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2020

VOORWOORD

Voorwoord
Onze nieuwe brochure geeft u naar jaarlijkse gewoonte
inzicht in onze werking en onze aanpak. We geven informatie
over onze bewonersparticipatie en de energielevering
aan onze gemeenten en onze coöperanten. U krijgt een
overzicht van onze financiële cijfers en onze activiteiten,
zowel van wat we het voorbije jaar gerealiseerd hebben, als
van wat we dit jaar gaan bouwen.

hernieuwbare energie, niet alleen rekening houden met de
effecten ervan op het milieu, maar ook steeds denken aan
mens en maatschappij. In de toekomst willen we nog meer
initiatieven nemen die de balans tussen de 3 P’s, people,
planet, profit, behouden en versterken. In deze brochure
proberen we alvast om bepaalde initiatieven op het vlak van
MVO extra te belichten.

Terugkijken op het voorbije jaar, kan uiteraard niet zonder
ook stil te staan bij het meest opmerkelijke aan dat ‘vreemde’
jaar 2020. Wereldwijd werden we geconfronteerd met
een pandemie die alle burgers trof, in alle landen, op elk
continent. Het voorbije jaar 2020 en ook nog steeds het
huidige jaar 2021, leert ons dat de sterk geglobaliseerde
wereld waarin we reeds vele decennia leven, niet voorbereid
was op een pandemie van dergelijke omvang en de ernstige
gevolgen die zij met zich meebrengt op heel veel vlakken.

In 2020 was de Aspiravi-groep actief op land en in zee. We
waren betrokken bij de bouw van A&U Energie in Wielsbeke
enerzijds en de bouw van de offshore windparken Seastar
en Mermaid anderzijds. We zijn erg trots op de realisatie van
deze projecten. Ze zijn beiden niet enkel een staaltje van
hoogtechnologisch vakmanschap en pragmatische aanpak,
maar bovendien werden ze beiden ook gerealiseerd binnen
de vooropgestelde strikte planning en timing.

Uiteraard heeft de pandemie van alle medewerkers een
plotse en totale flexibiliteit gevraagd. Thuiswerken is reeds
meer dan 14 maanden de norm. Als bedrijf houden we ons
zeer strikt aan deze regel en nemen we op die manier onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We leveren een
maximale inspanning tegen de verspreiding van het virus ten
voordele van de bescherming van de gezondheid van onze
werknemers, hun families en onze medeburgers.
De Aspiravi-groep neemt als bedrijf ook al bijna 20 jaar haar
ecologische verantwoordelijkheid. We dragen met al onze
realisaties actief bij aan een meer duurzame samenleving.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent
voor ons dat we bij de realisatie van onze projecten van
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KERNCIJFERS

Kerncijfers

Beste lezer,

Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de gevolgen
van COVID-19 bij de Aspiravi-groep beperkt zijn gebleven.
Daar ben ik als bedrijfsleider maar vooral als medeburger
heel erg blij om. In de directe omgeving van de Aspiravigroep en haar werknemers werden we niet geconfronteerd
met overlijdens of ernstig zieken door COVID-19. We konden
onze activiteiten op een aangepaste wijze verderzetten,
niemand werd technisch werkloos en uiteindelijk kunnen we
ook voor 2020 degelijke resultaten voorleggen. We beseffen
zeer goed als we rondom ons kijken naar de sociale en
economische gevolgen van deze pandemie, maar ook naar
de gevolgen op vlak van gezondheid en welzijn, dat dit
uitzonderlijk is en dat we ons zeer gelukkig mogen prijzen.

2021

Ook in 2021/2022 staan heel wat projecten op stapel. We
bouwen 35 windturbines op land in België! We hebben er
alle vertrouwen in dat ook deze projecten volgens planning
zullen gerealiseerd worden dankzij de grote kennis en
dagelijkse inzet van onze medewerkers en partners, én
dankzij het consistent beleid en de steun van onze Raden
van Bestuur.
Kunnen en mogen bijdragen aan de energietransitie, blijft de
inspiratiebron van onze aandeelhouders. Concrete projecten
van hernieuwbare energie realiseren, is de drijfveer van
onze medewerkers. Onze vele burger-coöperanten blijven
ons stimuleren om op de ingeslagen weg verder te gaan.
De plannen voor de toekomst van de Aspiravi-groep blijven
ambitieus.
Samen maken we werk van een meer duurzame
samenleving! Hopelijk inspireren we u en kunnen we
rekenen op uw engagement.

