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De energietransitie in Duitsland  

Een inventaris1 van 2012 gerealiseerd door Observ’ER2 en de ‘Fondation Énergies pour le Monde’3 
toont dat Duitsland een belangrijke plaats inneemt in de energieproductie op basis van hernieuwbare 
energiebronnen: een eerste plaats voor zonne-energie, een derde voor energie uit biomassa en vierde 
voor windkracht. Hoe kunnen we dit succes verklaren?  

In het kader van haar energietransitie – Die Energiewende – stelde Duitsland zich ambitieuze doelen. 
Het land heeft zich geëngageerd om definitief te stoppen met nucleaire energie en wil haar centrales 
tegen 2022 sluiten. Daarom willen ze 60% van hun energie (en 80% van het elektriciteitsverbruik) uit 
hernieuwbare energie halen tegen 2050. Wat impliceert dit? Hoe zullen ze deze doelstellingen 
bereiken? Welke middelen zijn er nodig?  

Mijlpalen 

De beslissing voor een nieuwe energiepolitiek is er niet abrupt gekomen. Het project van de 
energietransitie werd opgestart in 1998 bij het begin van een nieuwe coalitie tussen de SPD 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) en de Groenen (Bündnis 90/Die Grünen). Het project 
bestond uit vier belangrijke luiken4 : 

1. Overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie; 
2. Verhogen van energie-efficiëntie; 
3. Vermindering van het broeikaseffect; 
4. Stapsgewijze uitstap kernenergie tot 2022. 

Op 29 maart 2001 werd de wet Erneuerbare Energien Gesetz5, over hernieuwbare energie (EnR) 
aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk voor burgers om zelf hernieuwbare energie te 
produceren en verplicht de beheerders van het net om deze energie te kopen aan een wettelijk 
bepaalde prijs die vaststaat voor 20 jaar. Dit systeem wordt gefinancierd door een belasting die 
gedragen wordt door alle consumenten samen (EEG Umlage). Deze belasting moet de kost dragen van 
het verschil tussen de wettelijk gegarandeerde prijs en de marktprijs.  

                                                           
1 http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/pdf/15e-inventaire-Chap02.pdf  
2 De barometer EurObserv'ER meet de gerealiseerde vooruitgang van de Europese energiecoöperaties.  
Website : http://www.eurobserv-er.org/  
3 ‘La Fondation Énergies pour le Monde’ heeft verschillende landelijke, decentrale elektriciteitsprojecten in 
verschillende continenten. Site : http://www.fondem.ong/  
4 http://www.sortirdunucleaire.org/Le-tournant-energetique-allemand  
5 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-739_fr.htm  
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Door de kernramp in Fukushima kwam de kernuitstap in Duitsland in een stroomversnelling. Op 30 
juni 20116, werd een aantal nieuwe maatregelen voor de hervorming gestemd (Atomgesetz)7:   

1. Onmiddellijke stillegging van de acht oudste reactoren  
2. Energieproductie verbeteren met 2,1% per jaar  
3. Laatste kernreactor sluiten in 2022. 
4. Broeikaseffect verminderen met 40% in 2020, met 80-95% in 2050. 1990 geldt hierbij als 

referentiejaar.  
5. Consumptie van primaire energie verminderen met 20% tegen 2020 en met 50% tegen 

2050, 2008 is het referentiejaar. Dit komt overeen met een daling van 2,3-2,5% per jaar. 
Dit is wellicht de meest ambitieuze doelstelling. 

6. Consumptie van elektriciteit doen dalen met 10% tegen 2020, met 25% tegen 2050, met 
2008 als referentiejaar. Dit wordt een uitdaging gezien het gebruik van elektrische 
voertuigen wordt aangemoedigd.  

7. Consumptie van verwarming van gebouwen doen dalen met 20% tegen 2020. 
8. Met hernieuwbare energie 50% van de primaire energie dekken tegen 2050 en, vanaf 

2020, 35% van het uiteindelijke elektriciteitsverbruik. Wederkerende energiebronnen, 
zoals wind- en waterkracht, zullen zorgen voor het grootste deel extra energie. 

De opgang van de coöperatie in Duitsland 

De vraag naar meer decentrale8 energieproductie effent het pad voor coöperaties9. En dat is te 
merken in Duitsland. 

Coöperatief ondernemen laat het toe om lokaal projecten te ontwikkelen. Middelen en kennis worden 
verzameld rond een lokale nood. Het coöperatieve model stelt burgers in staat om zelf de handen uit 
de mouwen te steken en zich te engageren in een energieproject. Wanneer je zelf eigenaar bent van 
de energie-installaties zorgt dit automatisch voor een betere acceptatie ervan. Een slogan van 
Ecopower is niet voor niets: “Yes in my backyard”. 

En daar eindigt dan het monopolie van grote energie-operatoren. In Duitsland stelt de wet EEG 
burgers in staat om zelf groene energie te produceren en zo onafhankelijk te worden op vlak van deze 
basisbehoefte. Onder het motto ‘Samen sterker’10 grepen vele burgers deze kans collectief met beide 
handen. 

