
Een REScoop is een onafhankelijke 
organisatie van burgers. Ze vereni-
gen zich om hun energiebehoefte 
in te vullen. Dat doen ze door recht-
streeks te participeren in duurzame-
energieprojecten waarvan ze samen 
eigenaar zijn en die ze democratisch 
controleren.

Contact:Meer informatie:

Europa plaatst burgers centraal in de energietransitie
In 2010 werd de Belgische federatie van verenigingen 
en coöperaties van burgers voor hernieuwbare ener-
gie opgericht. 

Omdat hernieuwbare energie meer en meer 
een gewestelijke bevoegdheid wordt, werd in 
2014 een Vlaamse en een Waalse afdeling op-
gericht. Langs Vlaamse kant verenigt REScoop.
Vlaanderen burgerinitiatieven zoals:

14 leden
• BeauVent • EnerGent
• BronsGroen • PajoPower
• Campina Energie • Stroomvloed
• CoopStroom • Vlaskracht
• Denderstroom • Volterra
• ECoOB • Zonnewind
• Ecopower • ZuidtrAnt

5 geassocieerde leden
• Core 
• EnergieID 
• Hagelandstroomt (in oprichting)
• Klimaan (in oprichting)
• Megawattpuur (in oprichting)

REScoop.Vlaanderen staat open voor nieuwe 
initiatieven van maatschappelijk geëngageer-
de burgers.

REScoop.Vlaanderen vzw
info@rescoopv.be - www.rescoopv.be

Correspondentieadres:
Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem

Hoofdzetel:
Molenstraat 2, 3110 Rotselaar

www.cooperatiefvlaanderen.be
Portaalsite van Coopkracht vzw: het netwerk van en voor 
coöperaties in  Vlaanderen: over coöperatief leven, werken 
en ondernemen, netwerkevenementen, nieuws, enz.

www.ica.coop
ICA (International Co-operative Alliance) is een onafhanke-
lijke niet-gouvernementele organisatie die coöperaties we-
reldwijd verenigt, vertegenwoordigt en ondersteunt.

De “Clean energy package for all Europeans” die op 
21 december 2018 werd goedgekeurd, bevat twee 
nieuwe entiteiten: “Citizens Energy Communities” en 
“Renewable Energy communities”.   Hiermee krijgen 
burgers een centrale rol in de energietransitie.   
REScoops voldoen nu al aan de Europese definities 
van deze entiteiten en gaan graag aan de slag met 
overheden en kmo’s om samen met de burgers de 
energietransitie te versnellen.  



Ze zijn een  ‘commons’ en ook de rendementen moeten voor 
iedereen toegankelijk zijn. Burgers en lokale overheden zijn 
daarom het best zo vroeg mogelijk bij het planningsproces 
van hernieuwbare-energieprojecten betrokken.  
Rechtstreekse participatie zorgt voor lokale verankering, 
voor betrokkenheid van de gemeenschap, en creëert zo 
meerwaarde voor de omgeving en lokaal draagvlak voor 
hernieuwbare energie. Als antwoord op de windrush door 
projectontwikkelaars willen de provincies Oost-Vlaanderen 
en Limburg letterlijk ruimte creëren voor burgerinitiatieven 
en rechtstreekse burgerparticipatie. Dit werd democratisch 
verankerd in provincieraadsbesluiten en een draagvlakmo-
del. Verschillende gemeenten zoals Eeklo, Maldegem en 
Laarne en tientallen andere volgden dit voorbeeld met ge-
meenteraadsbesluiten. 

Burgers betalen de energietransitie. Dus kunnen 
we beter samen onze energievoorziening in eigen 
handen nemen: duurzaam én rechtvaardig, zodat 
de energietransitie iedereen ten goede komt.

•	 Eigenaarschap. 
•	 Democratische controle. 
•	 Economische participatie: gebruikerswaarde 

die belangrijker is dan de aandeelhouders-
waarde; kunnen genieten van groene stroom 
weegt zwaarder door dan de dividenden.

