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Vandaag zien we een opleving van coöperaties en vennootschappen waarin burgers zich vereni-

gen om te ondernemen. Ze formuleren zelf oplossingen voor bepaalde behoeften die niet ingevuld 

worden door de markt, de staat of het middenveld. Dat kan gaan om nieuwe behoeften, bestaande 

behoeften of om groepspecifieke behoeften bij een achterblijvend aanbod. Lieve Jacobs vertelt 

aan de hand van een aantal voorbeelden waarom én hoe ook gemeenten en provincies hier steeds 

meer een actieve rol in opnemen.

De coöperatie Green on Wheels is zo een voorbeeld. Toen een enthousiaste burger bij de stad 

Ieper op de proppen kwam met het idee om een aardgastankstation op te richten, duurde het niet 

lang of er was een coöperatie geboren. Duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw doet kort zijn 

verhaal.

Coöperaties en gemeentebesturen deel II
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Over coöperaties, 
‘overheidsparticipatie’ 

en draagvlak
“Overleg is nodig om tot een gedeelde visie te komen”

LIEVE JACOBS

D
e toegenomen behoefte aan lokale 

verankering van het aandelenkapi-

taal, maar ook de mogelijke winst 

en de controle van de onderneming, 

brengt de coöperatie in beeld. Denk aan 

Beauvent, Pajopower of Ecopower: ener-

giecoöperaties die investeren in de pro-

ductie van hernieuwbare energie. Of denk 

aan Collectief Goed, een coöperatie waar 

burgers een duurzaam en betaalbaar 

woonaanbod creëren. En ken je Partago? 

Deze coöperatie levert duurzame mobi-

liteitsoplossingen, onder meer via elek-

trisch autodelen. Green on Wheels, in 

West-Vlaanderen beter gekend als GOW!, 

wil het draagvlak voor duurzame mobili-

teit vergroten en geeft een aanzet tot het 

rijden op alternatieve brandstoffen zoals 

aardgas. De coöperatie Sociale Kruide-

nier Vlaams-Brabant ondersteunt lokale 

initiatieven, zet in op sensibilisering en 

een betere toegang tot betaalbare, gezon-

de en duurzaam geproduceerde voeding.

Maar zo heel nieuw is dit toch niet. Di-

verse voorbeelden van burgercoöpe-

raties vinden we al terug in de Eerste 

Wereldoorlog, waar burgers samen met 

gemeenten en/of provincies coöperaties 

oprichtten om de bevolking van voedsel 

te voorzien. Ook toen bestond er twijfel: 

kan een vennootschap met een sociaal 

of politiek einddoel wel een geldige ven-

nootschap zijn1?

Participatie van gemeenten en 
provincies in coöperaties
Gemeenten en provincies spelen een ac-

tieve rol in een aantal van bovenvermelde 

voorbeelden. Dat kan zowel in de tot-

Vandaag zien we een opleving van coöperaties, vennootschappen waarin burgers zich verenigen om te 

ondernemen. Ze formuleren zelf oplossingen voor bepaalde behoeften die niet ingevuld worden door de 

markt, de staat of het middenveld. Dat kan gaan om nieuwe behoeften, bestaande behoeften of om 

groepspeciieke behoeften bij een achterblijvend aanbod. Lieve Jacobs vertelt aan de hand van een aantal 
voorbeelden waarom én hoe ook gemeenten en provincies hier steeds meer een actieve rol in opnemen.

Lieve Jacobs werkt voor Coopburo, een dienstverlener rond coöperatief ondernemen

WE ZIEN EEN 
DUIDELIJKE WIN-WIN, 
VOOR DE GEMEENTE 
ÉN VOOR DE BURGERS.

(1) Merk op dat dit nog de periode was voor de wetgeving van 1 maart 1922 inzake intercommunale maatschappijen.
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standkoming van de coöperatie zijn als in 

de effectieve werking. We gaan dieper in 

op twee cases.

Sociale Kruidenier 
Vlaams-Brabant cvba-so
Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant wil 

armoede helpen bestrijden door schaal-

voordelen te creëren voor sociale winkel-

punten: samen aankopen van producten, 

verzorgen van de logistiek, ondersteu-

nen van de dagelijkse werking, organi-

seren van overkoepelende initiatieven 

en een signaalfunctie uitoefenen naar 

het beleid. Omdat ze haar sociaal doel 

wou ‘betonneren’ in haar statuten werd 

ze een ‘vennootschap met sociaal oog-

merk’, door een vso-statuut aan te ne-

men. Dit dateert van 1995 en verschilt in 

eerste instantie niet van andere handels-

vennootschappen zoals cvba, nv, bvba ... 

Wel nemen ze bijkomende voorwaarden 

op in hun statuten die benadrukken dat 

ze niet op de verrijking van hun vennoten 

gericht zijn.

