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Activiteitenverslag 2020 -
Wat brengt 2021

Energiediensten

• WijkWerf

• Zonnestad

• Groepsaankopen Veneco

Innovatieve projecten

• Buurzame Stroom -
Rolecs - RescoopVPP-
Hybrinator

Investeringsprojecten

• PV installaties

• Windprojecten

• Warmteprojecten

Energent als coöperatie

• Evolutie coöperanten en 
kapitaal

• Evolutie coöperatie



7

WIJKWERF



WijkWerf
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● WijkWerf mobiliseert mensen op wijkniveau om hun 
woningen energiezuiniger te maken

● Combinatie van communicatie, groepsaankoop en adviesverlening

● 3 wijken in 2020

● Bloemekeswijk

● Oost-Flora (Merelbeke)

● Borrems (Destelbergen) 



WijkWerf
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● Sterke impact met covid: 
● aanmeldingen gezakt van 305 gezinnen in 2019 naar 153 gezinnen in 2020

● Veel digitale adviesverlening 

● Thema Wijkwerven in 2020: Experimenteren met de integratie van 
Wijkwerf in een bredere wijkaanpak en Wijkwerven op maat via 
wijkbevragingen.

● Omzet renovaties = 920 k€ (doel: 500 k€)
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ZONNESTAD
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Zonnestad

● Organisatie van een groepsaankoop en begeleiding van 
residentiële pv-installaties. 

● Concept van Zonnestad wordt steeds meer overgenomen door 
andere Vlaamse burgercoöperaties

● Impact van wijzigende wetgeving veel groter dan covid! 

Doelstelling 

2020

Resultaat 

2020

Doelstelling 

2021

Aantal installaties # 200 203 150

Totaal aantal installaties Zonnestad > 700
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Samenwerking 
met Stad Gent
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Samenwerking Stad Gent

● Energent won aanbesteding voor adviesverlening en begeleiding 
bij gezinnen voor Stad Gent (2-jarig contract)

● Start 1/12/2020 (met digitale adviezen)

● Doelstelling Stad Gent: 1140 adviezen per jaar door Energent + 
begeleidingen 

● Welkom Mario en  en Tom 
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Groepsaankoop 
Veneco
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Groepsaankopen Veneco

● Energent won aanbesteding voor de organisatie van 
groepsaankoop met Veneco in 10 gemeentes

● Heel nieuwe eigen aanpak: groepsaankoop als middel tot 
sensibilisering voor de renovatie van de hele woning. 

● Start: 1/05/2020
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Groepsaankopen Veneco
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INNOVATIEVE
PROJECTEN



Innovatieve projecten

● Interreg cVPP:  Community based Virtual Power Plant. 
(2017-2023). 

○ Organisatie van vraagsturing op pilootschaal om net minimaal 
te belasting d.m.v. batterijen, en sturing van verbruikers a.d.h.v. 
Energy Management System

● REScoopVPP i.s.m. Europese Rescoops (2020-2023)

● Vervolg op CVPP waarbij samen met Europese Coöperaties 
Energy Management Systeem wordt uitgebouwd.

● Energent staat in voor pilot met 50 testgebruikers in 2021-2022
18



Innovatieve projecten

● Rolecs: Roll out of Local Energy Communities: Vlaio - Icon project

● Rol Energent: input rond implementatie wetgevend kader 
energiegemeenschappen

● Rhedcoop
○ Onder meer tests rond investering van PV + isolatie in school en 

appartement + toekomstige businessmodellen voor Rescoops

● Hybrinator: Haalbaarheidsstudie naar gebruik van hybride 
warmtepompen met slimme sturing (3 pilots) – rapport Q 2 - 2021
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INVESTERINGS-
PROJECTEN



Investeringen PV

● Op 01.01.2021, 2 MWp in beheer -
jaarproductie: 1880 MWh - 65 installaties

● Samenwerking met gemeente Aalter, 
Lievegem, Kaprijke, Zelzate en Wachtebeke 
opgestart.

