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Agenda

• Verwelkoming door schepen Nicole Van Praet

• Wat is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie?

• Voorstelling Ecopower

• Project: ‘Zon in Bornem’

• Hoe kan je mee investeren?

• Vraag & antwoord



Verwelkoming door Nicole Van Praet, schepen van 
milieu en energie



Wat is een coöperatie?

Een onafhankelijke organisatie

van mensen die zich vrijwillig verenigen

om een gemeenschappelijke behoefte te 
behartigen

door middel van een onderneming 
waarvan ze samen eigenaar zijn

en die ze democratisch controleren.



Wat is een burgercoöperatie voor 
hernieuwbare energie?

Een energiebedrijf

waar burgers samen eigenaar van zijn

om te investeren in hernieuwbare energie

en die energie onder elkaar te delen.

Commercieel
Internationaal

Fossiel

Coöperatief
Lokaal

Hernieuwbaar



Het doel?

Ecologische winst

Maatschappelijke winst

 Lokale meerwaarde

 Lokale groene stroom

Met de 7 ICA -principes als leidraad:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatie
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Wat is een burgercoöperatie voor 
hernieuwbare energie?



Samenwerking

REScoop = Renewable Energy Sources cooperative

Samenwerking via:

• REScoop Vlaanderen

• REScoop Europa



• Opgericht in 1991

• Sinds 2003 ook stroomleverancier

• 60.000 coöperanten

• 50.000 klanten

 Samen versnellen we de energietransitie en
nemen we onze energie en onze toekomst in eigen handen.



Investeringen



Zon in Bornem: hoe werkt het?

Zonne-
installatie

Gebouwen

Elektriciteitsnet

kWh
Zonnestroom€ per kWh

Vergoeding

Burgers

€
Investering

€ per jaar
Dividend



Zon in Bornem

• Bornemse zonne-energie

• 510 zonnepanelen op twee openbare daken

• Financiering via burgerparticipatie

• Investering: 160.000 euro 
= 640 Ecopower-aandelen



CC Ter Dilft

Nieuwe PV-installatie Ecopower: 110,7 kWp
Bestaande PV-installatie van de gemeente: 50 kWp
(zonnepanelen op bibliotheek)



CC Ter Dilft

7 minuten geleden

5.525 kWh

577,2 kWh

193 kWh

Vandaag

Huidige maand

Huidig jaar



Sportcentrum Breeven

PV-installatie Ecopower: 99 kWp

Bestaande PV-installatie is van de 
gemeente Bornem zelf: +/- 64 kWp



Zon in Bornem: voordelen

Financieel
- Voordelig tarief voor de gemeente (levensduur)
- Winst via dividend naar de coöperanten

Ecologisch
- Lokale groene stroom voor de gemeente
- Lokale groene stroom voor de coöperant-

klanten

180.000 kWh/jaar
=

51 huishoudens
=

65 ton CO2-besparing jaarlijks



Coöperant worden?

• 1 aandeel = 250 euro en behoudt waarde

• Maximaal 20 per persoon

• Na drie jaar optie tot verkopen

• Elke aandeelhouder heeft één stem in de algemene vergadering

• Jaarlijks 0 tot 6% dividend

• Wie coöperant is, kan ook klant worden

www.ecopower.be/ikdoemee



Waarom coöperant worden?

• Slapend spaargeld activeren

• Investeren in de lokale duurzame economie

• Thuis genieten van eerlijke, groene burgerstroom

• Dividend = extra beloning



Bedankt!
Vragen?

www.ecopower.be/bornem – informatie over het project
www.ecopower.be/ikdoemee - coöperant worden
www.ecopower.be/nieuwsbrief - lokale nieuwsbrief

www.ecopower.be - info@ecopower.be

http://www.ecopower.be/bornem
http://www.ecopower.be/ikdoemee
http://www.ecopower.be/nieuwsbrief
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