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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vennootschap

VANDAELE Johan

Slachthuisstraat 28
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Voorzitter van de Raad van Bestuur

UYTTERHAEGEN Carl-Willem

Francisco Ferrerlaan 80
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Gedelegeerd bestuurder

VERBEEK Piet

Forelstraat 61
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Bestuurder

CLAEYS Stefaan

Stoppelstraat 46
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Bestuurder

VANDAELE Chris

Keizer Karelstraat 138
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Einde van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

MUYLLE Walewein

Victor Braeckmanlaan 181
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Bestuurder

AVET Lina

Kasteellaan 131
9000 Gent
BELGIË
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 2.1

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Bestuurder

ANTOON Eric

Rijstraat 158
9400 Ninove
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-12-2013 Einde van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

VAN LOO Freek

Lokerhoutstraat 3
9160 Lokeren
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-04-2015 Bestuurder

GOETHALS Luc

Toekomststraat 98
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-10-2017 Bestuurder

MALFAIT Tom

Adolf Baeyensstraat 122
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-10-2017 Bestuurder

SCHIMMEL Karla

Waterstraat 16
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

DEMUYNCK Wouter

Wijnendalestraat 67/c
8820 Torhout
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

DOSSCHE Veerle

Krijgsgasthuisstraat 89
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

BEAZAR An

Arthur Verhaegenstraat 20
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-06-2020 Bestuurder

SCHOORS Koen

Reinaertstraat 80
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 2.1

9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-10-2017 Bestuurder
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van
de opdracht

(A, B, C en/of D)

COOPFABRIK VOF
BE 0475.877.347
Grotesteenweg 110
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

50272470
A
, 
B

Direct of indirect vertegenwoordigd door

DREESEN Anna Maria

Grotesteenweg 110
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

10469027

__________________________________
* Facultatieve vermelding.
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 1.755.083 922.172
Immateriële vaste activa 6.1.1 21 634 950
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 1.678.870 882.502

Terreinen en gebouwen 22 1.677.126 881.991
Installaties, machines en uitrusting 23 762 512
Meubilair en rollend materieel 24 982
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 75.580 38.719
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 1.775.359 1.228.177
Vorderingen op meer dan één jaar 29 77.890 20.690

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291 77.890 20.690
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 160.505 427.972
Handelsvorderingen 40 134.596 96.701
Overige vorderingen 41 25.909 331.271

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 1.497.934 773.256
Overlopende rekeningen 490/1 39.030 6.259

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 3.530.443 2.150.349
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 3.045.583 1.929.652
Inbreng 10/11 2.720.900 1.740.500

Beschikbaar 110 2.699.100 1.718.700
Onbeschikbaar 111 21.800 21.800

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 2.180 2.180
Onbeschikbare reserves 130/1 2.180 2.180

Statutair onbeschikbare reserves 1311 2.180 2.180
Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 322.503 186.972
Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 484.860 220.697
Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 284.088 167.954
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 116.703 73.067
Leveranciers 440/4 116.703 73.067
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 55.716 55.144

Belastingen 450/3 10.847 1.880
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 44.869 53.264

Overige schulden 47/48 111.669 39.743
Overlopende rekeningen 492/3 200.772 52.743

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 3.530.443 2.150.349
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 605.324 515.286

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 292.461 244.906
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 67.410 51.530
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 47.042 1.666
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 86
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 198.411 217.098
Financiële opbrengsten 75/76B 3.549 638

Recurrente financiële opbrengsten 75 3.549 638
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 482 547
Recurrente financiële kosten 65 481 547
Niet-recurrente financiële kosten 66B 1

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 201.478 217.189
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 1.691
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 201.478 215.499
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 201.478 215.499
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 388.450 239.898
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 201.478 215.499
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 186.972 24.399

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 322.503 186.972
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 65.947 52.926
Vergoeding van de inbreng 694 54.459 38.348
Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696 11.489 14.578
Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 6.1.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 2.041
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 2.041
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 1.091
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 317
Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129 1.407

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 21 634
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 946.855
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 903.791
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 41.342
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 1.809.303
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 64.352
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 68.148
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 2.067
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 130.433

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 1.678.870
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 38.719
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365 36.861
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 75.580
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 75.580
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 6.5