375

windturbines

1.548

MW geïnstalleerd vermogen

groene stroom voor

1.440.000
gezinnen

2.020.000

ton vermeden CO2-uitstoot per jaar

Rik Van de Walle
Algemeen Directeur

12.000

burger-coöperanten
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PIONIER EN VOORTREKKER

2020
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PIONIER EN VOORTREKKER

Pionier en
voortrekker
Pionier in windenergie en voortrekker van de energietransitie

Windpark Rentel
42 windturbines in de Belgische Noordzee
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PIONIER EN VOORTREKKER

Onze
omgeving
Het belang van windenergie

De Aspiravi-groep en

MVO

Windpark Amel
5 windturbines

Windpark Zeebrugge
10 windturbines op de
oostelijke strekdam

De noodzakelijke energietransitie en hoe die te
realiseren: het is een brandend actueel thema en dat
zal het nog een hele tijd blijven. Het energielandschap
evolueert steeds meer richting duurzame vormen
van energieproductie. Op alle beleidsniveaus
worden initiatieven genomen en afspraken gemaakt
om de opwarming van de aarde tegen te gaan,
klimaatdoelstellingen te bepalen, de CO2-uitstoot te
verminderen, het energieverbruik te rationaliseren en
nog veel meer.
Windenergie (zowel op land als op zee) speelt
een belangrijke rol binnen de beleidskeuzes van
de overheid inzake de uitbouw van hernieuwbare
energie. Ieder windenergieproject kadert dus
steeds in die langetermijnvisie van energietransitie,
klimaatdoelstellingen en duurzame ruimtelijke
ontwikkeling.
Want daar gaat het bij Aspiravi om: bouwen aan een
groen energiebeleid van de toekomst. Dat doen we
samen met beleidsmakers, bedrijven en burgers. We
moeten met z’n allen concrete stappen zetten om de
noodzakelijke energietransitie te realiseren. Samen
maken we er werk van!

De sector van hernieuwbare
energieprojecten, waarbinnen de Aspiravigroep actief is, draagt ‘automatisch’ bij aan
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals – SDG’s)
die in 2015 door de Verenigde Naties zijn
goedgekeurd. Onze realisaties zorgen
immers direct voor een concrete groei van
het aanbod aan hernieuwbare energie.
De groei van ons bedrijf (profit) is zo
onlosmakelijk verbonden met de groei
naar een meer duurzaam milieu (planet),
zonder daarbij de belangen van mens
een maatschappij (people) uit het oog te
verliezen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) zit zo als het ware in
het DNA van de Aspiravi-groep.
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2020

2021

PIONIER EN VOORTREKKER
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Onze
bijdrage
Projecten in exploitatie

Windpark Seastar
30 windturbines in de Belgische Noordzee

We dagen onszelf al bijna 20 jaar uit
om een absolute voortrekker voor een
meer duurzame leefwereld te zijn en
te blijven. En daar slagen we ook in.
Dankzij onze gedrevenheid, kennis en
ervaring op het vlak van windenergie,
zijn we vandaag betrokken bij de
exploitatie van 375 windturbines.
Windenergie op land in België
Met de Aspiravi-groep zijn we vooral
actief in de ontwikkeling, bouw en
exploitatie van windenergieprojecten
op land in België. Dat gebeurt ofwel
rechtstreeks, ofwel via participaties
in andere vennootschappen. De 188
windturbines die we op land reeds
realiseerden staan verspreid over gans
België.
In de provincie Limburg zijn we met
Aspiravi nv actief als aandeelhouder van
Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv,
en zo betrokken bij de exploitatie
van 43% van de windturbines in de
provincie. Die leveren samen groene
stroom voor bijna 70.000 Limburgse
gezinnen.

