
 

Persbericht 

Nieuwe burgercoöpera3e wil sneller duurzame energie 

Burgers Demerbekken nemen hun energie in eigen handen 
DIEST, 29 JUNI 2020 - 11u00 

NAVITAS Energie is een nieuwe energie-burgercoöpera8e die aan de burgers van het Demerbekken 
de mogelijkheid biedt om te par8ciperen in duurzame lokale energieprojecten. Door lid te worden 
kunnen burgers zowel delen in de energie als in de financiële voordelen die hernieuwbare 
energiebronnen zoals zon, water en wind opleveren. Het werkingsgebied strekt zich uit tot voorbij 
het Hageland, de 19 oprichters komen uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw.  

Lokaal is ideaal 

“De laatste maanden krijgen we vaak te horen dat we er goed aan doen om lokaal te kopen,” zegt 
David Celis, een van de iniGaGefnemers en voorziIer van de Raad van Bestuur. “Met NAVITAS Energie  
organiseren we dat op het vlak van energie: als burgercoöperaGe nemen we de lokale producGe van 
hernieuwbare energie in eigen handen en zorgen er zo voor dat de coöperanten kunnen genieten van 
alle voordelen, ook de financiële.” 

Bij een burgercoöperaGe zorgen de leden voor het kapitaal en genieten daarna zowel van de 
duurzame energie als van het financiële rendement op hun investering. Coöperanten krijgen 
rechtstreeks inspraak in het beleid.  Als het goed gaat wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd. Met 
het bedrag dat overblijV - “we noemen het bewust géén winst”, benadrukt David Celis - bepalen de 
coöperanten welke andere projecten gerealiseerd worden ten bate van de lokale gemeenschap. 

“Heel fijn om te zien dat er burgers zijn die zich engageren en hun Gjd en kennis vrijwillig inzeIen om 
voor elkaar hernieuwbare energieprojecten te realiseren,” zegt Roger Mertens, als eerste schepen 
bevoegd voor milieu en duurzaamheid in Zoutleeuw.  

Kennis en engagement 

Een aantal gemeentebesturen in het Hageland hadden al iniGaGeven genomen om aan de 
klimaatdoelstellingen te werken. De deelnemers vonden elkaar en merkten dat ze - door samen te 
werken en 1 coöperaGe op te richten -, op een groter gebied acGef konden zijn. En grotere projecten 
kunnen realiseren. 

“We hebben heel wat kennis in huis”, laat Joon De Cock, penningmeester en mede-oprichter uit 
Scherpenheuvel-Zichem, weten. “Ondernemers die iets van bedrijfsvoering kennen, ingenieurs en 
energiespecialisten die hun sporen al verdiend hebben in hernieuwbare energieprojecten en op het 
gebied van energiebesparing.” “De beste besparing realiseer je immers nog steeds door minder te 
verbruiken”, vult Rudi Grouset, mede-oprichter uit Zoutleeuw aan. 



En zo is vandaag, 29 juni 2020, NAVITAS Energie, een coöperaGeve vennootschap volgens de ICA 
principes, met leden uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw officieel van start 
gegaan.  

In deze gemeenten staat al een aantal projecten op stapel. De eerste projecten zijn zonnepanelen op 
openbare gebouwen. Andere projecten volgen. Er wordt immers niet alleen hardop gedroomd maar 
ook concreet gewerkt aan plannen voor een waterkrachtcentrale op de Demer. En windmolens in 
handen van de burgers, dat staat ook op de projectenlijst.  

“Andere gemeenten en organisaGes hebben ons ook al benaderd”, bevesGgt Celis. “Nu de coöperaGe 
opgericht is, kunnen we ook op een formele manier samenwerkingsverbanden aangaan. Gemeenten 
en andere openbare besturen, en ook bedrijven, organisaGes, iedereen op ons werkingsgebied die de 
energietransiGe wil versnellen, mag contact opnemen. En vrijwilligers die zich willen inzeIen ook. 
Iedereen is welkom om zijn steentje bij te dragen!”.  

“NAVITAS Energie is van de burger, door de burger en voor de burger”, zegt Rick Brans, schepen van 
Diest bevoegd voor duurzaamheid en milieu, “en door met hen samen te werken realiseren we mee 
de klimaatdoelstellingen voor onze stad. Een win-win voor iedereen.” 

www.navitasenergie.be  
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onderschriV: NAVITAS Energie wil in het hele Demerbekken lokale energieprojecten realiseren 
bron: hIps://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/demerbekken 

EXTRA INFORMATIE 
Wat zijn de ICA(Interna8onal Coöpera8on Associa8on) principes?  
NAVITAS Energie onderschrijV de zeven coöperaGeve principes van ICA en is lid van REScoop 
Vlaanderen. www.rescoopv.be 

• Vrijwillig en open lidmaatschap. 
• DemocraGsche controle door de leden. 
• Economische parGcipaGe door de leden. 
• Autonomie en onabankelijkheid. 
• Onderwijs, vorming en informaGeverstrekking. 
• Samenwerking tussen coöperaGes. 
• Aandacht voor de gemeenschap. 

Wat zijn de waarden van Navitas?  
De naam NAVITAS betekent ENERGIE (ijverig, naarsGg).  

Bovendien verwijst de V van Ventus naar wind, de I van Ignus naar zon, de T naar de aarde 
(aardwarmte maar ook het zorg dragen voor onze planeet) en de A staat voor Aqua, water. Dit zijn de 
energiebronnen die we willen aanspreken. En VITA betekent leven.  

NAVITAS Energie toetst haar werking af aan de volgende waarden: 

- duurzaam: zowel in onze werking als in de projecten die we realiseren 
- transparanGe: ten opzichte van onze leden en alle partners waarmee we samenwerken 
- parGcipaGe: dat behoort tot de kern van het co-operaGeve gedachtengoed 
- gelijkwaardigheid: elke burger moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen 
- lokaal: de baten vloeien terug naar de lokale gemeenschap 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/demerbekken


Voor meer informa8e neem contact op met:  

dhr David Celis 
mede-oprichter en voorziIer Raad van Bestuur NAVITAS Energie,  
david.celis@navitasenergie.be   
0474 64 01 32 

dhr Rick Brans 
schepen van Diest,  
rick.brans@diest.be 
 0492 97 51 22 
 
dhr Roger Mertens 
schepen van Zoutleeuw 
roger.mertens@zoutleeuw.be  
0495 23 52 67 

of online:  

www.navitasenergie.be 

en op sociale media: 

hIps://www.linkedin.com/company/navitas-cv/  
hIps://www.facebook.com/navitas.cv 
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