WAARDERINGSREGELS

Onderstaande waarderingsregels werden geformuleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op de bestuursvergadering van 30 maart 2015 en op 
 23 januari 2021 alsook aangepast tijdens de bijeenkomst van de Raad van Bestuur dd. 
1)  ALGEMENE WAARDERINGSREGELS
- De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het WVV Boek 3 art 3:1§1 en KB/WVV van 30/04/2019.
- In het algemeen werden voor de opstelling van de jaarrekening volgende uitgangspunten vastgesteld:
•  de vennootschap waardeert haar activa en passiva vanuit een going-concern principe;
• de grondslagen die aan de basis liggen van de jaarrekening worden bestendig toegepast;
• kosten en opbrengsten betreffende het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft worden geboekt ongeacht het tijdstip van betaling van
 die kosten of de ontvangst van de opbrengsten;
• de jaarrekening wordt met inachtneming van de nodige voorzichtigheid opgesteld;
• in de jaarrekening werd getracht alle gegevens te verwerken die van doorslaggevende betekenis zijn voor een oordeelvorming over het
 vermogen, de financiële positie en het resultaat. 
• de afschrijvingen, waardeverminderingen en eventueel de voorzieningen voor risico's en kosten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid,
 oprechtheid en goede trouw. 
2)  BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS
VASTE ACTIVA
Duurzame activa  worden opgenomen op de tabel van investeringen en afgeschreven volgens de lineaire methode.
De activa, vermeld op de investeringstabel, worden als volgt afgeschreven :
- Installaties windmolens : 20 jr
- PV installaties in exploitatie (inclusief omvormers) : 20 jr
- Batterijsystemen (inclusief omvormers) : 10 jr
- Software toepassingen (o.a. Energy Management System) : 3 jr
- Informatica (kantoor) : 3 jaar 
- Meubilair (kantoor) : 5 jaar
- Studiekosten tijdens de ontwikkeling van wind/warmteprojecten : worden geactiveerd (vaste activa in aanbouw) en bij realisatie mee
 afgeschreven. Bij niet realisatie worden deze kosten op dat moment afgeboekt als verloren in het resultaat
Vanaf boekjaar 2020 worden nieuwe investeringen in het jaar van aanschaf/installatie prorata afgeschreven, ttz vanaf de maand waarin de
 investeringsfactuur wordt opgenomen in de boekhouding en voor x/12 van het normale jaarlijkse afschrijvingspercentage. Indien één installatie
 over meerdere (voorschot/saldo) facturen wordt gespreid, worden deze facturen  afzonderlijk geboekt en afgeschreven. Ze dragen wel alle
 dezelfde (analytische) code van de betreffende installatie/investering.
Elke uitzondering op deze waarderingsregels wordt voorafgegaan door, en is gebaseerd door een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur,
 en zal worden opgenomen in de toelichting van de jaarrekening van het eerste jaar waarin deze wordt toegepast.
Activa die niet in volle eigendom zijn: niet van toepassing.
Aanpassingen RvB 25 januari 2021 :
- Voor sommige installaties gelden uiteenlopende gebruiksperiodes. Daarom worden deze afzonderlijk opgenomen in de waarderingsregels,
 met verwijzing naar bijhorende overeenkomst (waarderingsregel in lijn met contractuele gebruiksduur). Dit geldt voor installaties van
 warmtenetten – industrieel of residentieel – én voor innovatieve onderzoeksprojecten, waarvoor kapitaalssubsidie wordt toegekend. De
 betreffende kapitaalssubsidies worden in resultaat genomen volgens het ritme van de afschrijvingen van de activa waarop ze betrekking hebben.

# financiële vaste activa:
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
VLOTTENDE ACTIVA
# Voorraden:
De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. 
# Vorderingen op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:
De vorderingen op ten hoogste en/of meer dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Op de vorderingen worden waarde-
verminderingen toegepast, naar de mening van de Raad van Bestuur, zo er voor het geheel of voor een gedeelte onzekerheid bestaat over de
 betaling op de vervaldag of wanneer de realisatiewaarde van de vorderingen op balansdatum lager is dan de boekwaarde. 
# Geldbeleggingen in liquide middelen:
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
# Overlopende rekeningen:
# Over te dragen kosten: pro-ratering aan aanschaffingswaarde van kosten gemaakt tijdens het boekjaar maar ten laste van het volgende
 boekjaar.
# Verkregen opbrengsten: pro-ratering van opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar maar pas in het volgende boekjaar worden geïnd.

PASSIVA
# Algemeen: 
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.
# Voorzieningen voor risico's en kosten:
Worden aangelegd voor duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het
 bedrag niet vaststaat.  
# Schulden op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:
Waardering aan nominale waarde.
# Overlopende rekeningen:
# Toe te rekenen kosten: pro ratering van kosten ten laste van het huidig boekjaar maar te 
     betalen in volgend boekjaar.
# Over te dragen opbrengsten: in het boekjaar gerealiseerde opbrengsten toe te wijzen aan 
     het volgend boekjaar.
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Jaarverslag
2020

Telefoon

Algemeen: + 32 493 08 44 41

Online

Algemeen:    info@energent.be
Website:     www.energent.be

Adres

Energent cvba
Slachthuisstraat 30, 9000 Gent (zetel)
Beverhoutplein 7, 9000 Gent (kantoor)

Samen voor hernieuwbare energie.

14/43



Jaarverslag 2020

2

Welkom

Jaarverslag

Met dit jaarverslag van 2020 wil Energent haar coöperanten een overzicht bieden van 
alle realisaties en activiteiten binnen haar drie pijlers: energiediensten voor de burger, 
investeringsprojecten en innovatieprojecten. We wensen je veel leesplezier!

