie geeft. Dan pas kan je naar 
eigenaren van gronden gaat.  

o We hebben een leveringsvergunning. We hanteren een kostprijs voor onze 
leden.  

 Doen jullie aan techische innovatie van eigen producten? 
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o Ja we doen aan innovatie op het gebied van plantenolie. Dat doen we op een 
kleine schaal. De resultaten van het project is het volgende. Koolzaadolie volgt 
de prijs van aardolie. Dus dat vandaag rendabel zijn, maar de andere dag weer 
niet rendabel. Die zijn we daarom aan het vervangen voor een houtverbrander.  

o Ook zijn we een houtpalletfabriek aan het bouwen om houtpallets te leveren 
aan de leden.  

 

 Hebben jullie contacten met REScoops in Oost Europa.  
o Nog niet. 

 

 Lopen jullie tegen weerstand op. Distributie en netwerk zou je daar wat over kunnen 
zeggen? Hoe werkt dat, betalen leden daarvoor? 

o Alle kosten zitten bij de kWh prijs in. We hebben contracten met alle 
distributiebedrijven.  

o Soms werkt het feit dat we een coöperatie zijn tegen ons. Zo zijn we een keer 
een project kwijtgeraakt op een bedrijventerein. Omdat er over ons verteld 
werd dat we anti-capitalisch zijn.  

o Qua weerstand tegen windmolens. In processen waar we de burgers goed 
geinformeerd hebben en open vergaderingen gehouden hebben zijn er vaak 
geen bezwaren. Daar in soms dezelfde gemeente waar bijvoorbeeld Electrabel e 
ook windturbines wil plaatsen zonder open communicatie zijn die bezwaren er 
wel.  

 

 Hoe kom je aan zoveel leden?  
o Wij hebben geen marketingbudget. Alle leden komen via andere wegen binnen. 

Veel mond op mond reclame.  
o Ook hebben we een goede prijsvergelijking site in België van Greenpeace. Daar 

kwamen wij als beste uit. Het prijsverschil met de grote energiebedrijven waren 
voor sommige nieuwe leden 250 euro. Dit betekende dat ze hun investering 
binnen een jaar hadden terugverdiend.  

 

 Krijg je meer leden door levering of rendement op investering?  
o Ik ben er van overtuigt dat dit te maken heeft met levering. Mensen willen hun 

eigen stroom thuis geleverd krijgen. Bijna alle leden zijn ook afnemers van 
stroom.  

 

 64% in Nederland stapt niet over van energieleverancier. In Belgie wel, komt dat door 
energieconsultants? 

o Elektrabel heeft in Vlaanderen veel marktaandeel verloren. Electrabel in 
Vlaanderen is overgenomen door een Frans bedrijf, dat ligt niet lekker in 
Vlaanderen. Dit heeft ook geholpen in onze ledengroei en massale overstap.  

 

 In België moet elke zonnepaneel bezitter nu 250 euro betalen aan de leverancier. Hoe zit 
dat?  

o In België is er sindkort een injectietarief ingevoerd. Dit is weer een stop and go 
maatregel. Politici die twee jaar geleden riepen dat iedereen aan de 
zonnepanelen moeten roepen nu dat die mensen grote profiteurs zijn en dat ze 
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mee moeten betalen aan de transitie op het net. Door dit soort stop and go 
maatregelen van overheden is het lastig ondernemen.  

 

 In Belgie werd in het begin alles informeel geregeld, daarna kwam er wetgeving. Is er in 
Vlaanderen wetgeving waar wij wat aan kunnen hebben en kan je wat zeggen over de 
lobby op nationaal niveau 

o Nee niet echt: Duitsland had het voordeel heel eenvoudig te zijn. Het heeft 
100.000den te werkgesteld. In de jaren 80 hadden wij de eerste industriele 
windturbine bouwer. België zette toen in op kernenergie. Dat bedrijf is failliet 
gegaan. Dezelfde tijd was er een student in Duitsland aan het knutselen aan zijn 
eerste windturbine. Dat is uitgegroeid naar het bedrijf Enercon dat 10.000 
mensen in dienst heeft. Zo zie je hoe overheidsbeleid invloed kan hebben op 
innovatie in je eigen land.  

