
 

Vergelijking RESCOOPS en FINCOOPS  

Inleiding 

In Vlaanderen is in de sector van de hernieuwbare energie al jarenlang een  conflict aan de 

gang tussen de zogenaamde RESCOOPS (burgercoöperaties die rechtstreeks investeren in 

hernieuwbare energie) en FINCOOPS (coöperaties die onrechtstreeks investeren in 

hernieuwbare energie via een achtergestelde lening in veelal een NV).  

De RESCOOPS verwijten de FINCOOPS dat ze oneigenlijke coöperaties zijn. De RESCOOPS 

stellen bijgevolg hun NRC-erkenning in vraag en pleiten voor strengere criteria die dergelijke 

erkenning voor de FINCOOPS onmogelijk zouden maken. Dit o.a. gebaseerd op het ICA- 

criterium van de “autonomie” dat bij de FINCOOPS volgens hen zou ontbreken. 

Met deze nota doen we een poging om duiding bij deze kwestie te geven. 

 

Vergelijkend schema 

 RESCOOPS FINCOOPS 

Oprichters Fysieke personen: meestal 
milieubewuste burgers 

Meestal rechtspersonen: 
veelal NV’s en/of hun vaste 
vertegenwoordigers 

Doel Rechtstreekse participatie in 
hernieuwbare energie 

Verlenen van een 
achtergestelde lening aan een 
NV (opgericht en 
gecontroleerd door de 
oprichtende aandeelhouders 
van de coöperatie) 

Stemrechten - 1m /1v = 1 stem 
- 1 categorie aandelen 
Gelijke rechten voor alle 
materies (benoemen 
bestuur, wijzigen statuten, 
beslissen winstuitkering,,…) 

10%  NRC regel 
Maar verschillende 
aandelencategorieën waarbij 
de categorie A-vennoten de 
fundamentele 
beslissingshefbomen in 
handen hebben (benoemen 
bestuur, wijzigen statuten, 
beslissen winstuitkering,…) en 
de inspraak van de burgers 
meestal beperkt wordt tot het 



goedkeuren van de 
jaarrekening 

Dividend Beperkt tot 6%  Beperkt tot 6% in de 
coöperatie  
Onbeperkt in de moeder-NV 

Waarde scheidingsaandeel Nomimale waarde Nominale waarde binnen de 
CV  
Boekhoudkundige waarde 
binnen de NV die de 
achtergestelde lening van de 
coöperatie geniet. 
Binnen de ontvangende NV 
wordt gespeeld op het 
zogenaamde positief  
hefboomeffect.  Dat betekent 
dat er hogere opbrengsten op 
het eigen vermogen worden 
behaald dan de rentekosten 
voor het vreemd vermogen, 
betaald op de achtergestelde 
lening van de coöperatie, die 
meestal  niet meer dan 3% 
bedraagt 
 

Bestuursmandaten - Gekozen door alle 
vennoten 
- Onbezoldigd 
 

- (bijna)volledig gekozen door 
A-vennoten van de NV 
Onbezoldigd in de cv – 
Goed bezoldigd in de nv 
Vaak een personele unie: 
beide bestuursorganen zijn 
dikwijls een afspiegeling. 

   

 

Toelichting 

In een FINCOOP  wordt het eigen vermogen van de coöperatie quasi geheel geïnvesteerd in 

een NV via een achtergestelde lening (zie balans als voorbeeld). Dat loopt bedrijfsmatig 

haast evenveel risico als het eigen vermogen ingebracht door de 

initiatiefnemers/aandeelhouders van de NV. Dankzij het leverage-effect van deze 

achtergestelde lening kunnen de aandeelhouders van de NV bij een positief effect maximaal 

dividenden innen, dankzij de inzet van de achtergestelde lening die de NV  op een relatief 

goedkope manier van lange termijnfinanciering voorziet.  Bij een negatief resultaat wordt 

het financieel risico van de aandeelhouders van de NV evenwel gedeeld met de verstrekkers 

van de achtergestelde lening, zijnde de coöperatieve vennootschap en haar vennoten. Want 

per definitie is een achtergestelde lening een krediet waarbij de ontlener (in casu de coöperatie) in 



het geval van faillissement in zijn positie als schuldeiser achtergesteld wordt  na de werknemers, de 

overheid, banken, leveranciers,…).  