Jaarverslag
2020

2020
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Jaarverslag 2020
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Jaarverslag 2020

4

Vooral onze renovatie-adviezen die gepaard gaan met 
bezoek aan huis leden onder de coronapandemie. 
Ook de vier geplande Energentcafés konden niet 
doorgaan - het al volledig georganiseerde café met 
drie energiespecialisten uit het Vlaams Parlement en de 
Gentse klimaatschepen die de lessen van ons project 
Buurzame Stroom zouden bespreken, moesten we op 
één dag voor de lockdown afgelasten. 

Maar het was die andere crisis, de klimaatcrisis, die 
ervoor zorgde dat Energent zijn activiteiten in 2020 
sterk zag toenemen. Dat is niet onlogisch, omdat onze 
burgercoöperatie precies is opgericht om tegen de 
opwarming te strijden. Anno 2020 hebben we genoeg 
kennis van zaken en netwerken opgebouwd om 
gezinnen, lokale besturen, organisaties en bedrijven bij 
te staan in hun acties tegen klimaatverandering. 

Dankzij uiteenlopende overheidsinitiatieven bouwde 
onze coöperatie haar positie in Oost-Vlaanderen 
verder uit in de branche van isolatie en renovatie van 

gebouwen - in de eerste plaats de ontzorging van 
gezinnen. Overheidsinitiatief is hier onontbeerlijk, 
want zonder subsidies is die ontzorging moeilijk 
rendabel te maken. Dat is voor Energent nooit een 
reden geweest om ze niet aan te vatten, aangezien 
renovatie cruciaal is in de strijd tegen de opwarming. 
De combinatie van knowhow en de bereidheid om 
minder rendabele activiteiten aan te pakken maakt 
energiecoöperaties bij uitstek geroepen om hierin 
actief te zijn. De ervaring leert tevens dat publiek-
civiele samenwerking op het terrein mooie resultaten 
geeft; de lokale besturen genieten het vertrouwen van 
hun burgers en kunnen die ook allemaal aanspreken, 
terwijl de energiecoöperatie haar technische 
expertise en flexibiliteit kan inbrengen. De combinatie 
werkt heel goed!

Ook inzake ‘zon’ stuurde de overheid de activiteiten, zij 
het dit keer op een eerder negatieve ongewilde manier. 
Het einde van het ‘regime’ van de terugdraaiende 
teller, dreef naast gezinnen ook gemeentelijke en 

Het jaar 2020 zal niemand van ons snel vergeten, het 
pandemiejaar dat ons in ons kot hield. Voor Energent 
bleef de corona-impact binnen de perken, maar dat 
betekent niet dat er geen was. 

John Vandaele
Voorwoord
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andere organisaties ertoe nog snel zonnepanelen te leggen in 
2020. In het geval van de gezinnen bleek dat een illusie, omdat 
het Grondwettelijk Hof besliste dat de terugdraaiende teller 
voor iedereen toch zal verdwijnen. Met het nieuwe Vlaamse 
kader inzake grotere zonne-installaties zal het initiatief 
eerder van bedrijven moeten komen. Het is opmerkelijk dat 
de Vlaamse regering het voor lokale besturen en scholen 
moeilijker zal maken om nog zonne-installaties te leggen. 

Begin 2020 rondden we het project Buurzame Stroom af, dat 
gaandeweg - met Europese en andere steun - in een bijzonder 
innovatief project was veranderd, waar menigeen in de Gentse 
regio maar ook ver daarbuiten, naar verwijst. Het kabinet van 
Vlaams energieminister Zuhal Demir vernam graag van ons 
persoonlijk welke lessen er uit het project konden getrokken 
worden: onder welke voorwaarden kunnen ook ‘moeilijke 
profielen’ zonnepanelen leggen? Buurzame Stroom heeft ons 
met cVPP (community Virtual Power Plant) ook gelanceerd 
in de wereld van de innovatieve onderzoeksprojecten. Onze 
coöperatie beschikt gelukkig over de mensen die dergelijke 
projectvoorstellen kunnen uitschrijven. Dat is bijzonder 
waardevol voor Energent en onze regio! Tevens laat het onze 
personeelsleden toe zichzelf hierin uit te dagen en maakt het 
van onze coöperatie een uitdagende werkplek. 

Een nieuw en redelijk immens domein dat zich in de strijd 
tegen de opwarming meer en meer opent, is de noodzaak 
om onze gebouwen te verwarmen zonder uitstoot van 
broeikasgassen. Energent liep zich al enkele jaren warm op 
dit domein - eerst dankzij vrijwilligerswerk, nu meer en meer 

met betaalde krachten - en zal in 2021 een eerste project 
kunnen aankondigen. 

In 2020 realiseerde Energent liefst vier bijkomende 
aanwervingen, zij het niet allemaal voltijds. Op enkele jaren 
tijd heeft onze coöperatie een heel team van gedreven 
en talentvolle mensen aan het werk kunnen zetten in de 
strijd tegen de opwarming. Zo hoort het ook, en het moet 
overal ter wereld gebeuren, als we die strijd willen winnen. 
Het betekent wel dat we ons moeten bezinnen over wat 
de rol van vrijwilligerswerk in de toekomst kan zijn in onze 
organisatie. Vrijwilligerswerk dat - het kan niet genoeg 
benadrukt worden - de eerste jaren bijna de hele werking 
van Energent heeft geschraagd. 