 

 Wat doe je in een buurt met lage inkomens? Heb je adviesen en of ideeen hoe dat te 
doen? 

o Voor mensen met een laag inkomen of betalingsproblemen is 250 euro vaak een 
drempel om lid te worden. Daar treffen wij een regeling mee dat ze dat over 3 
jaar mogen opsparen. Dit zetten wij niet op de website, want wij kunnen ze niet 
allemaal opvangen. 

o Ook werken we samen met lokale coöperaties om achterstandswijken te 
ondersteunen. Één van die coöperaties is Bronsgroen, die is ontstaan in een 
sociale woonwijk, waar 60% van de huishoudens een budgetmeter hebben. In 
Vlaanderen hebben de mensen met een budgetmeter het hoogste tarief. Het 
goede eraan is dat de mensen kunnen/moeten budgeteren. Ze gaan daardoor 
spaarzamer om. In Wallonië wordt de budgetmeter openbaar aanbesteed en 
hebben ze het laagste tarief. Dat moet in Vlaanderen veranderen. Wij als 
Ecopower willen ook graag die mensen kaartjes voor de budgetmeter nodig het 
laagste tarief kunnen bieden.  

o We zijn daar nu bezig met drie windmolens van een privebedrijf. Via de 
burgemeester hebben we kunnen afdwingen dat we 1/3 kunnen krijgen. 1 
coöperatieve molen. Alle nieuwe coöperaties hebben een sociaal oogmerk. Dat 
betekent dat de winst bestemd is zoals isolatie.  

 

 U bent in het zadel gekomen door aanbesteding in Eeklo, hoe kan de overheid dat 
bevorderen.  

o Wij zijn ervoor dat een overheid actief bepaald waar een windturbine gaat 
komen. In samenwerking met de bevolking. Die noodzaak moet dan wel groeien, 
dat kan alleen als je dat van onderop organiseert. Een projectontwikkelaar kan 
burgers niet de noodzaak van windmolens opdringen.  

 

 Is er meer culturele diversiteit in België dan hier? 
o Nee, in België zijn zelfs nog minder vrouwen aanwezig bij bijeenkomsten. Bij ons 

zit de culturele diversiteit in de steden.  
 

 Wat bieden jullie die klant? Is er een verband tussen aandelen en hoeveelheid 
elektriciteit. En gaan jullie eventueel nog over op warmte. 



  Report local conference Amsterdam 
  Pilotproject: Zuiderlicht 

6 
 

o Wij verkopen groene stroom en houtpallets, dat hangt niet samen met het 
aantal aandelen. Het hangt niet samen met elkaar, je moet wel een aandeel 
hebben om stroom af te nemen.  

o De aandelen kan je om de 6 jaar terugvragen. De winst, dat is dan de wettelijke 
reserve niet het divident, die wordt wel gebruik voor herinvestering 

 

 Hoe zit jullie structuur in elkaar? Zijn er verdeelsleutels? 
o Heel eenvoudig. We hebben een Algemene Leden Vergadering met alle leden, 

we hebben een Raad van Bestuur met 8 leden en we hebben 3 controlerende 
vennoten. Wij nemen geen participaties in andere bedrijven. Afgezien van een 
studentencoöperatie waar studenten leren samenwerken met inginieer.  

o Als coöperatie moet je een glazen huis zijn, waar je leden niet verloren kunnen 
raken. Al onze cijfers staan op het internet. De prospectus die wij moesten 
maken van de bank was eigenlijk alle informatie die al op de website staan. Dus 
geen vennootschappen of bedrijfsconstructie.  

