
Vlaamse Regering keldert investeringen in hernieuwbare energie 
 
Ecopower cvba stelt vast dat de Vlaamse Regering in haar maatregelen voor ecologie-
investeringen de sector tegenwerkt in plaats van te ondersteunen. Twee zaken vallen op in de 
aanpassing van het besluit. De ondersteuning wordt afgeschaft  met terugwerkende kracht en 
investeringen in hernieuwbare energie via een recht van opstal* worden uitgesloten.Op die 
manier is er geen enkele bedrijfszekerheid en creëert de Vlaamse Overheid een ongunstig 
klimaat voor investeringen in hernieuwbare energie.  Dit is géén goed bestuur.  
 
Op 16 mei 2007 (of is het 4 mei? – in elk geval is er pas op 30 mei over gecommuniceerd) 
paste de Vlaamse Regering haar besluit voor ecologie-investeringen aan, met terugwerkende 
kracht tot 1 augustus 2006. Ecopower cvba heeft, op basis van de geldende regelgeving en op 
basis van herhaalde contacten met de administratie, investeringen en bestellingen gedaan voor 
ruim 5.000.000 euro – waarvan 1.000.000 euro ecologiesteun. Dit is een investering goed 
voor jaarlijks 3.000.000 kWh, over twintig jaar is dat maar liefst 60.000.000 kWh uit louter 
hernieuwbare energie. Het gaat om kleinschalige installaties van de coöperatie; op de meest 
efficiënte plaatsen in een netwerk van decentrale productie, dichtbij de afnemers, namelijk: 

- een WKK op plantenolie (Eeklo) 
- een windturbine in Gistel 
- meer dan 300 PV-installaties, samen 700 kWpiek 

 
In het najaar van 2006, het moment waarop de keuzes werden gemaakt en de investeringen 
gepland, kwamen de investeringen helemaal in aanmerking voor de ecologiesteun. De 
aanvragen hiervoor werden conform de regelgeving ingediend, de installaties mochten dus 
gebouwd worden. Een belangrijk deel van de investeringen is intussen gebeurd: de 
windturbine staat er, de WKK ook, plus een deel van de PV-installaties. 
 
Ecopower heeft meermaals met de administratie economie gesproken over het PV-project: op 
welke wijze deze aanvragen moesten ingediend worden. Ecopower heeft de volledige lijst met 
exacte adressen van de PV-installaties doorgestuurd naar de administratie. Overleg was er ook 
over de vorm van overeenkomst die Ecopower het best zou afsluiten voor het plaatsen van 
Ecopower-installaties op hun dak. Ecopower heeft steeds alle kaarten op tafel gelegd. Het 
voorstel van overeenkomst werd naar de administratie doorgestuurd – waarna het, zo blijkt, 
vervolgens gebruikt werd om het in de clausules van het nieuwe besluit op te nemen, zodat 
onze projecten konden worden uitgesloten.  
 
De aanpassing van het besluit sluit elke investering via een recht van opstal uit van ecologie-
investeringen. Dit betekent dat een bedrijf dat eigenaar is van een lap grond wél ecologiesteun 
kan krijgen voor het plaatsen van een installatie van hernieuwbare energie – terwijl een 
bedrijf dat geen eigenaar is, maar via een formule van recht van opstal werkt ervan uitgesloten 
wordt. Een recht van opstal staat nochtans (tijdelijk) gelijk aan eigendomsrecht. Dit 
ondergraaft dus de hele juridische grondslag van een recht van opstal.  Dit is niet meer of 
minder dan een discriminatie van het ene bedrijf tegenover het andere.  
 
Bovendien is de eigenlijke bedoeling om een aanslag te plegen op de sector van de 
hernieuwbare energie, die bijna steeds met recht van opstal werkt. Bedrijven die ervaring 
hebben met projecten voor hernieuwbare energie worden dus benadeeld ten opzichte van 
‘leken’. Een koekjesfabriek dat op zijn eigendom een windturbine neerzet en de stroom op het 
net zet, kan steun krijgen – een energiebedrijf met ervaring dat precies hetzelfde zou doen via 
de formule van een recht van opstal niet.  