In de haven van Antwerpen realiseren
we met Aspiravi nv projecten als
aandeelhouder van Vleemo nv op
rechteroever en van Wind aan de
Stroom nv op linkeroever. Zo werden
reeds 55 windturbines in de Antwerpse
haven gebouwd.
Hernieuwbare energieprojecten
in het buitenland
In 2011-2012 realiseerden we met
de Aspiravi-groep ook onze eerste
buitenlandse projecten. Op Curaçao
werden twee windparken ontwikkeld
en gebouwd, in 2017 kwam er een
derde windpark bij. Zo zijn we
vandaag betrokken bij de exploitatie
van 15 windturbines op Curaçao,
die er samen ongeveer 30% van het
elektriciteitsverbruik voorzien.
Momenteel neemt Aspiravi ook
initiatieven tot het ontwikkelen van
hernieuwbare energieprojecten
in Frankrijk, Spanje, Bosnië en
Herzegovina. In elk van deze landen
wordt onderzocht op welke manier
de Aspiravi-groep kan bijdragen
aan de lokale energietransitie en

klimaatdoelstellingen, met de bedoeling
om er op termijn concrete projecten te
ontwikkelen en te realiseren.
Windenergie op zee
België geldt wereldwijd als referentie
op vlak van offshore windenergie. Wij
zijn trots om daar met de Aspiravi-groep
deel van uit te maken! Het afgelopen
jaar was de Aspiravi-groep betrokken
bij de bouw van twee nieuwe offshore
windparken door SeaMade, dat 58
nieuwe windturbines in de Noordzee
bouwde. Dat gebeurde in twee zones,
Seastar (30 windturbines) en Mermaid
(28 windturbines). Het grootste offshore
windpark in de Belgische Noordzee
heeft een geïnstalleerd vermogen van
487 MW.
In totaal zijn we betrokken bij 4 offshore
windparken: Northwind (2014), Rentel
(2018), Seastar (2020) en Mermaid
(2020). Zo hebben we een belangrijk
aandeel in de productie van groene
stroom in de Belgische Noordzee, gelijk
aan het jaarlijks verbruik van meer dan
1 miljoen gezinnen.

Groene energiecentrales op basis
van niet-recycleerbaar houtafval
Naast windenergie investeren we met
de Aspiravi-groep ook in de verwerking
van niet-recycleerbaar houtafval. In 2020
werd A&U Energie, een tweede centrale
voor niet-recycleerbaar houtafval, volledig
afgewerkt en operationeel. Net als A&S
Energie in 2010, gebeurde de realisatie
van deze nieuwe energiecentrale samen
met Unilin.
A&S Energie en A&U Energie staan niet
enkel in voor de productie van groene
stroom, maar lossen ook een bestaand
afvalprobleem op. 98% van het nietrecycleerbaar houtafval is afkomstig
van Belgische containerparken. Samen
voorzien beide groene energiecentrales
zo’n 95.000 gezinnen van groene stroom.

Een overzicht van en extra informatie
over al onze projecten in exploitatie,
in opbouw en in ontwikkeling/
procedure vindt u op de individuele
projectpagina’s op www.aspiravi.be.

A&S Energie Oostrozebeke
Centrale voor niet-recycleerbaar houtafval
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PIONIER EN VOORTREKKER

2020

Windparken haven Antwerpen
34 windturbines op rechteroever en
21 op linkeroever

2021

PIONIER EN VOORTREKKER

Windpark Northwind
72 windturbines in de Belgische Noordzee

Windparken Playa Kanoa,
Tera Kora I, Tera Kora II
15 windturbines langs de kustlijn
op het eiland Curaçao

De Aspiravi-groep en

MVO

Het volledig groene machinepark
van de Aspiravi-groep vermijdt eind
2020 een jaarlijkse uitstoot van
meer dan 2 miljoen ton CO2. Al onze
installaties samen leveren zo dagelijks
een heel concrete bijdrage aan de
vele klimaatdoelstellingen die diverse
overheden op internationaal, Europees,
nationaal, regionaal én lokaal vlak
hebben bepaald. Initiatieven om de
impact op het klimaat te bestrijden zijn
door de Verenigde naties opgenomen
in één van de 17 SDG’s en dragen niet
enkel bij tot een beter milieu (planet),
maar beïnvloeden ook positief mens en
maatschappij (people).

Onze 188 windturbines op land in België
vermijden een jaarlijkse CO2-uitstoot
van meer dan 440.000 ton. Wist je dat
de 55 windturbines in de haven van
Antwerpen daarvan een vermeden CO2uitstoot van 182.000 ton/jaar voor hun
rekening nemen? Onze windturbines
vormen dan ook een essentieel
onderdeel in het toekomstplan van de
haven van Antwerpen om de meest
duurzame haven van Europa te worden.
In het buitenland vermijden de 15
windturbines op Curaçao een jaarlijkse
CO2-uitstoot van bijna 85.000 ton. Maar
vooral onze offshore projecten, met in

totaal 172 zeer performante machines
in de Belgische Noordzee, leveren een
erg grote bijdrage aan een meer groene
leefomgeving: jaarlijks wordt een CO2uitstoot van 1,3 miljoen ton vermeden.
Ook de beide centrales o.b.v. nietrecycleerbaar houtafval dragen
bij aan de economische (profit) en
milieu- (planet) doelstellingen van de
Aspiravi-groep. Niet alleen produceren
de centrales groene stroom en groene
warmte, ze lossen ook een bestaand
afvalprobleem op.