Die bevraging is volop bezig in het kader van een bredere 
strategische oefening waar Energent na bijna acht jaar 
werking wel aan toe was. Hoe moet onze coöperatie 
zich alert opstellen in een sector die voortgestuwd wordt 
door de klimaatverandering, prijsevoluties, regelgevende 
veranderingen en technologische innovatie? Dat is natuurlijk 
een permanente opdracht, maar het kan geen kwaad om er 
eens uitdrukkelijk bij stil te staan. 
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Burgerdiensten

In 2020 heeft Energent haar doelstelling 
nagestreefd om burgers te stimuleren om zelf te 
investeren in hernieuwbare energie en isolatie van 
hun woning. 

Energiediensten 
voor de burger

DestelbergenGent

Merelbeke

Zulte Gavere

Lochristi

Deinze

De Pinte Melle

Nazareth

In deze gemeenten bood Energent in 
2019 en 2020 energiediensten voor de 
burgers aan.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet elk jaar minstens 
3% van het woonpatrimonium gerenoveerd worden tot 
energielabel A en dienen dus alle mogelijke manieren ingezet 
te worden om burgers te activeren.

Energent bouwde verder op haar bestaande projecten en 
zocht aanvullend naar nieuwe projecten, elk met een eigen 
methodiek en doelgroep. Aangezien een goede renovatie-
begeleiding inhoudt dat deelnemers bij hun thuis opgevolgd 
worden, werd de werking in 2020 sterk bemoeilijkt door de 
coronapandemie. 

Door in te zetten op digitale ondersteuning kon een deel van de 
activiteiten blijven doorgaan.  

2019 
2020
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Burgerdiensten

Burgerdiensten
Zonnestad

Via Zonnestad werden er bij 204 gezinnen 
zonnepanelen geplaatst.

In 2020 zette Energent haar project Zonnestad verder. Deze 
groepsaankoop waarbij Energent instaat voor advies en 
begeleiding bij het plaatsen van zonnepanelen blijkt nog steeds 
een aantrekkelijke formule, want mond-tot-mondreclame 
volstond om 204 gezinnen gelukkig te maken met groene 
zonnestroom op hun eigen dak. 

Bovendien was 2020 het jaar van de zonnepanelenrush. 
Als gevolg hiervan konden onze partner-aannemers de 
stormvloed van aanmeldingen niet meer bolwerken, zodat we 
geen aanvragen meer konden aanvaarden vanaf juli. 

De formule van Zonnestad blijkt tevens zo interessant 
dat drie andere energiecoöperaties (Campina, Klimaan, 
MegaWattPuur) beslisten om deze formule over te nemen en 
zelf een Zonnestad uit te bouwen. Energent heeft hen hierin 
ondersteund.

Zonnestad gaat in 2021 verder, aangevuld met aanbod voor 
thuisbatterijen. Zonnepanelen blijven immers nog steeds 
rendabel!

Enkele cijfers 2020

1. Investeringen € 1.288.000

2. Aanmeldingen 308

3. Realisaties 204
Na een info-avond waren we zeer enthousiast over het 
traject via Zonnestad. Nu kunnen we ook ons steentje 
bijdragen aan een groene energietransitie.
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Burgerdiensten
Wijkwerf

Voor het vijfde jaar op rij 
organiseerde Energent het 
project Wijkwerf. In 2020 
liepen er drie Wijkwerven 
in drie verschillende 
gemeenten.

Wijkwerf is een wervingsproject waarbij per wijk gezinnen 
gestimuleerd worden hun woning te renoveren. Deelnemers 
krijgen een gratis renovatie-advies en eventuele daarop 
volgende renovaties worden volledig begeleid. 

In 2020 startte Energent een Wijkwerf in wijken 
Bloemekenswijk (Gent), Oost-Flora (Merelbeke) en Borrems 
(Destelbergen). In Merelbeke en Destelbergen hadden de 
Wijkwerven een aparte insteek. In samenwerking met 
de gemeente werd gestart met een buurtbevraging om 
betrokkenheid van de wijkbewoners te creëren en een 
aangepast renovatie-aanbod mogelijk te maken. Hieruit 
bleek dat een hogere betrokkenheid niet per se tot een 
veel hoger aantal aanmeldingen leidt. 

Onze conclusie blijft dat Wijkwerf het beste werkt met 
deur-aan-deurwerving, en een insteek die vertrekt vanuit 
één of twee renovatie-ingrepen die eigen zijn aan die wijk. 
Hiermee gaan we in 2021 verder. 

153
aanmeldingen

Voor deze deelnemers 
organiseerde Energent 
een renovatie-advies en/of 
-begeleiding. In 2019 waren 
dit er 315.

€ 920 000
gerealiseerde 
omzet renovaties

Dit is niet de omzet van 
Energent, maar de omzet 
van de renovaties die 
door Energent werden 
gestimuleerd. In 2019 was dit 
in totaal 849 000 euro.