Het statuut van een vennootschap met 

sociaal oogmerk is een soort label dat 

een juridisch statuut biedt voor activitei-

ten, die een sociaal oogmerk combine-

ren met een commerciële en industriële 

hoofdactiviteit2. Het is een aandachts-

punt voor lokale overheden om zowel 

het vso-statuut als de coöperatieve 

vennootschapsvorm niet uit het oog te 

verliezen bij het uitwerken van eventu-

ele erkenningsvoorwaarden en subsi-

dieregelingen. In de wetgeving op de vso 

vinden we kenmerken van coöperatieve 

vennootschappen erkend voor de Natio-

nale Raad voor de Coöperatie terug: de 

stemming op de algemene vergadering 

dient op dezelfde manier democratisch 

georganiseerd te worden en het uit te 

keren dividend is tot hetzelfde percen-

tage beperkt.

Vennoten en oprichters

In de Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant 

zijn er vier groepen vennoten. Elke ven-

noot heeft één stem op de algemene ver-

gadering, ongeacht de groep waartoe hij 

behoort en ongeacht het aantal aandelen 

dat hij bezit. Dit zijn de groepen vennoten:

1. Mensen in kansarmoede (een aandeel 

kost € 5).

2. De oprichters en andere organisaties 

die door hen met unanimiteit aanvaard 

worden (een aandeel kost € 1.000).

3. Organisaties die actief zijn in armoe-

debestrijding en die een sociale krui-

denier of een sociaal winkelpunt uit-

baten (een aandeel kost € 250).

4. Andere burgers en organisaties (een 

aandeel kost € 50).

Sociale kruidenier Vlaams-Brabant werd 

opgericht in maart 2015 door vzw Leren 

Ondernemen, vzw ’t Lampeke, vzw CAW 

Oost-Brabant en Riso Vlaams-Brabant.

Participatie van de provincie Vlaams-

Brabant

De oprichting van de coöperatie was het 

gevolg van een intensief voortraject waar 

ook de provincie Vlaams-Brabant bij be-

trokken was, in hoofde van vooral haar 

stafmedewerkster armoede. De provin-

cie was mee overtuigd van de meerwaar-

de van deze coöperatie en wou meer doen 

dan de werking inancieel ondersteunen. 

Ze participeert voor € 10.000 in het kapi-

taal van de coöperatie (10 aandelen van  

€ 1.000) en voorziet voor de eerste drie 

jaar van de werking een opstartsubsidie. 

Op deze manier doet de provincie meer 

dan subsidiëren, ze zit mee aan het 

stuur van de Sociale Kruidenier Vlaams-

Brabant.

Burgercoöperaties zijn niets nieuw. Al in de eerste wereldoorlog richtten gemeenten en provincies 

coöperaties op om de bevolking van voedsel te voorzien.

(2) L. JACOBS en C. GIJSELINCKX, “Coöperaties in de zorg. Waar economische en maatschappelijke winst elkaar ontmoeten”, 2011. Maar ook L. JACOBS, 

“Coöperaties in de zorg. Economische én maatschappelijke winst bundelen”, Alert 2011, nr. 2.
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De provincie had overigens de bedoeling 

om de cvba Sociale Kruidenier Vlaams-

Brabant mee op te richten. Op het ogen-

blik van de oprichting waren echter de 

budgetten nog niet formeel goedgekeurd. 

Daarom trad de provincie later toe.

Green on Wheels cvba
Privatiseren in synergie met de burgers

De coöperatie kan een interessante on-

dernemingsvorm zijn wanneer de piste 

van privatisering opduikt. In een coöpera-

tie primeert het belang van de vennoten 

op het dividend dat uitgekeerd wordt als 

vergoeding voor het kapitaal3, dat is ook 

het geval bij Green on Wheels. De demo-

cratische participatie en controle garan-

deert in principe dat Green on Wheels als 

economische ledenorganisatie focust op 

de vragen en eisen van haar leden. Om-

dat leden niet alleen gebruikers maar 

ook aandeelhouders of coöperanten zijn, 

verwachten ze daarnaast eveneens een 

gezonde bedrijfseconomische werking.

Een aantal voordelen van burgercoöpera-

ties zijn onmiskenbaar aanwezig bij deze 

coöperatie: ze creëert lokale tewerkstel-

ling, ze houdt de winst binnen de lokale 

economie, ze deelt de winst met elke 

burger die vennoot is en/of er tankt, ze 

streeft niet naar winstmaximalisatie, ze 

heeft meer draagvlak en kan in die zin het 

“not in my backyard” voorkomen4.

Vennoten en oprichters

In Green on Wheels bedraagt de waarde 

van een aandeel € 250. Elke vennoot heeft 

één stem per aandeel, met een maximum 

van tachtig stemmen, ongeacht het aan-

tal aandelen dat een vennoot in zijn bezit 

heeft. Green on Wheels werd opgericht in 

december 2012 door een aantal burgers 

en een aantal ondernemers uit de streek 

van Ieper.