13

14

AMBITIE EN VOORUITBLIK

2020

2021

AMBITIE EN VOORUITBLIK

Ambitie en
vooruitblik
Ambities bij de ontwikkeling en een vooruitblik
op de opbouw van nieuwe projecten

Windpark Izegem
2 windturbines langs de E403 en
het Kanaal Roeselare - Leie
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AMBITIE EN VOORUITBLIK

2020

2021
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AMBITIE EN VOORUITBLIK

Informatie-initiatieven van Aspiravi

Onze ambitie
Draagvlak door informatie

Ontwikkelingsfase

o.a. projectpagina op website, bedeling
uitnodiging voor infozitdag in ruime buurt van
projectlocatie, persoonlijke gesprekken met
omwonenden op infozitdagen / infomarkten,
webinars.

Bouwfase

o.a. projectpagina op website, werfbezoek
voor lokaal bestuur en lokale pers,
deelname Open Bedrijvendag, bezoekdag
voor scholen, perscommunicatie.

Informatie vergroot het draagvlak voor
lokale windenergieprojecten. Dat is
het uitgangspunt van Aspiravi bij de
realisatie van elk nieuw project, zowel
in de fase van ontwikkeling, bouw als
exploitatie. We nemen dan ook heel wat
initiatieven om de vraag van de burger
naar duidelijke en betrouwbare informatie
te kunnen beantwoorden.
Wij informeren omwonenden over alle
aspecten met betrekking tot de realisatie
van onze projecten: van het politieke
beleid en het streng wetgevend kader
waarbinnen windenergieprojecten
ontwikkeld worden, over de voordelen
van windenergie en de mogelijkheid tot
bewonersparticipatie, tot de verschillende
fasen in de bouw van windturbines en
wat er bij exploitatie zoal komt kijken.
Maar ook steden en gemeenten
hebben hierin een belangrijke rol te
vervullen. Het is cruciaal dat lokale
besturen het wetgevend kader, het
gekozen energiebeleid en de genomen
beslissingen toelichten aan hun burgers

en de noodzaak van de ontwikkeling
van o.a. windenergieprojecten
onderstrepen.
Bovendien kan het lokaal bestuur
van een stad/gemeente van
een windenergieproject op haar
grondgebied een ‘uithangbord’
maken, waarmee ze niet alleen
haar engagement op het vlak van
hernieuwbare energie benadrukt,
maar ook toont dat ze concrete
initiatieven steunt. Zo kunnen
steden en gemeenten zich ook
vrijwillig engageren via het Europees
Burgemeestersconvenant om de
klimaat- en energiedoelstellingen van
de Europese Unie te behalen en zelfs te
overtreffen.
Deze gezamenlijke inspanningen van
beleidsmakers en ontwikkelaars op
vlak van communicatie en informatie
werpen hun vruchten af: ze vormen de
basis van maatschappelijk draagvlak
voor windenergieprojecten.

Exploitatiefase

o.a. projectpagina op website,
bevindingenformulier voor omwonenden,
opvolging door milieucoördinator.
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AMBITIE EN VOORUITBLIK

De Aspiravi-groep en

MVO

In dialoog treden met haar stakeholders is een
essentieel onderdeel bij de realisatie van de projecten
van de Aspiravi-groep. Dagelijks worden vele
inspanningen geleverd en initiatieven genomen om
te communiceren met de verschillende doelgroepen
die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de bouw en de
exploitatie van de projecten.
Aspiravi werkte ook een uniek concept uit waarbij via
een combinatie van educatie én beleving de jeugd
geïnformeerd wordt over het belang, de werking en
de voordelen van windenergie. ‘ASPIRAVI ON THE
ROAD’ is een unieke belevingsdag over windenergie,
speciaal bedacht voor jongeren en te bezoeken in 4
omgebouwde containers. Jongeren zijn immers de
toekomst. Voor hen werken we aan duurzaamheid. En
zo dragen we met ‘ASPIRVAI ON THE ROAD’ niet alleen
positief bij aan mens en maatschappij (people) maar
ook aan het milieu (planet).