 

 Hoe organiseer je de samenwerking van 1000den coops in Europa? Wordt het niet een 
poolse landdag? 

o Het beste is getrapt dit te organiseren dus overkoepelende organisaties naar 
Brussel te sturen. Maar dit moet allemaal nog beslist worden.  

o Het belang is dat er contact is tussen de coöperaties er is en uitgebouwd wordt, 
zodat je snel kan leren.  

 

 Klopt het dat je eigenlijk grijze stroom levert, ivm garantie van oorsprong’s? 
o Je produceert groene stroomt, je verkoopt die stroom ongebalanceert op de 

energiebeurs. Dan koop je gebalanceerde energiemixstroom van de markt (dus 
grotendeels grijs) en daar plak je je eigen GVO’s weer aan. Zo loopt het nu 
eenmaal in Europa. 

o Wat je hier aan kunt doen is een goede energiemix maken met je coöperatie. 
We hebben dit eens getest met onze coöperatie. We hebben getest wat onze 
klanten gebruikten en wat wij reëel produceerden. Toen bleek dat wij een vrij 
grote dekkingsgraad hebben. Wij hebben bijvoorbeeld verschillende vergisters 
bij landbouwers die baseload leveren. We hebben een installatie die we op 
piekprijsen inzetten, onze WKK. Dus als je een goede mix hebt van 
energiebronnen haal je een hoge dekkingsgraad.  

o De garantie van oorsprong houden we, die plakken we onze stroom.  
 

 Is het iets om samen een electriciteitsnet te kopen zoals in Duitsland.  
o Over twee jaar lopen de contracten af in België. Europa wil dat de monopolisten 

uit het net treden. Electrabel zit daar nu in de rest zijn dat de gemeenten. 
Elektrabel vraagt voor het net daar nu 700 miljoen euro voor. Wij vinden dat de 
burgers dat al lang betaald hebben, ze zouden ons die netten moeten geven.  

Ik zou het een idee vinden om Electrabel te vervangen met de consument. Je koopt 
dan in principe je meter. Als je 700 miljoen deelt door het aantal aansluitingen dan 
zou het komen op 250 euro per aansluiting. Voor dat bedrag wordt je dus mede-
aandeelhouder van het netbedrijf.  
o In Nederland is het anders, daar zit het nog bij semi-overheidbedrijven. Dat is 

eigenlijk prima, mits ze niet gedreven worden om winst te maken, dat is niet de 
taak van de overheid.  
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o In België wordt ook geen vastrecht betaald door de burgers.  
  

 Hebben jullie naast Ecopower nog andere partners.  
o Wij als Ecopower eisen participatie in windprojecten op basis van het idee dat 

wind een common good is en dat iedereen daarin mee moet kunnen delen. Dat 
betekent dat we partnerschappen moeten aangaan. Maar we willen geen 
vennootschappen, wij willen ‘masten’, eigendom van windturbines. Wij willen 
de directe eigenaar van windmolens zijn zodat het onze eigen stroom is. Dat zijn 
principiele keuzes van Ecopower, het let andere REScoops natuurlijk niet om dit 
wel te doen.  

 

 Kunnen wij als Nederlanders aandeelhouder worden?   
o Ja je kan wel lid worden maar geen stroom krijgen.  
o En de houtpalletfabriek? We leveren in een klein gebied, maar we staan open 

voor samenwerking.  
 

 Moet je een enquete houden in de buurt om bekendheid te krijgen? 
o De ideale situatie is dat je nauw samenwerkt met de gemeente. Nog voordat er 

iets was qua projectplan zijn we met een bus naar een windpark geweest met 
bewoners en ambternaren. Daar hebben we een plan bedacht hoe we dat gaan 
doen.  

o In Eeklo hebben we spreekdagen gehouden, daar zagen we dat veel mensen 
bezorgd waren. Mensen kan je dan concreet informeren over de gevolgen op 
hun individuele situatie.  

o Onze concurenten geven slechte voorbeelden, ze ronden vergaderinging snel af 
waardoor ze bij mensen meer vragen oproepen dan dat ze beantwoord hebben. 
Wij besteden daar heel veel tijd aan. 

