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STROOMVLOED – Algemene Vergadering 2022 – Verslag 
 

Na 2 jaar digitaal, vond op deze zonnige zaterdag 11 juni de algemene vergadering van 
STROOMVLOED,  opnieuw fysiek plaats.  Afspraak werd gegeven in POC De Kepper in 
Kruisem. 

De vergadering werd geleid door Anneleen De Smet. Verder waren nog aanwezig Lieven 
Gekiere, Kevin de Caluwé, Ruut Louwers, Eric Van Eck, Leen Goemaere, Willy Van Der Taelen 
en Jonathan Stuyts. 

Daarnaast mochten we ons verheugen op een aanwezigheid van 35 deelnemers, goed voor 
41 stemmen aangezien een aantal deelnemers ook een volmacht meebrachten. Naast de 
uitdrukkelijke waardering die Anneleen De Smet reeds uitsprak bij het begin van de 
vergadering, wensen we hen ook hier nogmaals te bedanken voor de moeite die ze genomen 
hebben om deze algemene vergadering rechtsgeldig te laten verlopen.  

De officiële agenda zag er als volgt uit: 
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VERSLAG 

Na de eerste 3 formele agendapunten, met registratie van de aanwezige coöperanten, het 
samenstellen van het bureau met aanduiding van Anneleen De Smet als voorzitter, Kevin De 
Caluwé als stemopnemer en Patrick Van den Sande als secretaris, en het akkoord voor de 
aanwezigheid van Jonathan Stuyts als accountant, nam deze laatste ons mee door het 
jaarverslag met duiding van de cijfers (agendapunt 4). 

Het is goed te weten dat er steeds 2 grote blokken zijn: het resultaat en de balans. 

We kunnen meteen stellen dat het resultaat positief is. Wat er in het voorbije jaar 
gerealiseerd is, oogt zeer mooi en maakt dat onze balans sterk staat voor de toekomst. 

Dit legt een stevige basis voor onze verdere evolutie, onder meer door, naast de zonne-
energie ook resoluut te kiezen voor windenergie. Dit wordt heel duidelijk door de oprichting 
van twee dochtervennootschappen, Stroomvloed Zon en Stroomvloed Wind. In deze 
constructie blijft STROOMVLOED cv (en dus iedereen als coöperant) de volle eigenaar. Hier 
komen we later in het verslag nog op terug. 

Jonathan benadrukt dat de kostenstructuur van STROOMVLOED bijzonder licht is en mede 
daardoor kan de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – 
bron https://nl.wikipedia.org/wiki/EBITDA) als ‘significant positief’ benoemd worden. 

De nieuwe structuur laat toe om bijvoorbeeld de afschrijvingen, die voordien een grote 
massa vertegenwoordigden, nu naar Stroomvloed Zon over te boeken. Door de 
boekhoudkundige ruimte die zo gecreëerd wordt, kan dit boekjaar met winst afgesloten 
worden. Netto bedraagt deze afgerond zo’n 132.000 EURO. 

Dit bedrag wordt aangewend voor ongeveer 84.000 EURO om de vroegere verliezen aan te 
zuiveren, zo’n 20.000 EURO blijft in de vennootschap, en ruim 28.000 EURO zal worden 
aangewend om dividend uit te betalen. 

De juiste verrekening voor het dividend vind je terug in de presentatie van de algemene 
vergadering. Ook hier willen we kort de aandacht vestigen op een aantal zaken. Het dividend 
bedraagt dus 10 EURO per aandeel, wat neerkomt op 4%. We willen benadrukken dat dit 
een ruim dividend is, vergeleken met andere burgercoöperaties voor ditzelfde boekjaar. 

Dit is een brutobedrag, want er wordt altijd roerende voorheffing betaald. Normaal bedraagt 
dit 30%, maar voor organisaties als de onze is er in bepaalde gevallen een gunstmaatregel 
van toepassing waardoor een gunstiger percentage van 15% kan worden toegepast.  
Voorwaarde hiervoor is dat de aandelen reeds 3 boekjaren ononderbroken in jouw bezit zijn. 
Deze voorheffing werkt ook ‘bevrijdend’, wat betekent dat je hiervoor als coöperant niets 
meer zelf moet doen.  
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Hierna nam Leen Goemaere het woord, die samen met Willy Van Der Taelen als 
controlerende vennoot hun bevindingen deelde (agendapunt 5). De nieuwe structuur met 
de twee dochtervennootschappen is een goede zaak en de vordering van 488.000 EURO die 
STROOMVLOED cv op de dochter Stroomvloed Zon uitschrijft, krijgt een goedkeuring. Er 
wordt uitdrukkelijk aan toegevoegd dat zij geen uitspraak kunnen doen over de waardering 
die is meegegeven om tot dit bedrag te komen. 