Dat zijn drie waarden die REScoops hoog in het 
vaandel dragen. Het statuut van cvba alleen - en 
zelfs de erkenning van de NRC -  garandeert dit 
niet.  
Dat is meteen de ontstaansreden van REScoop 
Vlaanderen. Onze leden engageren zich om de 
ICA-principes na te leven. 
Projecten blijven in lokale handen en worden niet 
het voorwerp van louter financieel opbod. De 
meerwaarde wordt door de coöperanten bestemd 
voor sociaal-maatschappelijke doeleinden, voor 
nieuwe hernieuwbare-energieprojecten en voor 
een bescheiden dividend.   
REScoop vraagt dat de NRC, de nationale raad voor 
de coöperatie, de erkeningsvoorwaarden verfijnt 
op leest van de internationale coöperatieve prin-
cipes (ICA). 

Een REScoop is een onderneming die rechtstreek-
se burgerparticipatie volgens de ICA-principes in 
de praktijk brengt. Sluit je aan bij een REScoop in 
je streek. Of vorm zelf een REScoop, of maak van 
je energiecoöperatie een echte burgercoöperatie. 
Als federatie helpt REScoop.Vlaanderen bij op-
start, omvorming, beheer en samenwerking met 
burgercoöperaties in Vlaanderen én Europa.

Tip

Tip

Tip
Voor een rechtvaardige energietransitie...

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie De wind en zon zijn van iedereen

In Vlaanderen is hernieuwbare energie onze enige bin-
nenlandse energiebron. Wind en zon leveren voldoende 
energie om te voorzien in onze rationele energiebehoefte 
(elektriciteit, warmte, mobiliteit), aangevuld met lokale bio-
energie en geothermie. 
We zitten volop in de omschakeling:
•	 van fossiel/nucleair naar hernieuwbaar
•	 van centrale naar decentrale energieproductie
•	 van inefficiënt naar rationeel energiegebruik. 
Het zijn de burgers die deze energietransitie betalen: 
•	 als consument via de energiefactuur
•	 als belastingbetaler via subsidies 
•	 als spaarder via de bank, die spaargeld uitleent aan 

projectontwikkelaars, wat nauwelijks rente oplevert 
voor de spaarder.

...  naar energiedemocratie

Een burgercoöperatie ontstaat wanneer burgers zich ver-
enigen om een gemeenschappelijke behoefte in te vul-
len: wij willen gezamenlijk een deel van de omgevingsenergie 
oogsten voor eigen gebruik. Door rechtstreekse participatie 
word je mede-eigenaar van de productie-installaties én van 
de geproduceerde energie. Je investeert in tastbare goede-
ren. Je neemt je energievoorziening in eigen handen, je zet 
in op energiebesparing.  

Coöperanten hebben democratische controle in het be-
stuur en inspraak in het beleid. Als coöperant heb je een 
dubbele band met je coöperatie: je bent tegelijk investeer-
der én gebruiker van de opgewekte energie. Je bent echt 
betrokken. Je deelt in de langetermijnvisie en je bent gemo-
tiveerd om energie te besparen.

De focus blijft in de eerste plaats op maatschappelijke 
meerwaarde, dan pas op winst. Niet op de korte termijn 
maar op gedeelde belangen op lange termijn.  
De coöperatie staat garant voor een eerlijke energieprijs en 
voor een billijk dividend als de rekening dat toelaat. Coöpe-
raties gaan allianties aan met de lokale gemeenschap. Coö-
peraties engageren zich daar voor de realisatie van energie-
besparende en sociale projecten. Zo blijft de winst dicht bij 
de mensen, in de lokale economie en gaat die niet naar het 
buitenland of naar anonieme beleggers op de beurs. Deze  
lokale verankering en maatschappelijke impact wordt door 
tal van studies en onafhankelijk onderzoek onderbouwd.

Een burgercoöperatie of REScoop waakt over haar autono-
mie en wil haar leden onafhankelijker maken van de ener-
giemarkt. Ze informeert open en transparant, werkt samen 
met andere coöperaties en draagt zorg voor de gemeen-
schap. Kortom, ze werkt volgens de internationale coöpera-
tieve principes (www.ica.coop).