● 2021: afbouw ondersteuningsmechanisme 
via GSC. Introductie tendermechanisme voor 
PV waardoor realisatie van onze type 
projecten moeilijker wordt.
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Wind
● Ugent: 1 WT i.s.m. Ecopower

○ Nieuwe aanvraag vergunning najaar 2021
○ Energent organiseert steuncampagne tijdens openbaar 

onderzoek
● Nevele - E17: 20% partic. in 3 WT i.s.m. Storm

○ On hold.
● Melle: 20 % partic. in 2 WT i.s.m. Eneco

○ Nieuwe bouwvergunning afgeleverd in 2020, Wim Delvoie
heeft opnieuw beroep aangetekend.

○ Wachtebeke: opstart nieuw dossier ism Ecopower voor 
bouw van 1 WT

● Conclusie: heel moeilijke, lange procedures.
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Investeringen Warmte

● Heat as a Service: Energent investeert in technische 
installatie/warmtenet en verkoopt warmte.

● Eerste project residentieel project wordt binnenkort 
concreet aangekondigd: aanleg warmtenet voor 50 
nieuwbouwwoningen op basis van geothermische 
warmtepompen.

● Energent aandeelhouder bij Ducoop – project Nieuwe 
Dokken.

● Ontwikkeling van industriële projecten waarbij gebruik 
wordt gemaakt van restwarmte.
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COÖPERATIE



Coöperatie

● Verhuis naar nieuw kantoor

● 10 Werknemers: 6,8 VTE’s in dienst

● Succesvolle kapitaalsoproep 2020

● Verdere professionalisering 

Energent

● Strategische oefening opgestart

● 2021: aangroei coöperanten
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Goedkeuring activiteitenverslag 
2020
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Financieel Jaarverslag 2020
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Resultaten 2020 + 
historiek - totalen
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2020 2019 2018 2017

Opbrengsten 759.947 675.711 310.319 98.092

Kosten 558.469 458.522 254.834 97.594

Resultaat 

werking
201.478 217.189 55.485 498



Resultaten 2020 + historiek 
- Opbrengsten
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2020 2019 2018 2017

Omzet dienstenproj 247.263 178.187 59.290 25.106

Omzet invest-proj 187.454 86.218 10.401 2.672

Subsidies 

projecten
279.488 410.094 239.709 53.000

Overige inkomsten 45.743 1.212 918 17.314

TOTAAL 759.948 675.711 310.318 98.092



Resultaten 2020 + 
historiek - Kosten
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2020 2019 2018 2017

Personeelskosten 292.461 244.906 167.899 55.779

Vergoedingen à 

derden (diensten)
34.292 89.399 38.789 29.628

Werkingskosten 116.783 70.388 35.119 11.046

Afschrijvingen 67.410 51.530 12.498 390

Overige kosten 47.523 2.299 528 751

TOTAAL 558.469 458.522 254.833 97.594
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Eindbalans 2019 - vermogentoestand

Activa (= besteding) Passiva (=herkomst)

2020 2019 2020 2019

Participaties

/investeringen
1.700.253 903.953

Eigen 

Vermogen
3.045.583 1.929.652

Vorderingen 

(> 1jr)
132.720 38.909

Schulden 

korte termijn
284.087 167.954

Subsidies, te 

ontv
20.086 320.659 Subsidies 200.227 51.831

Vorderingen (< 

1j)
140.419 107.313

Overige 

(ORP)
545 912

Liquiditeiten 1.497.934 773.256

Overige (ORA) 39.030 6.259

TOTAAL 3.530.442 2.150.349 TOTAAL 3.530.442 2.150.349



Resultaatsbestemming 2020 
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Resultaat 2020 201.479

Belastingen op resultaat - 0

Overgedragen winst vorig boekjaar 186.090

Dividend aan de aandeelhouders (= 3% 

bruto op kapitaal)
-54.458

Collectief loonbonusplan 2020 -11.489

Naar overgedragen resultaten = 321.622



Principes dividendbeleid

❖ Maximaal 6% op het aandeel (= wettelijk plafond als 
erkende coöperatie)