Er wordt op gewezen dat voor de dochter Stroomvloed Zon nog 55.000 EURO moet 
verrekend worden in het volgende boekjaar (2022) en voor de dochter Stroomvloed Wind 
zou nog zo’n 17.000 EURO aan erelonen geboekt moeten worden als kost. Beide 
opmerkingen worden bevestigd en opgevolgd door de accountant. Tot slot onderstreept 
men dat het voorzichtigheidsprincipe probleemloos overeind blijft. 

Anneleen De Smet nam hierna het woord. Ze bevestigt dat STROOMVLOED cv een 
kantelpunt heeft bereikt waarbij het kapitaal dat lang ‘geparkeerd’ stond, nu echt wel 
geïnvesteerd wordt en begint te renderen. Momenteel ontvangt STROOMVLOED meerdere 
aanvragen per week en de projecten worden groter. We zijn een belangrijke speler 
geworden op de markt, men erkent ons als een ondernemende en daardoor sterk groeiende 
burgercoöperatie. 

De 5 agendapunten waarover moest worden gestemd, werden allemaal met volledige 
unanimiteit goedgekeurd. Het bestuursorgaan krijgt hiermee het volle vertrouwen van haar 
vennoten om dezelfde richting verder te zetten.  

Anneleen antwoordde ook op de vooraf schriftelijk gestelde vragen. De aanwezige 
coöperanten maakten van de gelegenheid gebruik om nog bijkomende vragen te stellen.  
Deze vragen en antwoorden vind je onderaan het verslag. 

Tot slot kwam er nog een mooie kers op de taart! 

Anneleen vroeg nog even onze aandacht voor de huidige positie van STROOMVLOED cv. 
Zoals gezegd worden we erkend als een actieve, betrokken en ondernemende partij, die veel 
bevraagd wordt om te participeren in steeds meer interessante en grotere projecten. 

Tevens zal Anneleen (en Stroomvloed dus) voortaan ook deel uitmaken van het Bureau en 
de Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor de Cooperaties (NRC).  

Een ander mooi voorbeeld is het project ‘Wind op Zee’. Het gaat om het laatste stukje 
Noordzee waarop een windmolenpark kan gebouwd worden. Via Rescoop Vlaanderen wil 
men hier 20% van verwerven voor de burgercoöperaties. Een ambitieus plan maar bij succes 
betekent dit een zeer grote stap, ook voor STROOMVLOED. 

Daarom willen we verder kunnen groeien, aan onze naambekendheid werken en campagne 
voeren. Binnenkort zal daarom een nieuwe ‘look & feel’ bekendgemaakt worden, en een 
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eerste stap is het nieuwe logo waar tijdens de algemene vergadering al een preview van 
werd gegeven. 

Daarnaast worden werkgroepen opgericht rond ‘communicatie’ en ‘events’. Hiervoor wordt 
een warme oproep gedaan naar medewerkers. Meer info volgt spoedig. Hou onze website 
zeker in de gaten. 

Ook voor de controlerende vennoten wordt versterking gevraagd. Aarzel niet om ons te 
contacteren als je je hiervoor kandidaat wenst te stellen. 

 

Antwoorden op de schriftelijke vragen – AV 2022 

• In de resultatenrekening staat een niet-recurrente bedrijfsopbrengst van ongeveer 100 
kEUR; een groot bedrag in vergelijking met de omzet. Wat is deze niet-recurrente 
opbrengst? 

Dit betreft de opbrengst uit de éénmalige verkoop van alle eerder gerealiseerde pv-
installaties aan Stroomvloed Zon bv. Er werd een conservatieve waardering toegepast zodat 
een jaarlijks terugkerende winst gerealiseerd zou kunnen worden in Stroomvloed Zon bv.   
 

• Hoeveel verwateren reeds uitstaande aandelen bij een kapitaalsverhoging?  Hoe 
beïnvloedt dit de verdeling van de eventuele winstmarges?  Zonder onderscheid tussen 
verschillende aandelen zullen de vroege instappers, jullie early believers, gestraft worden 
ten voordele van latere instappers. 

De redenering mbt verwatering is niet correct. Er kan enkel sprake zijn van verwatering 
wanneer de project-portefeuille afgesloten wordt en geen bijkomende opbrengst-
genererende projecten worden ontwikkeld. Bijkomend kapitaal wordt opgehaald om 
bijkomende projecten te realiseren. Zonder bijkomend kapitaal kunnen dus ook geen 
bijkomende opbrengsten worden gegenereerd en zouden de opbrengsten gedurende de 
periode van de afgesloten contracten, quasi stabiel blijven. Als die stabiel blijvende 
opbrengsten verdeeld zouden moeten worden over meer vennoten, dan pas zou er sprake 
zijn van verwatering. Echter, de opbrengsten zullen toenemen naarmate meer projecten 
kunnen worden gerealiseerd, en dus naarmate meer kapitaal kan worden opgehaald.  
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Antwoorden op de mondelinge vragen – AV 2022 

• Hoe wordt het geld tussen de verschillende vennootschappen belast? 

Er wordt onderling geen roerende voorheffing betaald en je betaalt slechts eenmaal de 
vennootschapsbelasting. 