 

Bijlage I: Presentatie Dirk van Sint Jan 



‘Met duurzame energie richting een 

coöperatieve economie’, voorstelling 

Ecopower en REScoop.eu

Amsterdam, 28 01 2013

08/09/2012



Wie staat er voor jullie?

- ° 1959 in Halle (België)

- aktief in de hernieuwbare energiesector sinds 1985

- mede-initiatiefnemer van

- Woon-project De Molen van Rotselaar in 1985                                

- Ecopower in 1991: hernieuwbare energiecoöperatie

- ODE-Vlaanderen in 1996: hernieuwbare energiefederatie

- REScoop.be in 2010: federatie van groepen en cooperaties van 

burgers voor hernieuwbare energie in België

- REScoop.eu in 2011: federation of groups and cooperatives of                   

citizens for renewable energy in Europe

Dirk Vansintjan



Wat is Ecopower vandaag?

- aktief in Vlaanderen en nu ook rest België

- °1991 (Ngo TSAP, Leuven,°1985)

- eind 2012: 43.000 cooperatieve leden
- 50 miljoen € eigen kapitaal
Productie:
- Wind: 11 turbines, 20,86 MW
- PV: 270 installaties, 2,25 MW
- Kleine waterkracht: restauratie van 3              
watermolens, 0,1 MW
- 1 WKK op plantenolie, 0,25 Mwe, 0,3 MWth
- 11 jaar: 6%, 1 jaar: 4%  dividend
- Ondersteuning van Waalse REScoops (13 x        
2,3 MW wind turbines)



Wat is Ecopower vandaag?

Leverancier van
- 90 miljoen kWh groene stroom uit België
- 1,32 % van de Vlaamse huishoudens
- 41.500 klanten op 31/12/2011
- 10.000 nieuwe klanten in 2012
- meest faire en groene elektriciteit en beste     
klantenservice op de markt
- verband tussen groene stroom en rationeel      
energieverbruik:

- gemiddeld verbruik zakt: 38% in 5 
jaar

- zonder klanten met PV-installaties              
(8809): 3096 kWh (-20%)

- zeer simpel tarief

Year Average 

consumption

2006 3.909

2007 3.331

2008 3.063

2009 2.985

2010 2.819

2011 2.421



Hoe is Ecopower ontstaan?

●Mensen uit de anti-kernenergiebeweging jaren 70

●Manifesteren overtuigt niet

●werken aan alternatief

●Watermolen van Rotselaar (1985)

●Vzw TSAP (Leuven/Rotselaar)

●Oprichting Ecopower in 1991

●Erkende coöperatie (30 tal mensen)

–Groene beweging

–middenveld



Wat is het doel van Ecopower?

●Met vele mensen samen investeren in 

hernieuwbare energie

●Samen efficienter gaan verbruiken

●Productie in handen van burgers

●Opbrengst in handen van burgers



Hoe werkt de coöperatie?



Hoe werkt de coöperatie?

●1 persoon, 1 stem ongeacht aantal aandelen

●Hoogste orgaan: AV

●Raad van Bestuur: 8 mensen

●23 personeelsleden

●Open bestuursvergadering

●3 Powerpost-nieuwsbrieven

●Website, Facebook

●opendeurdagen



●Levering van elektriciteit

●40 concullega's: Windrush

●Weinig navolging Stad Eeklo

●Onstabiel investeringklimaat

●overheid

●Zwakke coöperatieve beweging

●in België

●nepcoöperaties

Wat zijn de knelpunten en valkuilen?



Context van crisissen

In de context van crisissen:

- financiële crisis

- economische crisis/systeem crisis

- klimaatcrisis/energie crisis

- sociale crisis

Energie wordt één van de belangrijkste problemen in de komende decennia.