2020

2021

AMBITIE EN VOORUITBLIK
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AMBITIE EN VOORUITBLIK

De Aspiravi-groep en

MVO

Windpark Lommel
13 windturbines op industrieterrein Kristalpark

Onze blik
vooruit

Ook in 2021/2022 draagt de Aspiravigroep bij aan meer hernieuwbare
energie. In totaal bouwen we 35 nieuwe
windturbines op land in België. Die staan
op 10 locaties in 5 verschillende provincies.
Met de bouw van deze nieuwe projecten
gaat een totale investering van 120
miljoen euro gepaard. Een mooie
investering in de groei van de Aspiravigroep (profit), maar ook in de groei van
een meer duurzame samenleving (planet)!
Alle nieuwe projecten samen zullen
groene stroom produceren equivalent
aan het gemiddeld jaarlijks verbruik
van bijna 95.000 gezinnen (people). De
35 windturbines zullen bovendien een
jaarlijkse CO2-uitstoot van 135.000 ton
vermijden.

Projecten in opbouw

Als 100% Belgische speler in de sector van de
windenergie blijven we ambitieus. Wind is en blijft
een onuitputtelijke bron van energie en de Aspiravigroep is en blijft gedreven projecten ontwikkelen,
financieren, bouwen en exploiteren. Met de bouw
van elk nieuw project draagt de Aspiravi-groep
telkens bij aan de vele klimaatdoelstellingen en
zorgt ze ervoor dat het aandeel hernieuwbare
energie blijft groeien.
In 2021/2022 voorzien we de realisatie van een
nieuwe windturbine in Ardooie, Brecht, Diepenbeek,
Diest, Genk en Laarne. In Bekkevoort en Ham
komen er telkens twee nieuwe exemplaren.
Daarnaast worden er in de Antwerpse haven 13
nieuwe windturbines opgetrokken, waarvan 8 Wind
aan de Stroom windturbines op linkeroever en 5
Vleemo windturbines op rechteroever. In Lommel
worden ten slotte de voorbereidingen getroffen
voor een retrofit op het bedrijventerrein Lommel
Kristalpark. Daar worden 8 bestaande windturbines
vervangen door 6 nieuwe, meer performante
exemplaren en komen er nog eens 6 bijkomende
windturbines te staan.
Windparken Halen, Diest, Bekkevoort,
Scherpenheuvel-Zichem
13 windturbines langs de snelweg E314
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2019
Gerealiseerd in

SeaMade

58

windturbines in de
Belgische Noordzee
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2021
2022
Te bouwen in

487

MW

35

A&U Energie
centrale op basis van nietrecycleerbaar houtafval in
Wielsbeke

2021

20

windturbines op land

MW

Windpark Mermaid
28 windturbines in de Belgische Noordzee

A&U Energie Wielsbeke
Centrale voor niet-recycleerbaar houtafval

129

MW
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VERANKERING EN PARTICIPATIE

2020

2021

VERANKERING EN PARTICIPATIE

Verankering
en
participatie
Lokale verankering door aandeelhouders en
participatie door omwonenden
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2020

VERANKERING EN PARTICIPATIE

2021

De Aspiravi-groep heeft 5 aandeelhouders die
elk in verschillende vennootschappen binnen
de groep participeren. De volledig Belgische
aandeelhoudersstructuur zorgt voor lokale
verankering, waardoor de opbrengsten van
de investeringen terugvloeien naar de 94
gemeenten-aandeelhouders ten voordele van
hun inwoners.

Onze aandeelhoudersstructuur

CREADIV

Geëngageerd samenwerken

OFFSHORE II

ENERGY

100%
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TRADING

Regionale holding van gemeenten-aandeelhouders
in Vlaams- en Waals-Brabant

Begijnendijk, Bekkevoort, Chastre, Diest,
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,
Holsbeek, Incourt, Kampenhout, Kortenaken,
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen,
Perwez, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Tremelo,
Villers-la-Ville, Zoutleeuw
EFIN

Regionale holding van gemeenten-aandeelhouders
in West-Vlaanderen

Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Izegem,
Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Ledegem,
Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout,
Vosselaar, Wevelgem

aandeelhouder van

FINEG

Regionale holding van gemeenten-aandeelhouders
in Antwerpen en Oost-Vlaanderen

HOLDING

Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Essen,
Grobbendonk, Hemiksem, Kampenhout, Kapellen,
Laakdal, Niel, Nijlen, Stabroek, Steenokkerzeel,
Vorselaar, Vosselaar, Zelzate