                                                           
6 http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0512_AR_post-
fukushima%20energie%20All.pdf  
7 https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetze-
energiewende.html  
8 Deze elektriciteitsproductie gebeurt door installaties met beperkte capaciteit verbonden met het netwerk van 
eerder lage spanning. 
9 
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  
10 https://www.deutschland.de/fr/topic/vie-moderne/societe-integration/les-cooperatives-en-allemagne  

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0512_AR_post-fukushima%20energie%20All.pdf
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https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetze-energiewende.html
https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetze-energiewende.html
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https://www.deutschland.de/fr/topic/vie-moderne/societe-integration/les-cooperatives-en-allemagne
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Op de laatste Coop Break ‘Light my fire’11 van Coopburo lichtte Dirk Vansintjan, voorzitter van het 
netwerk REScoop.eu, toe waarin volgens hen het succes van de sterke opgang van de coöperatie in 
Duitsland schuilt. REScoop identificeert vier belangrijke factoren: 

1) Positieve en stabiele regelgeving  
2) Regelgeving die de toegang tot het netwerk faciliteert  
3) Politieke erkenning 
4) Het normatieve, culturele kader 

Het aantal coöperaties in de sector van hernieuwbare energie explodeert in Duitsland. De kernramp 
van Fukushima onderstreepte nog eens de noodzaak aan de uitstap uit kernenergie en de 
investeringen in groene energie. Duitsland telt vandaag meer dan 800 energiecoöperaties met niet 
minder dan 150 creaties in 2012 tegenover slechts 8 in 2006. Onderstaande grafiek toont het 
gecumuleerde aantal, sinds 2006, van coöperaties voor hernieuwbare energie in Duitsland.  

 

Net zoals het netwerk REScoop.be12 in België vinden deze coöperaties elkaar in de Duitse federatie 
voor coöperaties, DGRV (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband13). DGRV bestaat – 
volgens hun website – uit 22 miljoen actieve leden.  

                                                           
11 http://www.coopburo.be/fr/kalender/151022-coop-break-light-my-fire-save-the-date-brussels  
12 Renewable Energy Sources Cooperatives zijn open groepen van burgers die samenwerken rond hernieuwbare 
energie of energie-efficiëntie (productie, distributie, voorraad, diensten). Deze bestaan in heel Europa. Meer 
info op : http://www.rescoop.be/  
13 http://www.genossenschaften.de/energie. Meer info op: 
http://www.dgrv.de/de/ueberuns/historiedgrv.html  

http://www.coopburo.be/fr/kalender/151022-coop-break-light-my-fire-save-the-date-brussels
http://www.rescoop.be/
http://www.genossenschaften.de/energie
http://www.dgrv.de/de/ueberuns/historiedgrv.html
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Tussen 2006 en 2014 werden 718 coöperaties gecreëerd die ongeveer 145.000 leden tellen (waarvan 
130.000 natuurlijke personen) die samen 470 miljoen euro kapitaal samenbrachten14. Hierdoor is een 
productie van 830 miljoen Kwh groene energie mogelijk, goed voor de gemiddelde jaarlijkse 
consumptie van ongeveer 140.000 huishoudens15. Onderstaande kaarten tonen dat heel wat 
coöperaties, waaronder leden van REScoop.eu, geconcentreerd zijn in Duitsland, naast andere landen. 

  

Troeven van het coöperatieve model om de energietransitie te realiseren  

Wat verklaart de ‘boom’ aan energiecoöperaties in Duitsland?  De goesting van mensen om actief deel 
te nemen en om de gecreëerde meerwaarde in hun regio te houden. Duizenden burgers investeerden 
collectief in hun regio, soms met bescheiden bijdragen van slechts enkele euro’s. De coöperatie 
beantwoordt bovendien perfect aan de ambitie om decentraal energie te produceren in het kader 
van de  'Energiewende’. We lichten twee concurrentiële voordelen van de coöperatie eruit16:  

1) De coöperatie zorgt voor een activering en lokale verankering van het spaargeld. In Duitsland 
zijn de coöperaties gemiddeld voor 50%17 met eigen fondsen gefinancierd en vaak worden ze 

                                                           
14 
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  
15 http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-
est-une-affaire-de-citoyens.html  
16 www.coopburo.be, ‘Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative 
energy-production’. Oktober 2015. 
17 http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-renouvelables/isr-rse/allemagne-les-cooperatives-moteur-
de-la-transition-energetique-141257.html 

https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-est-une-affaire-de-citoyens.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-est-une-affaire-de-citoyens.html
http://www.coopburo.be/
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ondersteund door een solide netwerk van coöperatieve banken. Ter vergelijking, jaarlijks 
verdwijnt in België 2000 euro per persoon naar het buitenland voor de aankoop van fossiele 
brandstoffen18.  

2) Een tweede voordeel is dat door het coöperatieve ondernemen deze projecten toegankelijk 
worden voor burgers. Burgers hoeven deze projecten niet meer lijdzaam te ondergaan, maar 
bouwen mee aan zelfgekozen, gedragen projecten. De essentiële formule van de coöperatie 
is: een gedeeld eigenaarschap, een democratisch beheer en het voorzien in een gezamenlijke 
nood.  

