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Een grondige analyse van het patrimonium van 
de sociale huisvestingssector in Vlaanderen 
toont dat bijna 75 procent van de dakoppervlak-
te van sociale woningen geschikt is voor inves-
teringen in zonne-energie.

62 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij-
en richten de coöperatieve vennootschap ASTER 
op om dit zonnepotentieel te ontsluiten. Samen 
hebben zij op hun daken een zonnepotentieel 
van bijna 246 MWp, goed voor een jaarlijkse 
groenestroomproductie van 208 gigawattuur 
en een CO2-reductie van 37.000 ton. Met een in-
vestering van 280 miljoen euro in zonnepanelen 
draagt de sociale huisvestingssector structureel 
bij aan een beter klimaat. 

De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale 
huurders. De optimalisatie van het zonnepoten-
tieel zorgt ervoor dat zo veel mogelijk sociale 
huurders kunnen genieten van een ‘zonnebonus’ 
en de kans krijgen om te besparen op hun ener-
giefactuur. Zo pakt ASTER cv energiearmoede in 
Vlaanderen echt aan op een solidaire manier.

ASTER, samen duurzaam
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BUSINESS PLAN

INLEIDING  

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij-
en (SHM’s) hebben als doel kwalitatieve en be-
taalbare huisvesting bieden aan huurders met 
een bescheiden inkomen. Energiekosten maken 
een belangrijk deel uit van de woonkosten. Door 
in te zetten op meer betaalbare energie gaan de 
SHM’s de strijd aan tegen energiearmoede. De 
sociale huisvestingssector zet daarnaast mee 
in op het behalen van de klimaatdoelstellingen 
20501.

Onderzoek door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) 
in 2018 toonde de haalbaarheid van investerin-
gen in zonnepanelen op meer dan 68.000 ge-
bouwen in eigendom van de Vlaamse SHM’s. 
Bijkomend onderzoek in opdracht van de Veren-
ging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 
(VVH) in 2019 bevestigde het grote zonnepoten-
tieel van het sociale huurpatrimonium. 

In 2019 ontwikkelde VVH, met de financiële 
steun van het ELENA-subsidieprogramma van 
de Europese Investeringsbank (EIB), samen met 
de SHM’s en een aantal externe deskundigen, 
een masterplan om het zonnepotentieel van de 
sociale huisvestingssector in Vlaanderen te ont-
sluiten: ASTER. Alle 76 SHM’s werden uitgebreid 
geïnformeerd over de doelstelling van ASTER en 

uitgenodigd om aandeelhouder te worden van 
ASTER cv, een Special Purpose Vehicle. Vandaag 
zijn al vier op vijf SHM’s (62) aandeelhouder van 
ASTER cv2. 

ZONNEACTIVERINGSPLAN
Dit business plan betreft de eerste fase van het 
zonneactiveringsplan voor de sociale huisves-
tingsector in Vlaanderen waarbij 50% van het to-
tale zonnepotentieel van de 62 aandeelhouden-
de SHM’s wordt geactiveerd. Op 3 jaar plaatst 
ASTER cv 384.000 zonnepanelen op 29.000 
gebouwen met sociale woningen (eengezinswo-
ningen en appartementsgebouwen). De investe-
ring voor de installatie en het beheer van de foto-

voltaïsche installaties bedraagt 140 miljoen euro 
aan leningen.

CONCESSIEOVEREENKOMSTEN DAKEN
ASTER cv sluit concessieovereenkomsten met 
de aandeelhoudende SHM’s om de installatie en 
het beheer van fotovoltaïsche installaties op de 
daken van de SHM’s mogelijk te maken. De waar-
de van de concessies wordt door de SHM’s, als 
aandeelhouder, ingebracht in de vennootschap 
als kapitaal. De SHM’s ontvangen daarnaast een 
eenmalige vergoeding (per Wp geïnstalleerd ver-
mogen). 

1 Strategisch Memorandum VVH, mei 2019
2 Stand op 20 april 2020



4

AANKOOP, INSTALLATIE, ONDERHOUD 
In overeenstemming met de wetgeving over-
heidsopdrachten worden de werken en dien-
sten aanbesteed door ASTER cv. De zorgvuldige 
keuze van de aanbestedingseisen en de grote 
schaal van de opdrachten moeten voor een op-
timaal prijs- en kwaliteitsniveau zorgen. De gun-
ningscriteria zijn, naast de totale investerings- en 
onderhoudskosten, de expertise, ervaring en kre-
dietwaardigheid van de leveranciers, de geogra-
fische dekking en de kwaliteitsgaranties van de 
gebruikte materialen.