NUHMA – CREADIV – EFIN – FINEG

84,9%
aandeelhouder van

NUHMA

Regionale holding van gemeenten-aandeelhouders
in Limburg

OFFSHORE

INTERNATIONAL

VEH

15,1%
aandeelhouder van

Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon,
Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk,
Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt,
Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe,
Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren,
Kinrooi, Kortessem, Laakdal, Lanaken,
Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik,
Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer,
Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren,
Wellen, Zonhoven, Zutendaal
VEH

Aandeelhouders binnen de Vlaamse Energieholding

Auxipar, Creadiv, Belfius Bank, Efin, Ethias, Fineg,
KBC Verzekeringen, Nuhma, P&V, Stad Gent

De kernparticipaties van de vennootschappen en
de realisaties van de dochtervennootschappen
kunnen in ons online magazine in detail worden
geraadpleegd: magazine.aspiravi.be/nl
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Windpark Ham
4 windturbines langs het
Albertkanaal

De Aspiravi-groep en

MVO

Haar aandeelhoudersstructuur maakt de
Aspiravi-groep op vele vlakken uniek in
haar sector. Niet alleen omdat de groep
een 100% Belgische speler is in de markt
van de hernieuwbare energie, maar
vooral ook omdat de aandeelhouders
Belgische gemeenten zijn. De gemeentenaandeelhouders werken via hun
aandeelhouderschap in de Aspiravigroep (profit) concreet mee aan de groei
van een meer duurzame samenleving
(planet), ze maken de realisatie van groene
energieprojecten mogelijk en ze zorgen
voor maatschappelijk draagvlak (people)
voor hernieuwbare energie.
Alle installaties op land en in zee wekken
samen heel wat groene stroom op.
In 2020 produceerde ons volledig
machinepark in totaal 4.089 GWh aan
hernieuwbare energie. Onze groene
stroom wordt o.a. via Aspiravi Trading en
Aspiravi Energy verkocht.
Groene energie voor onze gemeenten
en omwonenden
Via Aspiravi Energy verkopen we onze
groene stroom o.a. aan onze eigen
gemeenten-aandeelhouders. 73 van onze
94 gemeenten-aandeelhouders kopen en
verbruiken de groene stroom die door de
Aspiravi-groep wordt geproduceerd.
Ook de burger-coöperanten van de
coöperatieve vennootschappen waarmee
we samenwerken, kunnen aan een
voordelig tarief groene stroom aankopen.
Bovendien kunnen ze ook de overtollige
groene stroom die ze zelf produceren (vb.
via zonnepanelen) en op het net plaatsen
aan Aspiravi Energy verkopen.

Windpark Riemst, Bilzen
3 windturbines gebundeld met o.a.
de hoogspanningslijn
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Onze bewonersparticipatie
Investeren in windenergieprojecten in de buurt

Het is belangrijk om omwonenden
mee te laten participeren in de
windenergieprojecten in hun
buurt. Ze maken lokale, groene
energie mogelijk en dragen bij
aan de klimaatdoelstellingen en
de energietransitie. Zo groeien we
samen richting duurzaamheid en
draagvlak. Aspiravi heeft met succes
een uniek drieledig coöperatief verhaal
opgebouwd:
• er is de aandeelhoudersstructuur
van Aspiravi nv met 94 gemeentenaandeelhouders die de markt inzake
hernieuwbare energie gestaag verder
uitbouwen.
• er zijn 3 coöperatieve
vennootschappen, Aspiravi Samen cv,
Limburg wind cv en Wind voor
“A” cv via dewelke omwonenden
mee kunnen investeren in
windenergieprojecten in hun buurt.
• er is Aspiravi Energy nv die de
coöperanten van de cv’s van groene,
lokaal geproduceerde stroom kan
voorzien aan een voordelige prijs en
bovendien de netinjectie van hun
eigen overtollige productie (vb. via
zonnepanelen) kan aankopen.

Van zodra wij starten met de bouw
van een nieuw project, starten de
coöperatieve vennootschappen en
Aspiravi Energy met een wervings- en
informatiecampagne bij omwonenden
van het nieuwe windpark.
Omwonenden die mee investeren,
winnen drie keer:
• productie van meer lokale, groene
energie,
• de groei naar een meer duurzame
leefomgeving en een groter
draagvlak voor windenergie in eigen
buurt,
• een opbrengst via een verwacht
jaarlijks dividend.

