
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.
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REScoop.be, de Belgische federatie van verenigingen en 
coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie, werd 
opgericht in 2010. Ze ontstond uit de groeiende samenwer-
king tussen lokale initiatieven van burgers uit Vlaanderen, 
Wallonië en de Oostkantons. Uit noodzaak om de transitie 
van ons vervuilend en eindig energiesysteem naar duur-
zame energie te versnellen, de burgers er nauwer bij te 
betrekken en hun belangen te verdedigen in dit verande-
ringsproces. 
De leden van REScoop.be gaan voor rationeel energiege-
bruik in combinatie met hernieuwbare energie, voor een 
sociaal rechtvaardige transitie, voor energiedemocratie. 
REScoop.be baseert zijn werking op de principes van co-
operatief ondernemen van de Internationale Coöperatieve 
Alliantie (ICA). 
Dit betekent dat burgers rechtstreeks moeten kunnen par-
ticiperen in de ontwikkeling en uitbating van hernieuwbare 
energie uit hun omgeving.

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:

• BeauVent • EnerGent

• BronsGroen • Klimaatpodium Brugge

• Campina Energie • PajoPower

• Core • Volterra

• Denderstroom • Zonnewind

• Ecopower • ZuidtrAnt

REScoop.Vlaanderen staat open voor nieuwe 
initiatieven van maatschappelijk geëngageerde 
burgers.

REScoop.Vlaanderen vzw
Molenstraat 2
B-3110 Rotselaar
info@rescoopv.be
www.rescoopv.be
www.rescoop.eu

•	 www.coopkracht.be
Coopkracht is een informeel overlegplatform voor de 
mens- en milieuvriendelijke coöperatieve bedrijven 
in Vlaanderen.

•	 www.cooperatiefvlaanderen.be
Over coöperaties in het algemeen en de Belgische 
coöperatieve vennootschap in het bijzonder: achter-
grondinformatie, filosofie, soorten en statuten van de 
coöperatieve vennootschap.

•	 www.ica.coop
ICA (International Co-operative Alliance) is een on-
afhankelijke niet-gouvernementele organisatie die 
coöperaties wereldwijd verenigt, vertegenwoordigt 
en ondersteunt.



Wind en zon zijn van iedereen. Ze zijn een ‘gemeengoed’ en 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Burgers en lokale 
overheden zijn daarom het best zo vroeg mogelijk bij het 
planningsproces van hernieuwbare-energieprojecten be-
trokken.  
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 en Malgegem, 
volgden dit voorbeeld met gemeenteraadsbesluiten. 

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.

•	 Mede-eigendom. 
•	 Democratische controle. 
•	 Gebruikerswaarde die belangrijker is dan de 

aandeelhouderswaarde: kunnen genieten van 
de groene stroom weegt zwaarder door dan 
de dividenden.

Dat zijn drie waarden die echte 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. De leden van REScoop Vlaanderen 
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 hoopt 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 vereniging die rechtstreekse 
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.
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TipVoor een rechtvaardige energietransitie...

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie De wind is 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 een deel van de omgevingsenergiegezamenlijk 
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.  
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 gemotiveerd om energie te besparen.
De focus ligt dus niet op winst, maar op maatschappelijke 
meerwaarde. 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. Dat is 
lokale verankering.
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).