ASTER,
samen duurzaam 
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WETTELIJK KADER
Het Decreet houdende wijziging van artikel 97 van 
de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van 
hernieuwbare energie betreft en het Besluit van 
de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 
tot reglementering van het sociale huurstelstel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, 
wat betreft de vergoeding voor het gebruik van her-
nieuwbare energiebronnen geven sociale huisves-
tingsmaatschappijen de mogelijkheid om, onder 
bepaalde voorwaarden, investeringen in her-
nieuwbare energiebronnen door te rekenen aan 
sociale huurders. De wetgeving is erop gericht 
dat het voordeel voor de sociale huurders groter 
is dan hun investeringsvergoeding.

Het in de regelgeving vastgestelde plafond van 
de investeringsvergoeding bedraagt 80% van het 
sociaal tarief3 (voor een genormaliseerd verbruik 
op basis van het reële aantal personen dat in de 
woning zijn hoofdverblijfplaats heeft).

DIRECT GEBRUIK, INDIRECT GEBRUIK 
EN INJECTIE
Elektriciteit opgewekt door zonnepanelen (pro-
ductie) kan op twee verschillende momenten 
worden verbruikt (consumptie) door de huurder 
die woont in een woning met een fotovoltaïsche 
installatie:

1. de elektriciteit wordt direct gebruikt (naar 
schatting 35%);

2. de elektriciteit wordt indirect, op een later mo-
ment, gebruikt (65%).

Het business plan veronderstelt dat een bepaal-
de hoeveelheid (15%) van de totaal opgewekte 
zonnestroom direct noch later door huurders 
wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij leegstand van 
een woning). Deze elektriciteit wordt aangebo-
den aan energieleveranciers. 

De zon 
schijnt voor iedereen

3 0,190 EUR/kWh, inclusief BTW, bijdragen, vergoedingen en net-
tarieven (maart 2020).
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Het business plan is gebaseerd op de tariefme-
thodologie van de digitale meter zoals ingevoerd 
op 1 juli 2019. In deze methodologie blijft het 
principe van de terugdraaiende teller voor de 
energieprijs en de taksen, bijdragen en supple-
menten behouden. Bij indirect verbruik brengt 
de elektriciteitsmaatschappij de netkosten in 
rekening bij de verbruiker voor het gebruik van 
het net bij de productie en de consumptie (in 
tegenstelling tot het forfaitere prosumententa-
rief). Deze netkosten maken een groot deel uit 
van de eindafrekening van de gebruiker, zonder 
onderscheid te maken tussen niet-beschermde 
en beschermde gebruikers (sociaal tarief). Om 
te zorgen voor een zo laag mogelijke elektrici-
teitsrekening stimuleert ASTER maximaal direct 
gebruik.

OPTIMALISATIE VAN HET GEÏNSTAL-
LEERDE VERMOGEN 
ASTER cv optimaliseert het geïnstalleerde fo-
tovoltaïsche vermogen in functie van het door 
de regelgeving toegelaten genormaliseerde ver-
bruik afhankelijk van het aantal huurders dat zijn 
hoofdverblijfplaats heeft in de woning die is uit-
gerust met zonnepanelen. Deze aanpak garan-
deert dat de investeringskosten van het geïnstal-
leerde vermogen effectief worden gedekt door 
de in de regelgeving vastgelegde investerings-
vergoeding. Het risico op overdimensionering 
wordt uitgesloten. De voorziene dimensionering 
vergroot bovendien het aandeel zonne-energie 
dat direct door huurders kan worden gebruikt 
waardoor zij minder netkosten betalen. De zon-
nestroomproductie van ASTER cv ligt lager dan 
het gemiddelde elektriciteitsgebruik. De overblij-
vende elektriciteitsbehoefte blijft gedekt door de 
reguliere energieleveranciers. De huurder kan 
deze altijd vrij kiezen. 

ASTER cv brengt de voordelen van zonnestroom 
bij zo veel mogelijk sociale huurders.