Ontdek op de websites hoe de
coöperatieve vennootschappen precies
werken, wat de risico’s zijn, en hoe men
klant wordt bij Aspiravi Energy.
www.aspiravi-samen.be
www.limburgwind.be
www.windvoora.be
www.aspiravi-energy.be

MVO

Doordat via de coöperatieve
vennootschappen burgers kunnen
investeren in en genieten van de
voordelen van windenergie, worden niet
enkel economische (profit) en sociale
doelstellingen (people) ondersteund,
maar is er opnieuw ook een bijdrage
aan een meer duurzame samenleving
(planet).
De coöperatieve vennootschappen
kennen sinds hun start een constante
groei. Intussen investeerden
ruim 12.000 burger-coöperanten,
allen omwonenden van
windenergieprojecten, bijna 33 miljoen
euro in de groene energieprojecten
van Aspiravi via de 3 coöperatieve
vennootschappen waarmee Aspiravi
samenwerkt. Via de cv’s kunnen burgers
aandelen kopen aan € 125 / stuk,
met max. 26 aandelen bij Aspiravi
Samen cv en Limburg wind cv, max.

24 aandelen bij Wind voor “A” cv. De
cv’s keerden al ieder jaar een mooi
dividend uit*. Omwonenden die van
bij de start het maximumbedrag in de
coöperatieve vennootschap Limburg
wind cv investeerden, hebben op
vandaag reeds € 1.257 aan dividenden
ontvangen.
Aspiravi Energy gaat ook verder in het
ondersteunen van sociale doelstellingen
(people): in lijn met één van de SDG’s,
nl. het recht op betaalbare, duurzame
energie voor iedereen, stort Aspiravi
Energy € 1 per verbruikte MWh aan een
goed doel in het kader van energie- of
kinderarmoede. Sinds haar oprichting in
maart 2015 heeft Aspiravi Energy reeds
€ 76.100 gestort.

* Wind voor A werd pas in 2019 opgericht en heeft tot op
heden nog geen dividend uitgekeerd.

Windpark Assenede
6 windturbines langs de snelweg E34

32

BESTUUR EN CIJFERS

2020

2021

BESTUUR EN CIJFERS

Bestuur en
cijfers
Strategie in bestuur en transparantie in cijfers

33

34

BESTUUR EN CIJFERS

2020

Onze Raad
van Bestuur

2021

35

BESTUUR EN CIJFERS

De Aspiravi-groep en

MVO

In het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen hecht de
Aspiravi-groep ook veel belang aan
de wijze waarop de groep bestuurd
wordt en communiceert met al haar
stakeholders (people). Centraal daarbij
staat ethiek en verantwoordelijkheid,
transparantie en engagement. Door
het hanteren van een consequente
langetermijnstrategie en het nemen van
doordachte investeringsbeslissingen
(profit) is de Aspiravi-groep vandaag een
zeer belangrijke en toonaangevende
speler in de sector van de hernieuwbare
energie in België (planet).

Consequent beleid en doordachte investeringen

Uiteraard spelen ook de werknemers
van de Aspiravi-groep een cruciale
rol en wordt veel belang gehecht aan
hun gezondheid, welzijn en veiligheid.
Een evenwichtig personeelsbestand
in leeftijd en geslacht, het bieden van
mogelijkheden tot het vergaren van extra
kennis door opleidingen, het creëren
van veilige werkomstandigheden, oog
hebben voor fysieke gezondheid en
mentaal welzijn, zijn maar enkele van de
pijlers in het personeelsbeleid van de
Aspiravi-groep.