Participatie van de stad Ieper

De stad Ieper heeft een actieve rol ge-

speeld bij de totstandkoming van de 

coöperatie, zonder het actief mee op 

te richten: er was nog geen gemeente-

raadsbeslissing en de budgetten lagen 

niet vast. Toch was de duurzaamheids-

ambtenaar van de stad Ieper aanwezig bij 

de oprichting zonder de oprichtingsakte 

mee te kunnen tekenen: een illustratie 

van de betrokkenheid van zowel de stad 

als van de ambtenaar.

De stad Ieper participeert voor € 10.000 

in het kapitaal van Green on Wheels en 

neemt een bestuursmandaat waar: de 

stad Ieper is ondervoorzitter. Dit mandaat 

wordt uitgevoerd door de duurzaamheid-

sambtenaar. De stad werkt verder nog 

actief mee aan de verdere uitbouw van 

Green on Wheels, ook door zelf klant te 

zijn van het eerste station. De voorbeeld-

functie die de stad wil spelen in het kader 

van milieu, klimaat, gezonde lucht maakt 

ze hier waar, en dit in nauwe samenwer-

king met haar burgers.

Belang van de burgers voorop
In Odenwald (Duitsland) werd in 2009 

door burgers een coöperatie opge-

richt. Intussen hebben ze zo’n tien mil-

joen euro opgehaald bij burgers en voor  

36 miljoen euro geïnvesteerd in projec-

ten voor hernieuwbare energie. De coö-

peratie levert die groene stroom aan de 

ruim 3.000 coöperanten. De winst van de 

coöperatie wordt gedeeltelijk gebruikt 

om te investeren in een kinderdagver-

blijf waar dagelijks zo’n 150 kinderen 

worden opgevangen. Daarnaast werd er 

een “house of energy” gebouwd. Dit ge-

bouw huisvest niet alleen de lokalen van 

de coöperatie, het wordt ook gebruikt als 

ontmoetingscentrum, voor concerten, 

thema-avonden, debatten en feesten. 

Sinds kort kunnen inwoners van Oden-

wald er ook terecht met vragen omtrent 

hun energieverbruik en voor informatie 

rond energiebesparende maatregelen in 

hun woning. We zien hier een duidelijke 

win-win, zowel voor de gemeente zelf als 

voor haar burgers: het draagvlak voor de 

windturbines wordt groter, de winst blijft 

lokaal en er wordt actie ondernomen 

rond energie-eficiëntie.

Bovenstaande illustratie vindt hopelijk 

nog meer navolging via REScoop MECISE. 

Een nieuw project waarbij een samen-

werking wordt opgezet tussen burgerco-

operaties die investeren in hernieuwbare 

energie en lokale besturen. Een deel van 

de winst die voortvloeit uit de projecten 

kan geïnvesteerd worden in energie-efi-

ciëntie. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld 

KAN EEN VENNOOTSCHAP MET EEN 
SOCIAAL OF POLITIEK EINDDOEL WEL EEN 
GELDIGE VENNOOTSCHAP ZIJN?

(3) H. HOLLEBECQ, “Coöperaties: wat kunnen lokale besturen ermee?”, TerZake Magazine 2015, 33(4) 29-34.

4) In het bijzonder in de sector van hernieuwbare energie staan burgers die participeren in projecten een pak positiever tegenover deze projecten.
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een grond ter beschikking stellen van een 

burgercoöperatie, op voorwaarde dat een 

deel van de winst van het project gebruikt 

wordt voor energiebesparende maatre-

gelen in publieke gebouwen of sociale 

woningen.

Dit gebeurt reeds bij ons. In Eeklo en 

in Asse gebruikt de burgercoöperatie5 

een deel van haar winst om het loon van 

een energie-ingenieur te betalen, die 

ten dienste staat van de gemeente. Hij 

geeft burgers gratis energieadvies, helpt 

hen om energiebesparende maatrege-

len te nemen in hun woning en bij hun 

keuze voor een energieleverancier. Deze 

energie-ingenieur ontwikkelt ook nieuwe 

energie-eficiëntieprojecten in samen-

werking met de gemeente. Zo werd er al 

een zonneluifel gebouwd waar mensen 

hun elektrische iets kunnen opladen en 

wordt er momenteel bekeken of er een 

warmtenet uitgelegd kan worden. Dit 

soort acties bewijst de meerwaarde van 

burgercoöperaties tegenover klassieke 

projectontwikkelaars.