77
energetische 
ingrepen 
goedgekeurd

In 2019 waren dit er 96.
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Burgerdiensten

De samenwerking met REGent betreft een raamcontract voor 
minimum twee jaar dat eind 2020 startte en een aanzienlijk 
werkvolume impliceert voor onze renovatie-adviseurs. 

Omwille van dit groeiende werkvolume vervoegden eind 2020 twee 
collega’s, Mario en Tom, het team van de diensten voor de burger om 
zo de verwerking te versterken. 

Energent werd, samen met MilieuAdviesWinkel, 
in 2020 partner van Stad Gent (REGent) voor het 
verlenen van renovatie-advies bij gezinnen. 

Burgerdiensten
Samenwerking met Stad Gent
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Burgerdiensten

Energent won in 2020 een aanbesteding voor de twee jaar 
durende organisatie van een reeks groepsaankopen via 
de intercommunale Veneco (en negen gemeenten rond 
Gent). We brachten een nieuw inzicht bij inschrijving. 
De groepsaankoop werd gecombineerd met een 
gratis energie-advies aan huis. Dit advies kan voor de 
deelnemers dienen als trigger om bijkomend te renoveren. 
Interessante piste! 

Het resultaat van de eerste groepsaankoop 
(spouwmuurisolatie) mag er zijn! 61% van de meer dan 
500 opgestelde offertes werden ondertekend en dat is 
ongezien in groepsaankoopland. 

Dit project gaat verder in 2021 met een groepsaankoop 
glasvervanging én uitbreiding in het Meetjesland. Dit alles 
gaat samen met schaalvergroting, professionalisering en 
betere integratie van de dienstverlening. 

Via Veneco sprong Energent 
in 2020 op de kar van 
de groepsaankoop, mét 
resultaat.

Burgerdiensten
Groepsaankopen 
met Veneco

61%
van de opgestelde offertes 
voor spouwmuurisolatie  
werd ondertekend.

34.545 M2

spouwmuur geïsoleerd
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Burgerdiensten

Bart Turrekens
projectmanager zon

”Als een van de collega’s die 
het langst in dienst is, vroegen 
we Bart hoe hij de evolutie van 
Energent beleefd heeft.

'Ik kijk terug met voldoening, te meer omdat er 
intussen een mooi gevuld portfolio van grote zonne-
installaties aan geïnteresseerde organisaties te tonen 
is. Dat geeft vertrouwen en maakt een verkennend 
gesprek net iets gemakkelijker. 

Daarbij was 2020 absoluut een topjaar met meer 
dan een verdubbeling van het aantal installaties. Tot 
de laatste dag van het jaar werd door onze partner-
aannemers aan onze zonne-installaties gebouwd! 

Ook het team heb ik zien groeien, zowel qua aantal 
als qua samenhang. We vormen een fijne bende. 
Hopelijk kunnen we in 2021 vaker op kantoor werken 
om elkaar nog beter te leren kennen en zo de 
teamspirit alleen maar te vergroten.'

24/43



Jaarverslag 2020

12

Investeringsprojecten

Energent werkte in 2020 
verder in het ontwikkelen 
en realiseren van 
investeringsprojecten. 
We schakelden zelfs 
een versnelling hoger 
door de aanwerving 
van een bijkomende 
projectontwikkelaar.  

Investeringsprojecten
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Investeringsprojecten

Investeringsprojecten vormen het hart van onze coöperatie. We investeren de middelen van onze coöperanten 
immers in hernieuwbare energieprojecten op vlak van zon, wind en warmte. Op die manier dragen alle 
coöperanten bij aan een duurzame en klimaatneutrale samenleving. 

01.

02.

03.

ZON

WARMTE

WIND
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Investeringsprojecten

Regionaal breidden we grote zonneprojecten uit. Energent 
zette in 2020 samenwerking op met lokale besturen van 
Aalter, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke en Zelzate, waarbij 
we zonne-installaties realiseerden op de daken van het 
gemeentelijk patrimonium. 

Waar eind 2020 een ware rush op zonnepanelen voor de 
particuliere sector zorgde, ontstond er voor de grotere 
installaties eveneens een rush na aankondiging van de 
Vlaamse overheid om hier het ondersteuningsmechanisme 
drastisch te wijzigen.  Grotere zonne-installaties werden tot 
op heden ondersteund door groenestroomcertificaten. 

Het bedrag van deze ondersteuning werd om de zes 
maanden aangepast aan wijzigende marktomstandigheden, 
om oversubsidiëring in te dijken. Dit kader zorgde voor een 
stabiel investeringsklimaat waarbinnen we projecten konden 
ontwikkelen en realiseren. 

2020 was een zonnig jaar voor Energent. We realiseerden 45 nieuwe 
installaties met een totaal van 1.237 kWp, waardoor we het jaar konden 
afronden met 2 MWp aan zonnepanelen of ongeveer 6.567 panelen, die 
door Energent worden beheerd. 