We staan voor een energietransitie van

- fossiele/nucleaire brandstof naar hernieuwbare energie

- centrale naar decentrale productie

- verspillend naar rationeel energiegebruik



Opportuniteit voor burgers

Burgers en gemeenschappen hebben nu de opportuniteit om een rol op te 
nemen in hun toekomstige energieproductie en levering.

Ze doen dit zowiezo als :

- consument

- belastingbetaler

- spaarder

Een Hernieuwbare Energiecoöperatie (REScoop) is de ideale 
ondernemingsvorm om burgers een actieve rol te laten opnemen in de 
energietransitie.



Oplossing

- EU

- EU 20-20-20 Climate and energy package

Reduce emissions of greenhouse gases by 20%

Improve energy efficiency by 20%

Cover 20% of energy demand from renewable 
sources

- EU 2050 Roadmap

- UN

- Climate convention 1992

- Kyoto protocol 1997

- UN proclaimed 2012 international year of cooperatives

as well as year of sustainable energy for all



Oplossingen

"Cooperatives are a reminder to the international community 
that it is possible to pursue both economic viability and social 
responsibility."

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon

Definition of a cooperative:

“A cooperative is an autonomous association of persons
united voluntarily to meet their common economic, social, and 
cultural needs and aspirations through a jointly owned and 
democratically-controlled enterprise.”



Oplossingen

7 internationale cooperatieve principes

- Vrijwillig en open lidmaatschap
- Democratische controle door de leden
- Economische participatie door de leden
- Autonomie en onafhankelijkheid
- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
- Coöperatie tussen coöperaties
- Aandacht voor de gemeenschap

www.ica.coop/coop/principles.html

http://www.ica.coop/coop/principles.html


Cooperatives as part 

of the solution...in the 

USA
Did you know 
Electric Cooperatives …

Are located in 80% of the nation’s counties

Are the largest electric utility network in the nation

Total more than 930 local systems in 47 states

Have 40 million member-owners

Distribute power over 2.4 million miles of line

Serve 75% of the U.S. land mass

Own $112 billion in generation, transmission, and distribution assets

More than 80% of all local electric co-ops offer electricity generated 
from renewable sources?



Touchstone energy cooperatives 

(USA)

What Makes Our Cooperatives Different?

'Touchstone Energy co-ops are owned by the members they serve and 
are committed to providing reliable electricity at the lowest price 
possible. In short, co-ops “look out” for the members they serve.‘

http://www.youtube.com/watch?v=tenKnIx4ouY

http://www.youtube.com/watch?v=tenKnIx4ouY


REScoop.eu

Federation of groups and cooperatives
of citizens for Renewable Energy in Europe

- Practical application of the 7 cooperative principles
- Supporting local communities
- Clean, affordable energy supply for all
- Citizen's role in production, distribution and supply
- Sharing of experience
- Mutual practical and organisational support
- Creation of cooperative investment fund
- Creation of pan-European sustainable energy supplier
- Lobby local, regional, national, European and international                       

authorities



REScoop 20-20-20 IEE project
Project partners support groups and cooperatives of citizens to go 

together for renewable energy

Over 1000 REScoops in Europe?



Project summary REScoop 20-20-20

●renewable energy cooperatives

●federations of REScoops and coops

●local energy agencies

●academical partners

●sustainability agencies

●join forces for more RES-projects, more 

REScoops, more citizens involved in 

Europe, reaching its       20-20-20 targets



Background: citizens in action



Meer informatie

www.ecopower.be
www.rescoop.be
www.rescoop.eu

http://www.rescoop.be/
http://www.rescoop.eu/


REScoop 20-20-20 project partners support groups and 
cooperatives of citizens for renewable energy.
Contact us for support! www.rescoop.eu

Thank you

http://www.rescoop.eu/

