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Energiegemeenschappen & energiedelen

vanuit burgerperspectief

Jan De Pauw – bestuurder REScoopV – 26 okt 22

VL huishoudelijk energieverbruik

https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model
https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

Coöperatief energielandschap & identiteit

Voorbeeld: Ecopower cv  
burgerenergiecoöperatie sinds 1991 > 60.000 members

22 windturbines
3 waterkracht 
centrales

1 WKK op ppo met 
warmtenet

1 pellet 
fabriek 300 PV

-22 WT

Energielevering als dienstverlening aan leden (70% heeft 1 aandeel, 80% neemt thuis stroom af)

EU 20-20-20
COOP 100-100-50
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EU definition Energy Communities
Lidstaten : Level playing field

Industry

Citizens

REScoops voldoen aan beide EU definities van energiegemeenschappen

EnergieDelen : 
DOORSCHUIVEN van 
GRATIS kWh tussen mede-
eigenaars installatie op 
kwartierbasis zonder 
leveringsvergunning

P2P : VERKOPEN van 
overproductie aan buren & co 
zonder leveringsvergunning 
noch handelsregister
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2003 liberalisering 
EU energiemarkt !

Evolutie marktprijs elektriciteit
co-operatief energiedelen met leveringsvergunning @ kostprijs + marge

2003 : liberalisering EU energiemarkt  & start co-op energiedelen in VL met topscores VREG & GP
2021 : 100% dekking eigenverbruik op jaarbasis doch 85% op kwartierbasis

COP21 meerwaardestudie
in EG staat niet winst maar dienstverlening leden centraal

Voordeel energiefactuur is veelvoud dividend (wat leden teveel betalen voor hun dienstverlening: ICA)

CONTRACTSTOP 2021 
co-op energiedelen 
wegens tekort aan 
co-op productiemiddelen

Eerste semester 60% duurder
Juli-augustus 100% duurder
September 220% duurder
Oktober  130% duurder
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NL climate agreement
Towards a level playing field for citizen initiatives

NL climate agreement 2019 mandatory participation plan tailored to 
the local community as condition for permit application (up to 50%) 

PPS

GEM 
EG

BEDRIJVEN en BURGERS zelfde noden
doch gemengde EG enkel zinvol wanneer nuttig en nodig

• BEDRIJVENTERREINEN • WOONWIJKEN

Regelgeving lokale energieproductie & -verbruik / EG mogen geen winst nastreven / Lokale bedrijven & overheden
mogen deelnemen in EG maar niet controleren / Burgerinitiatieven willen energie in eigen handen (commons HEB) 

GEEN energiedelen maar VERKOOP van individuele overschotten 
zonder leveringsvergunning noch handelsregister

Volleggen daken PV? Enkel eigenaar-bewoners gebouw? 
Distributiekosten stroom die gebouw niet verlaat? Meerwaarde 
energiedelers versus DNB-VME-LEVERANCIERS@delers/allen? 

VREG aanmeldingsprocedure : wie doet adequate controle die EU 
doelstellingen doorstaat? Burgers centraal?
CO-OP ENERGIEDELEN : Rol & meerwaarde co-op energiedelen 
met leveringsvergunning? Winddelen 100% injectie @ 20% EV 
versus zonnedelen autoconsumptie? Specifieke BF co-op 
energiedelen? GVO bij terugleververgoeding? GSC bij verlenging 
levensduur? VL gelijkaardig initiatief klimaatakkoord NL?

Burgerwind-op-zee

TENDER PEZ :
Naar 20% rechtstreekse 
burgerparticipatie op 
zee ?

www.rescoopv.be

Info@rescoopv.be

Rescoopvlaanderen @rescoopv

www.burgerenergie.be

www.energiedelenvlaanderen.be
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