 
Moerman voert in een persbericht aan dat “investeringen van ondernemingen bij derden niet 
in aanmerking komen voor ecologiesteun omdat zij buiten de grenzen gaan van de Europese 
kaderregeling voor milieusteun en van het decreet Economisch ondersteuningsbeleid.” Dit is 
niet waar. De Europese regeling zegt dat bedrijven meer dan vijf jaar eigenaar moeten blijven 
en dat de investering in de boekhouding geactiveerd en afgeschreven moet worden. Dit werd 
begin mei 2007 nog bevestigd door een medewerker van het kabinet Moerman. Het zijn dus 
mooie woorden, die er alleen toe dienen om het schrappen van projecten in hernieuwbare 
energie te verhullen.  
 
Ecopower heeft begin mei 2007 met de kabinetten Moerman en Leterme gesproken. Op beide 
kabinetten werd ons verzekerd dat het niet de bedoeling was om de ecologiesteun retro-actief 
af te schaffen en ook niet dat bedrijven uit de sector uitgesloten zouden worden.  
 
Ecopower cvba is een coöperatie die 10.000 mensen verenigt die investeren in hernieuwbare 
energie. Ecopower levert ook stroom aan haar coöperanten, aan een tarief dat rationeel 
energiegebruik aanmoedigt.  
 
Over de investeringen die Ecopower tussen 1 augustus 2006 en april 2007 plande en 
uitvoerde, en die met terugwerkende kracht uitgesloten worden, voelt het bedrijf zich ronduit 
opgelicht door de Vlaamse regering. Vanaf september wordt het nog erger, want vanaf dan 
wordt de ecologiesteun georganiseerd op basis van een loterij.  
 
Het blijkt dat vooral kleinere producenten worden geviseerd. Als we eenvoudig de 
vergelijking maken met een andere maatregel die recent door de Vlaamse Regering werd 
genomen, dan zien we dat voor een bedrijf als Electrabel uitzonderingen worden voorzien. 
Elektriciteitsproductie uit afvalhout wordt uitgesloten voor groenestroomcertificaten – maar 
voor bestaande installaties wordt een uitzondering gemaakt. Dus voor Electrabel, het enige 
energiebedrijf dat op dat moment zulke installaties al kon hebben omdat ze bestaande 
kolencentrales kon ombouwen. 
 
Vlaanderen staat mijlenver achter als het gaat over hernieuwbare energie (2000 windturbines 
in Nederland, 120 in Vlaanderen, om maar één voorbeeld te noemen). Er worden nieuwe 
maatregelen bedacht om hernieuwbare energie te steunen. Steeds weer komt er de opmerking 
dat het niet snel genoeg gaat. Bedrijven die perfect inspelen op de beleidsdoelstellingen van 
de Vlaamse Regering, worden gefnuikt. De Vlaamse Regering beslist nu collectief 
(CD&V/NVA – Open VLD en SP.a-Spirit) om de ondersteuning onderuit te halen. Op geen 
enkele manier kan dit gerijmd worden met de verkiezingsbeloften die deze partijen zo vlot 
lanceren.  
 
Concreet vraagt Ecopower dat de aanpassing met terugwerkende kracht meteen wordt 
ingetrokken en dat de uitsluiting van het recht van opstal wordt afgeschaft. Zo nodig zal 
Ecopower dit besluit aanvechten bij de Raad van State.  
 
Ecopower cvba – www.ecopower.be 03 287 37 79 
 
* Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen, installaties of beplantingen te hebben op 
andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. Dat recht brengt een tijdelijke horizontale 
splitsing van het goed met zich mee. De opstalgever is de eigenaar van de grond; diegene die het opstalrecht 
verkrijgt (de opstalhouder) wordt als het ware tijdelijk eigenaar van de gebouwen, beplantingen en werken op die 
grond.  