De inspanningen van ons team en
het vertrouwen van onze bestuurders
zijn bepalend voor het traject dat
we afleggen en de projecten die we
realiseren. De strategie en het beleid van
de Aspiravi-groep worden bepaald door
haar Raad van Bestuur en goedgekeurd
door haar Algemene Vergadering. Hierin
zetelen de vertegenwoordigers van haar
aandeelhouders. De regionale financiële
holdings vaardigen, op voorstel van hun
steden en gemeenten, professionele en
ervaren bestuurders af.
De Raden van Bestuur van de
verschillende Aspiravi vennootschappen
zijn samengesteld uit dezelfde personen,
zodat alle beslissingen op een uniforme
manier tot stand komen, alle bestuurders

gelijk geïnformeerd zijn en alle
vennootschappen éénduidig bestuurd
worden.
Door de Raad van Bestuur van
Aspiravi Holding wordt telkens
het personeelsbeleid, SHQE, de
financiële rapportering, de evolutie van
projecten, de investeringsdossiers, enz.
besproken. Naast de Raad van Bestuur
is er ook een remuneratiecomité,
coördinatiecomité en een auditcomité.
De Raad van Bestuur van Aspiravi
Holding kiest resoluut voor diversificatie
en risicospreiding met als doel
verdere groei en continuïteit in de
ontwikkeling van de activiteiten
van haar vennootschappen. Deze

voorwaarden worden o.a. vervuld door
een getrapte vennootschapsstructuur
en het onderbrengen van
verschillende activiteiten in
verschillende vennootschappen,
door samenwerkingsverbanden met
gespecialiseerde partners, door actief
te zijn op verschillende markten,
door geografische spreiding en de
ontwikkeling van projecten in zee en in
het buitenland. Op die manier kunnen
activiteiten niet alleen individueel
geëvalueerd worden, maar hebben zij
bovendien geen impact op de rest van
de activiteiten van de groep.

Het voorbije jaar 2020 is uiteraard een
zeer bijzonder jaar geweest wat betreft
de wijze waarop we allen gewerkt
hebben. Als gevolg van de door de
overheid opgelegde Covid-maatregelen,
zijn alle personeelsleden (op een 5-tal
na) van de Aspiravi-groep sinds 15/03/20
thuis aan het werk. Dit plots en voltijds
telewerk heeft een grote flexibiliteit
en aanpassingsvermogen van de
werknemers gevraagd.

36

2020

BESTUUR EN CIJFERS

2021

37

BESTUUR EN CIJFERS

De Aspiravi-groep en

Geconsolideerde balans
Aspiravi Holding

Balanstotaal

Windparken ‘Noorderkempen’
Brecht, Wuustwezel,
Hoogstraten
12 windturbines langs de snelweg
E19 en de hogesnelheidslijn

Onze financiële
cijfers
Blijvende groei met het oog op lange termijn

We zijn trots op onze gerealiseerde
projecten. Op onze kerncijfers en onze
financiële resultaten. Maar belangrijker
is dat we die lijn ook in de toekomst
kunnen blijven doortrekken. Enkel zo
kunnen we jaar na jaar het verschil
blijven maken in een snel evoluerende
sector.
Toekomstige projecten kan Aspiravi
Holding vanuit haar sterke financiële
positie zelf financieren, aangevuld met
bedrijfsleningen. De regionale holdings
van de steden en gemeenten hoeven
dus geen bijkomend kapitaal in Aspiravi
Holding in te brengen.

De waarde van Aspiravi Holding is sinds
haar oprichting vermenigvuldigd met
meer dan 20. Bovendien ontvangen de
regionale holdings van de gemeentenaandeelhouders jaarlijks ook een erg
mooi dividend, dat sedert de oprichting
van Aspiravi Holding in totaal al meer
dan 87 miljoen euro bedraagt.

Eigen vermogen

244 miljoen euro

Vast actief

Omzet

973 miljoen euro

691 miljoen euro

218 miljoen euro
Winst

23 miljoen euro

MVO

Het parcours dat de Aspiravi-groep
heeft afgelegd is er één dat mag
gezien zijn. De aandeelhouders
hebben gekozen voor een gestage
groei, voor risicospreiding tussen de
dochtervennootschappen en voor
diversificatie van de activiteiten. Deze
strategie heeft ervoor gezorgd dat
de financiële resultaten van de groep
(profit) de voorbije jaren goed waren en
dat een duurzame ontwikkeling van de
groep mogelijk was (planet & people).
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Cijfers van de Aspiravi-groep
voor het werkjaar 2020

59

werknemers

De Aspiravi-groep zorgt ook indirect voor de

tewerkstelling van een 150-tal personen in diverse

vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is.

23 vrouwen
36 mannen
51
8

voltijds contract onbepaalde duur

deeltijds contract onbepaalde duur

4
6
759

aanwervingen
vertrekkers

opleidingsuren

leeftijd

3 - 25
20 25 - 35
17 36 - 45
9 46 - 55
10 + 55

2021

Samen gedreven
door de wind.
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