Investeringsprojecten
ZON

De Vlaamse regering besliste echter om dit kader drastisch 
te wijzigen en een aanbestedingsmechanisme in het leven 
te roepen, waarmee investeringssteun voor grote zonne-
installaties zal worden toegekend. Dit maakt het voor ons 
een stuk moeilijker om zonneprojecten te realiseren, én het 
schept bijkomende onzekerheid in onze onderhandelingen 
met geïnteresseerden. Het mechanisme is vooral geschreven 
op maat van grotere installaties (tot 2 MWp) met voldoende 
zelfverbruik. 

Vele projecten die we tot heden realiseerden kunnen onder het 
nieuwe ondersteuningsmechanisme niet meer verwezenlijkt 
worden. Het blijft de vraag in hoeverre er op schoolgebouwen 
nog zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden, een gemiste 
kans!
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Investeringsprojecten

Eind 2020 bereikten we de 2 MWp 
aan panelen in eigen beheer. Grote 
uitdaging in 2021 wordt het nieuwe 
ondersteuningsmechanisme.

In 2020 produceerden onze 
installaties 1,17 miljoen kWh aan 
zonnestroom.  67% daarvan werd 
verbruikt onder het dak, 33% 
geïnjecteerd op het net.

67% 33%

Injectie Zelfverbruik

Een gemeentelijk meerwaardefonds 

Sommige gemeenten opteerden om samen met ons een meerwaardefonds te 
creëren. Ze beslisten om Energent niet het financieel gunstiger aangeboden 
zonnetarief, maar wel hun huidige elektriciteitstarief te betalen voor de afgenomen 
zonnestroom. Het hiermee gecreëerde budget wordt in samenspraak dan in de 
gemeente ingezet voor andere duurzaamheidsacties. 

Zo saneerde Energent via het meerwaardefonds twee asbestdaken, voordat de 
zonne-installatie erop werd gebouwd. Ook isoleerden we het dak van een schooltje 
en voerden de renovatie van een middenspanningscabine uit. Op die manier toont 
Energent als burgercoöperatie zijn meerwaarde in de samenwerking met lokale 
besturen. We hebben alvast de ambitie om deze samenwerkingen duurzaam uit te 
bouwen. 
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Melle

Opnieuw beroep.

De ontwikkeling van twee turbines 
samen met Eneco zit opnieuw in 
beroepsprocedure. In augustus werd 
een bouwvergunning afgeleverd, maar 
er werd opnieuw beroep aangetekend. 

Dit project dateert nog uit de tijd dat 
een bouw- en een milieuvergunning 
apart aangevraagd dient te worden, 
zodat de carrousel van beroepen die je 
ertegen kan aantekenen, eindeloos is. 

We geven niet op!

Drongen

On hold. 

Dit project - drie turbines langsheen 
de E40 samen met Storm - staat even 
on hold. Er zijn wetswijzigingen in de 
maak die dit project mogelijk positief 
kunnen beïnvloeden. 

Even wachten is hier bijgevolg een 
strategische keuze, waarbij we hopen 
dat ons geduld beloond zal worden.

UGent

Nieuwe aanvraag.

Voor de turbine op de site van UGent 
(samen met Ecopower) maakt de 
regelgever het ons niet makkelijk. De 
aanvraag van omgevingsvergunning 
hebben we zelf stopgezet. 

Omdat er in deze zone drie turbines 
ontwikkeld worden, verplicht de 
Vlaamse overheid om alle aanvragen 
te bundelen, ondanks de drie 
verschillende partijen die elk hun 
turbine willen bouwen. We hopen 
samen in 2021 een nieuwe aanvraag 
te lanceren.

Investeringsprojecten
WIND

Op windvlak heeft Energent in verschillende projecten stappen in de goede 
richting gezet, maar het blijft wroeten binnen de Vlaamse context. We 
kampen met een enorm complexe regelgeving en procedures.
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Investeringsprojecten

Energent wil verder investeren in windontwikkeling 
en onze nieuwe medewerkster Natascha, 
prospecteert actief naar nieuwe opportuniteiten. 

Dit resulteerde eind 2020 in een eerste recht van 
opstal dat werd afgesloten én een nieuw project 
dat werd opgestart. 

"Een belangrijke sleutel in de 
energietransitie ligt bij de realisatie 
van coöperatieve hernieuwbare 
energieprojecten. 
Energent is een mooie, groeiende 
organisatie die al prachtige 
projecten gerealiseerd of in 
de pipeline heeft, maar het 
onbenut potentieel aan duurzame 
energieprojecten is nog groot."

Natascha Janssens
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Investeringsprojecten

Energent kijkt voor warmteprojecten naar investerings-
opportuniteiten in verschillende domeinen. Een van de 
mogelijkheden bestaat uit warmtenetten die gevoed worden 
door industriële restwarmte en warmte leveren aan andere 
verbruikers in de industrie of in de residentiële sector. 

Tevens ontwikkelen we projecten naar verkavelaars waarbij 
Energent kan investeren in een lagetemperatuurwarmtenet, 
gevoed door warmtepompen en dus fossielvrij. In deze 
laatste categorie zijn verschillende projecten in ontwikkeling 
en in 2021 kunnen we met zekerheid een eerste project 
aankondigen. 