❖ In regel met uitkeringstesten (netto-actieftest en 
liquiditeitstest), cfr. nieuwe vennootschapswet

❖ Maximaal 50% van (eventuele) positieve resultaten

❖ Rekening houdend met (uitzonderlijke) investeringsnoden
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Netto actief Test
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Totale Activa 3.530.443

Schulden - 484.860

Onbeschikbare gedeelte kapitaal -21.800

Onbeschikbare reserves -2.180

= Beschikbaar voor uitkering 3.021.603

Dividenden (3%) 54.458

Collectief loonbonusplan 11.489

Mogelijke uittreding aandeelhouders 20.000

= Voorziene uitkeringen = 85.947



Goedkeuring financiële 
jaarrekening 2020 en 
bestemming resultaat

❖ Uitbetaling dividend aan de aandeelhouders:

De raad van bestuur stelt voor om 85947€ te voorzien om uit te keren 
waarvan 3% (bruto) dividend als vergoeding voor het beschikbaar 
stellen van het kapitaal aan onze onderneming.

❖ Goedkeuring resultatenrekening en eindbalans 2020:

De raad van bestuur vraagt om de jaarrekening zoals hier voorgesteld –
goed te keuren.
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Goedkeuring jaarrekening 2020
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Kwijting bestuurders

37



Varia en vragen

41



Varia

• Vennotencampagne

• Steuncampagne WindTurbine dossiers
• Van zodra een openbaar onderzoek start (vermoedelijk najaar 2021) lanceert 

Energent een steuncampagne voor de bouw van deze Turbines. 

• Slotwoord

42
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1. VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ENERGENT 17 

APRIL 2021 
 

De algemene vergadering werd door covid omstandigheden terug online georganiseerd. 82 

coöperanten namen deel, we ontvingen ook 10 volmachten. 

De presentatie van de Algemene vergadering vind je in bijlage bij dit verslag, hieronder geven we 

kort het stemresultaat weer, alsook de vragen en antwoorden die tijdens de vergadering aan bod 

kwamen. 

 

1. Goedkeuring Verslag Algemene vergadering 06/06/2020 
Akkoord : 82 

Niet akkoord : 1 

Onthouding : 9 

2. Goedkeuring jaarverslag 2020 
Het jaarverslag werd via de presentatie toegelicht en werd eveneens aan alle cooperanten 
overgemaakt. Het verslag is tevens op de website van Energent terug te vinden. 

Akkoord : 9 

Niet akkoord : 0 

Onthouding : 2 

3. Goedkeuring financieel jaarresultaat 2020 
Het financieel verslag werd toegelicht door Karla Schimmel, met voorstel van bestemming 
resultaat. 

Akkoord : 91 

Niet akkoord : 0 

Onthouding : 1 

4. Goedkeuring bestemming resultaat 2020 
Akkoord : 91 

Niet akkoord : 0 

Onthouding : 1 

5. Kwijting bestuurders 
Akkoord : 90 

Niet akkoord : 0 

Onthouding : 2 
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Verslag AV 2021.04.17 

2. VRAGEN EN ANTWOORDEN  
 

ONDERZOEKSPROJECTEN 

 

V : In het kader van Rescoop VPP-project focussen jullie in de eerste instantie op mensen met zware 

verbruikers, (warmtepompen, el auto, ...) waar ik niet toe behoor. In mijn geval hebben wij een 

relatief laag continu verbruik dat wellicht het gebruik van een thuis batterij relatief eenvoudig 

mogelijk zou maken. Hebben jullie er al over nagedacht om in deze richting iets te proberen, want 

dat is volgens mij ook een belangrijke markt? 

Vervolg op mijn vorige vraag. Zelfverbruik is zeker de bedoeling, maar we hebben piekverbruiken 

(2000W) die hoger zijn dan wat onze panelen maximum produceren (1500W), waardoor we altijd 

elektriciteit importeren bij deze verbruikers. Thuisbatterijen zouden hier een oplossing voor 

kunnen zijn, om die pieken op te vangen of om het nachtverbruik te voeden).   