Bedenkingen en nieuwe paden   

De kost van de energiebelasting verzwaart echter gevoelig de energiefactuur van Duitsland, met name 
20 miljard euro extra per jaar19, en dat doet de regering twijfelen aan de benodigde aanpak in de 
toekomst. De wettelijke, vaste tarieven voor zonne-energie – vastgesteld door de wet EEG – worden 
nu al regelmatig verlaagd en dat zal in de toekomst vermoedelijk nog gebeuren.   

Moeten we ons bijgevolg zorgen maken over de coöperaties? Ondanks de ongunstige 
omstandigheden blijft het aantal coöperaties toenemen, maar de jaarlijkse aangroei neemt wel af 
(zie onderstaande grafiek). Een sterke motivatie voor de leden van de energietransitie is dan ook om 
een bijdrage te doen aan de energietransitie.  

Hier ziet u een grafiek met de jaarlijkse aangroei van energiecoöperaties:  

 

De laatste 20 jaar heeft de wet EEG gezorgd voor een stabiel klimaat dat garanties gaf aan de 
producenten. Dit heeft voor de exceptionele groei van energiecoöperaties in Duitsland gezorgd. 

                                                           
18 www.coopburo.be, ‘Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative 
energy-production’. Oktober 2015. 
19 http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20131023trib000792002/en-allemagne-l-energie-verte-
est-une-affaire-de-citoyens.html 
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Vijftien jaar na de aanname van de wet zijn deze coöperaties verantwoordelijk voor +/- 30% van alle 
elektriciteit die wordt geproduceerd in Duitsland.  
Maar de sector is meteen ook slachtoffer van zijn eigen succes. De explosie van zonne- en 
windenenergie heeft de staatsenergiefactuur gevoelig verhoogd. In 2014 betekende het een 
meerkost van 250 euro per jaar voor een gezin van drie personen. Deze factuur zorgt voor onbegrip 
bij de consument die, paradoxaal genoeg, zijn energie daardoor duurder betaalt dan deze op de 
markt20. 
  
Onderstaande grafiek toont de evolutie van de taks (EEG-Umlage) gedragen door het geheel aan 
consumenten, tussen 2010 en 2016, in euro per kilowatt uur. Het blijkt dat deze taks meer dan 
verdrievoudigd is.  
 

 

De elektriciteitsprijs is geëvolueerd van 13,94 euro per kilowatt uur in 2000 naar 28,81 euro en 2015. 
Volgens de voorspellingen tot 2020 zou de prijs tot 33 euro kunnen stijgen!21 De EEG-Umlage is 
verantwoordelijk voor 21,4% van de elektriciteitsprijs (2015)22.   

Toch kunnen we met een positieve noot eindigen, wanneer we merken dat in 2014 de productie van 
hernieuwbare energie de meest gebruikte fossiele grondstof, bruinkool, voorbij gestoken heeft.  

 

                                                           
20 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-
allemagne_3465437_3234.html  
21 https://www.stromvergleich.de/strompreise  
22 http://strom-report.de/eeg-umlage/  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne_3465437_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-allemagne_3465437_3234.html
https://www.stromvergleich.de/strompreise
http://strom-report.de/eeg-umlage/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt8ovHp_zKAhXMNJoKHXehBMwQjRwIBw&url=http://strom-report.de/strompreise/&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNEOlcaRd6BbUKnmMDLoAnl-fqmy9g&ust=1455712952802340
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In deze grafiek ziet u de Duitse energiemix in 2014 23: 

erdgas = aardgas. 
Kernenergie  

= kernenergie. 
Braun-kohle = bruinkool. 

Steinkohle = steenkool.  
Sonst = andere. 

Windkraft 
 = windkracht. 

Biomasse hausmüll  
= biomassa o.b.v. 

 huishoudelijk afval. 
Photovoltaik  

= zonne-energie. 
Wasserkraft  

= waterkracht. 
 
 

Ondanks een daling van de investeringen ten gevolge van het terugschroeven van fiscale maatregelen 
merken we een blijvende stijging van het aantal energiecoöperaties dankzij de geëvolueerde 
mentaliteit, de tijdsgeest. Zo werd tijdens de eerste 10 maanden van 2015 meer zonne-energie 
geproduceerd dan in heel 2014, nl. 35 miljard kWh.In onderstaande staafdiagram vindt u een meting 
van de motivatie van burgers om zich te engageren voor de oprichting van een energiecoöperatie:

24 

                                                           
23 Het onderzoek werd in 2015 gevoerd over de cijfers van 2014. 
24 

https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05
e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf  

https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
https://www.dgrv.de/webde.nsf/7d5e59ec98e72442c1256e5200432395/0773f60d3d0e5ab8c1257d4f003fa05e/$FILE/Pr%C3%A4sentation_Rene%20Gro%C3%9F_DGRV.pdf
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Terminologie 
 
Genossenschaft Coöperatie  
Kapitalgesellschaft Andere vennootschapsvormen 
Verein “vzw” 

 

 
 
Tijdslijn 
 

 

                                                           
 