Om de klimaatopwarming binnen de perken te houden is warmte dé olifant 
in de kamer. Het wordt een gigantische uitdaging om de warmteproductie, 
waaronder huisverwarming, CO2-neutraal georganiseerd te krijgen. 

Investeringsprojecten
WARMTE

Omdat de Vlaamse overheid in nieuwe 
bouwprojecten met meer dan twintig woningen 
geen gas meer zal toelaten om te verwarmen 
(enkel nog om piekverbruik op te vangen), zullen 
er de komende jaren meerdere opportuniteiten 
voor warmtenetten ontstaan. 

Energent kiest er daarom bewust voor zich in 
warmte te verdiepen en maakt zich zo klaar voor 
de toekomst.
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Mission and Vision

Innovatieprojecten

Hernieuwbare 
energie-
gemeen- 
schappen
Europees concept met lokale kansen

Het begrip hernieuwbare energie-
gemeenschappen dient vanuit de Europese 
regelgeving naar Vlaamse context te worden 
vertaald. Of er hierbij opportuniteiten zijn voor 
energiecoöperaties hangt af van deze ‘vertaling’ , 
we volgen dit op de voet op. 

Energent is nu alvast projectpartner van 
het Rolecs-project, waarin tien pilots van 
hernieuwbare energiegemeenschappen worden 
uitgerold op diverse locaties in Vlaanderen.

De toekomst van de energiemarkt

Energieflexibiliteit bij gezinnen is niet alleen nuttig 
om de eigen consumptie van zonnestroom te 
optimaliseren, maar biedt ook de mogelijkheid 
om een extra euro te verdienen in de toekomstige 
energiemarkt. 

Het automatisch aansturen van residentiële 
elektrische verbruikers (warmtepompen, 
thuisbatterijen en elektrische voertuigen) kan 
hierbij ingezet worden. Binnen het cVPP-project 
werden hiervoor reeds toepassingen ontwikkeld. 

Aanvullend is Energent sinds 2020 
projectpartner in het RescoopVPP-project, 
waarbij we samenwerken met zes Europese 
energiecoöperaties. Energent organiseert 
alvast een pilot met vijftig deelnemers om de 
ontwikkelingen te testen in de Vlaamse context.

Projecten 
rond energie-
flexibiliteit

Energent is actief in tal van innovatieprojecten 
waarvoor we een beroep doen op de 
verschillende subsidiërende overheden. 
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Hybrinator

(Tussen)stap naar groene verwarming

Met het Hybrinator-project heeft Energent 
in twee woningen een hybride warmtepomp 
geïnstalleerd. Deze warmtepomp wordt samen 
met de bijhorende waterbuffer slim gestuurd op 
basis van de zonnepanelen op de woning. Zo 
wordt het eigen verbruik van de zonnepanelen 
verbeterd en tevens wordt er het gasverbruik 
verminderd. 

We testen in hoeverre zo een hybride oplossing 
een tussenstap kan zijn naar het volledig 
afstappen van gasverwarming in bestaande 
woningen. 

Van 1.0 naar 2.0

Voor het project Buurzame Stroom in 
de Dampoortwijk werd begin 2020 een 
slotevenement georganiseerd en een eindrapport 
met beleidsaanbevelingen opgemaakt. Dit werd 
op het kabinet van de Vlaamse energieminister 
toegelicht. Daarnaast besliste het consortium 
om verder samen te werken en te focussen op 
groene warmte. 

Via Buurzame Stroom 2.0 zetten we in de Gentse 
wijk Muide-Meulestede de eerste stappen 
richting fossielvrije wijk. We hopen eind 2021 
met projectmiddelen de eerste activiteiten uit te 
voeren.

Buurzame 
stroom

Innovatieprojecten laten Energent toe om bij te 
leren, interessante netwerken op te bouwen en op 
de eerste rij te zitten voor nieuwe opportuniteiten 
in de snel evoluerende energiemarkt. Belangrijk 
hierbij is dat er geen kapitaal van coöperanten 
wordt geïnvesteerd.
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• Maandelijkse samenkomst als Werkteam
• Zoektocht naar specifieke rollen voor vrijwilligers

Vrijwilligers

Energent als
Coöperatie

• Eind 2020 bijna 1.250 coöperanten
• Welkom aan meer dan 200 coöperanten
• Basis van Energent
• Bredere wervingscampagne

Vennoten
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Corona
• Impact vooral bij energiediensten aan de burger
• Thuiswerk voor medewerkers
• Digitaal Werkteam
• Geen Energentcafés

• In hartje Gent
• Ruim en lichtrijk kantoor
• 10 werkplekken
• Grote vergaderruimte

• 10 personeelsleden (6,8 voltijds equivalenten)
• Afscheid van Luc G. en Nico
• Welkom aan Karla, Mario, Natascha en Tom

Nieuwe locatie

Personeel
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Financieel verslag
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Financieel verslag
Resultatenrekening

Wijkwerven en renovatie-adviezen aan huis 
draaiden op een laag pitje tot ze zelfs even helemaal 
stopgezet werden. Gelukkig werd dit ten dele 
gecompenseerd door de succesvolle groepsaankoop 
spouwmuurisolatie, zodat de negatieve corona-
impact op het jaarresultaat tenietgedaan werd. 