• STROOMVLOED cv kan als een ‘holding beschouwd worden. Wat betekent dit voor de 
BTW-wetgeving? 

We zijn een ‘actieve’ holding en blijven dus BTW-plichtig. Er is een overweging om een BTW-
eenheid op te richten binnen de holding, om eventuele onderlinge transacties BTW-neutraal 
te maken, maar hierover is nog geen definitieve beslissing gevallen. De termijn op dewelke 
de onderlinge vordering aan Stroomvloed Zon van 440.000 EURO zal worden terugbetaald, is 
in eerste instantie gekoppeld aan de contractduur van de installaties (17 tot 20 jaar), maar 
dat is geen noodzaak.  Terugbetaling kan flexibel worden georganiseerd.    

• Met de opsplitsing zou het kunnen dat er vanuit Stroomvloed Zon een dividend zal 
worden uitgekeerd, terwijl Stroomvloed Wind kosten aanrekent. Welke impact zal dit 
hebben op de winst? 

Er zijn verschillende inkomensstromen. Dividend is daar maar één van. De aangerekende 
intresten op de openstaande schulden van Stroomvloed Zon aan Stroomvloed cv, de 
aangerekende prestaties zijn elementen die aftrekbaar zijn in Stroomvloed Zon en 
belastbaar in Stroomvloed cv. Hierdoor wordt de kans op ‘lekkage’ aan belastingen 
minimaal.  Evenwel is het altijd zo dat elke vennootschap een aantal vaste kosten heeft. Dit 
is onvermijdelijk maar de moeite waard gezien de risicospreiding, de 
financieringsmogelijkheden,… 

• Stroomvloed Wind zal bankfinanciering toelaten. Graag wat meer uitleg. 

Investeren in windturbines gaat samen met investeringen die een grootte-orde groter zijn 
dan de investeringen in pv-installaties. Kapitaalsoproepen voor dergelijke hoge bedragen 
lopen (momenteel nog te) traag waardoor de keuze moet worden gemaakt om ofwel een 
project niet te realiseren ofwel een project te realiseren met bankfinanciering. Een primair 
doel van Stroomvloed cv is om méér lokale hernieuwbare energie in handen van de lokale 
bevolking te brengen  Daarom wordt de strategische keuze gemaakt om de projecten te 
realiseren met (zo weinig mogelijk) bankfinanciering, eerder dan om een project dan niet te 
realiseren.   

• Heeft de opsplitsing in dochtervennootschappen een negatieve invloed op onze 
onderhandelingspositie bij de bank? 

Neen. De bank kijkt enkel naar de merites van de projecten zelf. In concreto dus naar de 
opbrengsten van de windprojecten in Stroomvloed Wind. Daar kent de bank het krediet toe 
en beoordeelt zij terugbetalingscapaciteit en waarborgposities. Bijgevolg is er dus geen 
negatieve impact. 
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• Als de groenestroomcertificaten zouden wegvallen, wat is het risico? 

Geen risico, projecten blijven dan nog altijd rendabel en zullen opbrengsten blijven 
genereren. Uiteraard zou dit de terugverdientijd negatief beïnvloeden.   

• Bestaat technisch de mogelijkheid om rechtstreeks in de nieuwe vennootschappen (Zon 
en Wind) te investeren en zo alsnog een extra tax shelter te bekomen? 

Het antwoord is neen. Dit zou indruisen tegen het 100% eigendomsrecht van de 
coöperanten in Stroomvloed cv. Via de ‘holdingstructuur’ zijn ze nu volledig eigenaar in de 
verhoudingen zoals deze aanwezig zijn in Stroomvloed. Dit wil het bestuur zo houden. 

• Het maximum aantal aandelen per coöperant gaat van 20 naar 100 aandelen. Wordt dit 
al toegepast voor de nieuwe kapitaalsoproep? 

Neen. Jammer genoeg gaat dit nog niet onmiddellijk. Er zijn immers nieuwe administratieve 
voorwaarden aan verbonden, zoals een uitgebreide, gereglementeerde informatienota ter 
beschikking stellen én publicatie in het staatsblad van de nieuwe statuten. Dit is op dit 
moment nog niet in orde, de uitbreiding naar 100 aandelen is op vandaag dus theoretisch en 
reeds opgenomen in de vernieuwde statuten. In de zeer nabije toekomst zal dit ook in de 
praktijk mogelijk worden en uiteraard zal hierover worden gecommuniceerd.   
 
• Bestaat er een apart businessplan rond laadpalen? 
 
Neen. Er wordt momenteel alleen maar geïnvesteerd in laadpalen die gelinkt zijn aan 
bestaande zonneprojecten, en dit als een service naar de vennoten toe om straks, als er 
meer Stroomvloed laadpalen geïnstalleerd zijn, een bijkomend voordeel te kunnen geven 
aan onze vennoten.  Bij POC De Kepper werd de eerste laadpaal geplaatst die eerstdaags 
operationeel zal worden, later volgt mogelijk nog een tweede. 
 