Is het al goud wat blinkt?
Een coöperatie lijkt na dit alles hét succes-

recept om burgerbetrokkenheid bij (delen 

van) het gemeentebeleid te realiseren:

• zowel burgers als hun lokale overheid 

participeren samen economisch in de 

coöperatie;

• de coöperatie wordt democratisch be-

stuurd door haar vennoten;

• zeggenschap kan losgekoppeld wor-

den van een inanciële inbreng;

• het eigenaarschap is gericht op de re-

alisatie van de doelstelling, eerder dan 

op het winstoogmerk;

• het sociale doel kan verankerd worden 

in de statuten;

• je kan samenwerken met behoud van 

je identiteit;

• het verzamelde kapitaal is lokaal ver-

ankerd en de winsten blijven binnen de 

lokale gemeenschap;

• een coöperatie opereert binnen een 

internationaal gedragen kader van 

waarden en normen;

• je hebt veel juridische vrijheid wat 

maatwerk mogelijk maakt.

Toch is het geen gemakkelijke onderne-

mingsvorm en al zeker geen wondermid-

del. Vooreerst is er de wil en de capaci-

teit nodig om effectief samen te werken. 

Ook is er een ‘coöperatieve cultuur’ en 

heel wat vertrouwen vereist. Het vraagt 

inspanningen en degelijk overleg om tot 

een gedeelde en gedragen missie en visie 

te komen. Maar ook een gemeenschap-

pelijke behoefte en gemeenschappelijke 

belangen zijn absoluut nodig. Het be-

trekken van de vennoten is een blijvende 

uitdaging, net zoals aandacht voor leden-

rechten en ledenplichten. Ook het be-

stuur is net iets anders dan dat van een 

andere onderneming.

(5) In beide gemeenten gaat het over Ecopower, een burgercoöperatie met meer dan 50.000 vennoten.

ER IS EEN ‘COÖPERATIEVE CULTUUR’ EN 
HEEL WAT VERTROUWEN VEREIST.
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Green on Wheels
Stad Ieper investeert mee in aardgastankstation 

HEIN LAPAUW

G
oossens klopte met zijn verhaal aan 

bij de stad Ieper. De stad was snel 

bereid hem te steunen in zijn zoek-

tocht. We zochten onmiddellijk contact 

met POM West-Vlaanderen, een ontwik-

kelingsmaatschappij die steeds op zoek is 

naar innovatieve en duurzame projecten 

in de regio. Wat bleek: via een coöperatie 

zouden we dit aardgas kunnen aankopen. 

In het buitenland (Nederland, Frankrijk, 

Duitsland …) bleek dit al jaren te bestaan. 

Gas afkomstig van vergistingsinstallaties 

wordt er opgewaardeerd en geïnjecteerd 

in het gasnet. In het Nederlandse Nijme-

gen rijden er al meer dan 230 stadsbus-

sen op groengas. Tijdens een studiedag 

zijn we dit in de praktijk gaan bekijken. 

Met niet veel later als resultaat: de ge-

boorte van coöperatie Green On Wheels 

(GOW!).

Twintig procent CO2-reductie
Via een coöperatie rijden op aardgas mee 

mogelijk te maken, paste perfect binnen 

de plannen van de stad om tegen 2020 

twintig procent CO2-reductie te bekomen. 

Het duurde ook niet lang vooraleer an-

dere kleine bedrijven mee in het verhaal 

stapten. Concreet maken we deel uit van 

de raad van bestuur. We worden betrok-

ken bij de werking van de coöperatie, 

staan mee in voor de verslaggeving van 

de vergaderingen en stellen wanneer no-

dig vergaderruimtes ter beschikking. Ook 

verzorgen we de website www.greenon-

wheels.com.

Biogas van afval
Het eerste tankstation werkt ondertussen 

al een jaar. Met dit initiatief geven we het 

voorbeeld en verminderen we de stof- en 

de NOX-uitstoot. We verkopen 3.000 kg 

gas per maand. In Ieper rijden er al vier 

CNG-wagens. Het aantal CNG-wagens in 

de regio is aan het stijgen. Maar we zou-

den graag het verhaal van de kip en het 

ei doorbreken en het netwerk van CNG-

stations uitbreiden. En de overstap maken 

naar biogas afkomstig van afval. Zo ma-

ken we de keten rond en is er geen CO2-

uitstoot meer. Dat zou mooi zijn, niet?

Eind 2012 startte Luc Goossens, zaakvoerder van Tuinsappen Lombarts Calville, de zoektocht naar een 
nieuwe bestelwagen. Hij zocht daarbij naar een alternatief voor benzine en diesel. Rijden op aardgas 

(CNG) bleek zowel op ecologisch en economisch vlak zeer interessant. Het idee om een publiek 

aardgastankstation in Ieper op te richten was meteen geboren.

Hein Lapauw is duurzaamheidsambtenaar van de stad Ieper

IN IEPER RIJDEN 
ER AL VIER 
CNG-WAGENS.


