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De meerwaarde van burgerenergie  
aan de energietransitie 

Maatschappelijke en sociale dienstverlening van #burgerenergie 

Maandag 28 november 2022 
 

Auditorium KBC – Havenlaan 2 – Brussel 

Een gezamenlijke organisatie van RESET.Vlaanderen, REScoop Vlaanderen en REScoop 
Wallonie, 

ondersteund door Associations21 en EnergieCommune. 

 

Wij nodigen u uit om mee te denken over de bevindingen van onze twee studies ‘Meerwaarde’ 
en ‘Drempels’ over directe burgerparticipatie in offshore windparken.  

Welke is de interessantste meerwaarde?  

Welke drempels dienen zeker weggehaald te worden?  

En hoe kan directe burgerparticipatie bijdragen aan het wegwerken van de energiearmoede? 

Stel uw pertinente vraag, bepaal mee welke de boeiendste vragen zijn om te beantwoorden en 
volg na de pauze de zinderende dialoog die onze gesprekspartners er samen met u over 
opzetten.  

PROGRAMMA 
14u00  Onthaal met koffie en thee 

Welkomstwoord door Philip VAN GINDERACHTER – Project finance en renewable 
energy financiering KBC 

14u30  De energietransitie zal sociaal zijn of niet zijn – Rechtvaardige energietransitie 
Karel PYPE, RESET Vlaanderen  

15u00 Meerwaarde van directe burgerparticipatie in offshore windparken  
vs gewone financiële participatie 
Fabienne MARCHAL, burgercoöperatie Cléf scrl 

15u30 Drempels voor directe burgerparticipatie in offshore windparken  
en voorwaarden voor eerlijke concurrentie 
Fabrice COLLIGNON, REScoop Wallonie 

16u00 Pauze met koffie en thee 

16u15 Rondetafel en dialoog met het publiek:  
Wat kunnen burgers bijdragen als ze zich organiseren,  
en wat moet dan het faciliterend kader zijn? 

Deelnemers aan het gesprek: 
• Annemie VERMEYLEN – secretaris-generaal van Belgian Offshore Platform 
• Benjamin WILKIN – directeur van Énergie Commune 
• Dirk BARREZ – hoofdredacteur PALA.be 
• Leen SMETS – experte energiearmoede SAAMO 
• Tom WILLEMS – voorzitter SeaCoop cvso 

Moderator: Vanya Verschoore – RESET Vlaanderen 

17u15 Slotwoord 
Bert VAN LOON – Kabinet van Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten 

https://reset.vlaanderen/
https://www.rescoopv.be/
https://www.rescoop-wallonie.be/
https://www.rescoop-wallonie.be/
https://associations21.org/
https://energiecommune.be/
https://reset.vlaanderen/
https://www.clef-scrl.be/
https://www.rescoop-wallonie.be/
https://www.belgianoffshoreplatform.be/nl/
https://energiecommune.be/
https://pala.be/
https://www.saamo.be/
https://seacoop.be/nl/ontvangst/
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17u30 Receptie, aangeboden door KBC 

 

INSCHRIJVING: via deze Eventbrite link 

De uitnodiging voor dit seminarie is persoonlijk, maar mag doorgegeven worden binnen uw 
organisatie en aan belanghebbenden. 

Vragen of mededelingen via info@seacoop.be  

 

DE RAPPORTEN VAN ONZE TWEE STUDIES VINDT U OP ONDERSTAANDE PAGINA’S (voorlopig 
enkel in het Frans, zo snel mogelijk vervangen we die door de Nederlandse versies):  

Meerwaarde van directe burgerparticipatie in offshore windparken versus gewone financiële 
participatie  

 
Drempels voor directe burgerparticipatie in offshore windparken en voorwaarden voor eerlijke 
concurrentie 

 

 

https://www.eventbrite.be/e/billets-la-contribution-de-lenergie-citoyenne-de-meerwaarde-van-burgerenergie-449540807657
mailto:info@seacoop.be
https://www.rescoopv.be/sites/default/files/rapport-pv-102022.pdf
https://www.rescoopv.be/sites/default/files/rapport-pv-102022.pdf
https://www.rescoopv.be/sites/default/files/Rapport-barrieres-a-la-participation-citoyenne-a-leolien-offshore.pdf
https://www.rescoopv.be/sites/default/files/Rapport-barrieres-a-la-participation-citoyenne-a-leolien-offshore.pdf
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