Binnen de (erkende) coöperatieve vennootschap worden de stemrechten van de burgers 

sterk beperkt. Maar ruime stemrechten zouden toch geen zin hebben, aangezien het eigen 

vermogen vanaf dag 1 en voor een lange termijn aan de NV  uitgeleend wordt, zijnde de 

periode van de lange afschrijvingsduur van de windmolens …. Waarover zouden de vennoten 

nog kunnen beslissen?  

Ook hun dividend wordt statutair afgeblokt op de wettelijke limiet van 6% (in de praktijk 3 à 

4%) terwijl het uitgekeerde dividend in de NV niet aan statutaire beperkingen onderhevig is 

en dus kan oplopen tot 10% of meer…. 

Dit type van coöperatie wordt dikwijls gebruikt als greenwashing (“samen op weg naar de 

CO2-vrije maatschappij!”) en/of als PR-instrument (inspelend op het democratisch, 

progressief imago van de coöperatie) naar de buitenwereld toe.  Het grote publiek krijgt 

vaak misleidende info. Zie onderstaand nieuwsbericht: ook in Antwerpen investeert de 

burger in een coöperatie die haar eigen vermogen als achtergestelde lening in een NV 

investeert en dus niet in windmolens. 

 

 



 

Voorbeeld: vergelijking balansstructuur RESCOOP EN FINCOOP 

 

 

Balans Groenkracht (FINCOOP) 



 

BALANS ECOPOWER (RESCOOP) 

 

 

 



 

 

Binnen de Fincoops zijn er grosso modo twee modellen: 

1. de zuiver kapitalistische  structuren waarbij de NV de structuur van de  coöperatie zonder 

meer misbruikt als hefboom voor geldgewin van de private aandeelhouders van de NV. Zie 

de Zonneberg cvba  (www.dezonneberg.be), ElectrabelCOGreen cvba  van Engie/Electrabel 

(https://www.electrabelcogreen.com/nl/) of De Wase Wind  cvba 

(https://www.wasewind.be/) 

2. de semi-overheidsvehikels waarbij de NV de structuur van de burgercoöperatie gebruikt 

als financiële hefboom voor de steeds  armlastig wordende gemeentes in Vlaanderen. 

Voorbeeld: zie https://www.nuhma.be/, bestaande uit 41 Limburgse gemeenten. Met de 

opbrengst van dividenden worden projecten van gemeentelijke belang ondersteund: o.a.  

https://www.s-lim.be/over-s-lim 

Het bestuur van Nuhma en C° bestaat uit vertegenwoordigers van diverse politieke partijen: 

sp.a, CD&V, NV-A, Open VLD. Deze sterke politieke verankering creëert op het terrein (waar 

er vaak onderhandeld moet worden met lokale overheden) een ongelijk speelveld tegenover 

de burgercoöperaties. 

Nuhma heeft in Limburg1 een waar energie-imperium uitgebouwd. In tegenstelling tot de 

bovenvermelde zuiver kapitalistisch vehikels heeft geen enkele bestuurder als 

aandeelhouder private belangen in de participatie. Meestal gaat het wel om vergoede 

bestuursmandaten. Dit in tegenstelling tot de burgercoöperaties waar de bestuursmandaten 

onbezoldigd opgenomen worden.             Peter Bosmans – 17 juni 2019 

 
1 En zelfs ver daarbuiten: Nuhma investeert in energieprojecten offshore in Curaçao 

http://www.dezonneberg.be/
https://www.wasewind.be/
https://www.nuhma.be/
https://www.s-lim.be/over-s-lim


 

 

 