Energent krijgt langzaam een steeds groter aandeel 
van haar inkomsten uit de projecten waarin ze zelf 
investeert - tot nu toe voornamelijk door de verkoop 
van energie van haar eigen zonne-installaties. Door de 
coronapandemie was de bezetting in scholen echter 
een stuk lager, zodat er in schoolgebouwen minder 
elektriciteit werd verbruikt en er dus ook minder 
zonnestroom onmiddellijk werd geconsumeerd. 
Bijgevolg was er voor dit aspect eveneens een licht 
negatieve invloed op onze inkomsten. Deze werd op 
jaarbasis echter meer dan gecompenseerd, doordat 
we meer zonne-installaties konden realiseren dan 
vooropgesteld was.

Ondanks de coronapandemie stegen onze totale 
bedrijfsopbrengsten in 2020, met 12% tot € 756.398. 
Zoals reeds gemeld, krijgt Energent een steeds groter 
aantal van haar inkomsten uit de projecten, waarin 
ze zelf investeert. In 2020 ontving Energent 2020 nog 
€ 279.488 aan subsidies, grotendeels afkomstig van 
het Europese cVPP-project.

De totale bedrijfskosten stegen in 2020 eveneens, met 
22% tot € 557.987. Die stijging is enerzijds te wijten 
aan hogere personeelskosten en anderzijds aan 
hogere afschrijvingen door de toename aan zonne-
installaties waarin Energent zelf investeerde. 

We eindigen 2020 met een winst van € 201.479. De 
raad van bestuur stelt op basis van deze winst voor 
om een dividend van 3% (bruto) uit te keren aan de 
aandeelhouders.

Op het financieel resultaat van 2020 heeft de coronapandemie eveneens zijn invloed gehad. Gelukkig 
bleef dit binnen de perken, voornamelijk door de verscheidenheid van onze projecten.

2020 2019

Bedrijfsopbrengsten 756.398,36           675.073,53           

Omzet 434.716,96           264.404,97           

Andere opbrengsten & subsidies 321.681,40           410.668,56           

Bedrijfskosten 557.987,40           457.975,21           

Directe aankopen 10.012,38              

Diensten en diverse goederen 141.062,10           159.787,11           

Personeelskosten 292.461,22           244.906,43           

Afschrijvingen 67.409,70              51.529,59              

Andere kosten 47.042,00              1.666,08                 

Uitzonderlijke kosten -                              86,00                        

Financiele opbrengsten 3.549,10                 637,89                     

Financiele kosten 481,10                     547,03                     

Belastingen 1.690,58                 

Winst 201.478,96           215.498,60           
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Balans

De stijging aan de actiefzijde is vooral te wijten aan 
een verdubbeling van de investeringen in zonne-
installaties (met meer dan € 800.000), waardoor de 
materiële vaste activa toenemen tot € 1.678.870. 

Het hoge bedrag aan liquide middelen op de 
rekening is het gevolg van onze kapitaalsoproep 
van eind 2020. 

De passiefzijde van de balans toont inderdaad een 
stijging van het kapitaal van bijna één miljoen euro. 

We willen onze coöperanten hartelijk bedanken 
om gehoor te geven aan onze kapitaalsoproep en 
het bijhorende vertrouwen in onze coöperatie!

We financieren onze investeringen tot nu toe met eigen middelen (kapitaal van 
coöperanten en winst van vorige boekjaren) en we hebben slechts beperkte 
kortetermijnschulden, waardoor Energent een erg solvabele onderneming is.

2020 2019

ACTIVA

Vaste activa 1.755.083,45       922.172,26           
Immateriele vaste activa 633,60                      950,40                      
Materiele vaste activa 1.678.869,85       882.502,38           
Financiele vaste activa 75.580,00              38.719,48              

Vlottende activa 1.775.359,06       1.228.176,76       
Vorderingen op meer dan één jaar 77.889,65              20.689,65              
Vorderingen op ten hoogste één jaar 160.505,02           427.972,09           
Liquide middelen 1.497.934,38       773.255,84           
Overlopende rekeningen 39.030,01              6.259,18                 

Totaal van de activa 3.530.442,51       2.150.349,02       

PASSIVA

Eigen vermogen 3.045.582,66       1.929.651,94       
Kapitaal 2.720.900,00       1.740.500,00       
Reserves 2.180,00                 2.180,00                 
Overgedragen winst 322.502,66           186.971,94           

Schulden 484.859,85           220.697,08           
Schulden op ten hoogste één jaar 284.087,53           167.954,04           
Overlopende rekeningen 200.772,32           52.743,04              

Totaal van de passiva 3.530.442,51       2.150.349,02       
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Nr. BE 0542.998.575 MIC-inb 11

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
of totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 1,6 7,8 6,3 VTE 5,7 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 2.147 7.847 9.994 T 9.867 T

Personeelskosten 102 62.606 229.855 292.461 T 244.906 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134

Arbeiders 132

Andere 133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vennootschap 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vennootschap 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vennootschap 5843 5853
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