A: Het optimaliseren van autoconsumptie in huishoudens zal altijd de belangrijkste driver zijn op 

residentieel vlak. Met het rescoopVPP project beogen we hiervoor hardware en een software platform 

te ontwikkelen die dit ondersteunt. Daarbovenop kunnen de zwaardere elektrische verbruikers 

mogelijks een bijkomende rol spelen in andere sectoren van de energiemarkt, door flexibiliteit aan te 

bieden aan Elia. Dit kan bijkomende verdienmodellen genereren. Dit testen en onderzoeken we in 

rescoopVPP. We houden in dit project ook rekening met het aankomend capaciteitstarief en 

dynamische elektriciteitstarieven, waar we ook willen op inspelen. Thuisbatterijen zijn ons inziens op 

vandaag nog geen rendabele investering (enkel voor optimalisatie zelfverbruik). Dit zal in de nabije 

toekomst wijzigen, door dalende batterijkosten en door mogelijks bijkomende verdienmodellen. 

 

INVESTERINGEN PV 

 

V : Kan je uitleggen waarom PV-installaties in scholen financieel moeilijker worden en er meer moet 

gefocust worden op bedrijven? En quid met investeringen bij lokale besturen? 

A: De Vlaamse overheid beslist om vanaf juli 2021 grote pv installatie te ondersteunen aan de hand van 

investeringssteun door middel van een veilingsysteem. Hoe minder steun je vraagt per geproduceerde 

kWh elektriciteit des te meer kans je maakt om deze te ontvangen (en je project te kunnen realiseren). 

De manier waarop de veiling momenteel wordt georganiseerd worden bedrijven met hoge 

autoconsumptie en grote installaties (tot 2000 kWp) bevoordeelt taz kleinere installaties met lage 

autoconsumptie. Het zal dus een moeilijk verhaal worden om nog pv te realiseren op bv 

schoolgebouwen die weinig verbruik hebben in juli, augustus. 

 

V : over hoeveel jaar worden zonnepanelen afgeschreven? 
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A: zonnepanelen worden standaard over 20 jaar afgeschreven, behalve indien de looptijd van het 

contract met de klant een kortere duur heeft 

 

INVESTERINGEN WIND 

V : heeft iemand ooit becijferd of in kaart gebracht hoeveel beroepsprocedures kosten aan verloren 

gegane opportuniteiten? 

A: zelf hebben we daar geen zicht op. Binnen de windsector wordt wel eens gezegd dat er voor 10 

projecten die opgestart worden er eentje gerealiseerd wordt. Echter 10 projecten die opstarten, 

impliceert niet dat elk van die projecten ook tot een aanvraag omgevingsvergunning leiden. 

 

FINANCIEEL 

V : Moet Energent ook al negatieve rente betalen op te hoge kasposities op de bankrekening? 

A: Energent moet geen negatieve rente betalen, we spreiden daarvoor onze middelen via verschillende 

rekeningen 

 

V : Wat is de solvabiliteitsratio. 

A: Deze bedraagt op 31/12/2020: 86,3% 

 

V: Hoe wordt het loonbonusplan verdeelt over de verschillende werknemers? Iedereen evenveel? In 

verhouding tot brutoloon/aantal dagen gewerkt in 2020/...? Zijn er grote verschillen tussen de 

werknemers? De tewerkstellingsbreuk is in functie van FTE, veronderstel ik. 

A: het loonbonusplan is voor alle werknemers identiek a rato van tewerkstellingsbreuk 

 

V : In de toekomst de bestuurders toch altijd eens heel kort voorstellen vooraleer we over hen 

moeten stemmen? 

A: Ok, we nemen dit mee naar volgend jaar. 

 

V : Willen jullie dan nog kapitaal ophalen in 2021? En hoeveel dan wel? 

A:  dit hangt af van het investeringsritme. Als we voldoende investeringsprojecten kunnen realiseren 

zullen we een kapitaalsoproep organiseren. We willen echter geen te grote kapitaalsbuffer 

organiseren. 


