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Stroomversnelling - 9 november 2017



HOE HET BEGON…

✓ 24 November 2015 – gemeentebestuur 
Nazareth

✓Goedkeuring & ondertekening 
“Burgemeestersconvenant”

✓“Convenant of Mayors”: initiatief van de 
Europese Unie 

✓Doel: 20% reductie CO2 tegen 2020 –
nulmeting 2011



SINDS 2016
MET DEINZE &

OOST - VLAANDEREN

S u st a i n a b l e  E n e rg y  
A c t i o n  P l a n  

S E A P

✓ Concrete acties & 
maatregelen 

✓ Aanboren van duurzame 
energieprojecten
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Manier van werken



Kaart Oost-
Vlaanderen



Kaart Oost-
Vlaanderen



Wat is het doel?

✓Produceren van lokale duurzame groene 
energie

✓Organiseren van activiteiten die 
bijdragen aan een vermindering van 
broeikasgassen

✓Het bevorderen van rationeel 
energieverbruik



Doelstelling 1

✓ In elke gemeente een zonneproject realiseren

✓Liefst op een gebouw van de gemeenschap 
(overheid, school, wzc)

✓ Installatie afstemmen op een maximaal eigen 
verbruik (100 %)

✓Lokale mensen investeren in lokale projecten

Creëren van een lokaal draagvlak

Onrendabel voor levering energie aan eigen 
coöperanten





Concreet

1. Bruto-productiemeter registreert alle 
geproduceerde energie van de zonnepanelen.

2. Slimme meter registreert de hoeveelheid 
geïnjecteerde zonne-energie  op het net wanneer 
er geen of te laag lokaal verbruik is.

3. Openbaar Bestuur wordt gefactureerd voor de 
verbruikte zonne-energie (bruto productiemeter 
– geïnjecteerde zonne-energie)

4. Netto verbruikte zonne-energie wordt 
gefactureerd aan het tarief van de actuele 
energieleverancier – 20%

5. Bvb Openbaar Bestuur betaalt 0,24 €/kWh aan 
zijn energieleverancier 

0,24 €/kWh – 20 % = 0,192 €/kWh

Openbaar Bestuur betaalt 0,192 €/kWh aan 
Stroomvloed voor de verbruikte zonne-energie.



Doelstelling 2

✓ Investeren in lokale windprojecten

✓Windprojecten zijn rendabel voor injectie op het net

✓Stroomvloed kan energieleverancier worden voor 
eigen coöperanten

✓Langere aanlooptijd 



Doelstelling 3

✓ Informatieverstrekking rationeel energieverbruik

✓Energiecoach bij wijkrenovaties

✓Ondersteuning coöperanten met energieadvies

✓Organiseren van activiteiten die bijdragen aan een 
vermindering van broeikasgassen



Stroomvloed 
Coöperatie
✓ Coöperatieve Vennootschap met 

Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)

✓Werking wordt geregeld via het 
Wetboek van de Vennootschappen

✓ Stroomvloed voldoet aan alle 
wettelijke regels zoals een 
erkenning van de overheid en de 
FSMA.

✓ Stroomvloed is erkend door de 
Nationale Raad voor de Coöperatie



Vast & variabel 
kapitaal

Vast kapitaal ingebracht door oprichtende vennoten 
(€ 18.750)

Variabel kapitaal ingebracht door toetredende 
vennoten (grote publiek = € 1.000.000)

✓ Akkoordverklaring visie & statuten

✓ Aanvaarding van de ICA principes

✓Min. 1 aandeel - max. 20 aandelen

✓ Kostprijs per aandeel: € 250,00

✓ Vast voor 5 jaar = stabiliteit creëren



Internationale Coöperatieve Alliantie



Concreet 

• Je kan per persoon/entiteit maximaal 20 aandelen 
kopen

• Eén aandeel kost 250 euro per stuk en staat steeds 
op naam.

• Je kan maar bijkopen tot je in totaal maximaal voor 
5.000 euro aan aandelen van Stroomvloed cvba
bezit.

• De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op 
de rekening van Stroomvloed cvba staat.



Concreet

• Aandelen kopen op naam van een minderjarige 
kan maar er zijn bijkomende juridische gevolgen.

• Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail 
een uittreksel uit het vennotenregister op naam.

• Er zijn geen in- en uitstapkosten.

• Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de 
vennootschap mits toestemming van de raad van 
bestuur.



Concreet

• Het dividend bedraagt maximaal 6%. Tot € 190 
dividend is vrij van roerende voorheffing en per 
belastingsplichtige.

• Een aandeel kopen is een risicobelegging. 
Rendementen uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst.

• De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt 
ten belope van hun inbreng.

• Je hebt één stem op de Algemene Vergadering, 
ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.

• Stroomvloed cvba kan per jaar niet meer dan voor 
5 miljoen euro aan aandelen te koop aanbieden.



Mogelijke 
zonneprojecten?

Merelbeke (5 locaties)

Nazareth (3 locaties)

Kruishoutem (2 locaties)

Zingem (1 locatie)





Mogelijke 
windprojecten?

Nazareth 

Maarkedal



Andere 
mogelijke 

projecten?

Daken bedrijventerrein Merelbeke



Andere mogelijke projecten?
Loodsen en stallingen bij landbouwers



Andere mogelijke projecten?
Loodsen en stallingen bij landbouwers



Succesvolle projecten andere Coöperaties

5 januari 2016 – VTMNieuws

De Loods - Aalst



✓ VERPLICHTING

PROJECTONTWIKKELAARS

✓ ENERGIEPROJECTEN

BURGERPARTICIPATIE



BIJ NIEUWE ENERGIEPROJECTEN

VERPLICHTE

BURGERPARTICIPATIE









KINDEREN VOLGEN GEEN ADVIES, ZE VOLGEN JE VOORBEELD
Ze krijgen wat wij hen achterlaten….



Vragen & 
toelichting



• Jozef Mees – Voorzitter RvB

• 0477/63 03 45

• info@stroomvloed.be

• www.stroomvloed.be

• facebook.com/Stroomvloed.be/