Samen streven
naar de klimaatdoelstellingen
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RISICOMANAGEMENT
Het business plan houdt rekening met alle mo-
gelijke risicofactoren zoals technische construc-
tiebeperkingen, leegstand, onderbezetting, beta-
lingsproblemen, inflatie, wettelijke en bepalingen. 

FINANCIERING
ASTER cv zoekt financiers die sociaal en duur-
zaam mee het verschil willen maken. De aandeel-
houdende SHM’s dekken 10% van de investerin-
gen door de concessiewaarde van de daken in 
te brengen in de vennootschap. ASTER cv zoekt 
een kapitaal van 140 miljoen euro in de vorm van 
leningen om fase 1 van het zonneactiveringsplan 
te kunnen realiseren. Het gaat hierbij om senior 
leningen (ongeveer 80%) en achtergestelde lenin-
gen (ongeveer 20%) met looptijden van ongeveer 
15 jaar, afhankelijk van de voorwaarden die de 
markt biedt. 
Het zonneactiveringsplan is een eerste initiatief 
van ASTER cv. Op de middellange termijn plant 
ASTER cv andere duurzaamheidsinvesteringen 
in de Vlaamse sociale huisvestingssector.

ACTIVITEITEN EN TIJDSLIJN
• Q2-3 2020: Oprichting van ASTER cv 
• Q2-3 2020: Contacten met financiële 
   instellingen en financierings- 

  overeenkomsten
• Q3 2020: Openbare aanbesteding foto- 

  voltaïsche installaties 
• Q1 2021: Start plaatsing fotovoltaïsche  

  installaties
• Q1 2021: Start aanrekening investerings- 

  vergoeding in lijn met uitrol  
  installaties

• 2021 - 2023: Plaatsing van 42.000 fotovolta- 
  ïsche installaties 

   (14.000 installaties per jaar) 

OUTPUT & IMPACT
De activering van 50% van het zonnepotentieel 
(fase 1) zal resulteren in4:
• 42.000 fotovoltaïsche installaties
• 384.000 zonnepanelen
• 123 MWp zonnevermogen 
• 104 GWh zonnestroom per jaar 
• 19.000 ton CO2–reductie jaar
• Lagere energierekeningen, minder (energie)ar-

moede en minder energieschulden 

AANDEELHOUDERS
ASTER cv is een coöperatieve vennootschap 
van sociale huisvestingsmaatschappijen. Enkel 
SHM’s kunnen A-aandeelhouder worden. Elke 
SHM kan maximaal één A-aandeel met een nomi-
nale waarde van 1.000 euro verwerven. Elk A-aan-
deel vertegenwoordigt één stem in de algemene 
vergadering. Elke SHM ontvangt B-aandelen op 
basis van het geïnstalleerd vermogen per kWp. 
Entiteiten die een doel hebben dat nauw verbon-
den is met dit van de SHM’s en aanbestedende 
overheid zijn, kunnen C-aandeelhouder worden. 
De algemene vergadering van aandeelhouders 
duidt de raad van bestuur van ASTER cv aan. 

4 Dit zijn inschattingen op basis van de berekeningen en uitgangspunten op het moment van schrijven (april 2020). Getallen kunnen nog wijzigen.
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CONTACT
Sébastien Garnier
Head of Business Development ASTER
www.aster.vlaanderen
sebastien.garnier@vvh.be

DISCLAIMER
Dit document (“document”) is door VVH opgesteld op basis 
van documentatie en informatie uit openbare en interne bron-
nen met betrekking tot het als “Aster” gepresenteerde project. 
Door dit document te ontvangen, erkent de ontvanger dat (i) 
de ontvanger dit document niet zal kopiëren, publiceren of 
verspreiden, hetzij geheel of gedeeltelijk, op enig moment 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVH, (ii) 
de ontvanger alle hierin opgenomen informatie die niet reeds 
in het publieke domein is, vertrouwelijk zal houden, (iii) de ont-
vanger dit document alleen zal gebruiken om zijn belang in 
het project Aster te evalueren. De informatie, financiële ana-
lyse en prognoses in dit document zijn voorlopige concepten 
die gebaseerd zijn op bronnen die betrouwbaar worden ge-
acht. VVH heeft de inhoud van dit document niet onafhanke-
lijk geverifieerd en kan dit document in latere stadia herzien 
en actualiseren. Dienovereenkomstig wordt er geen verklaring 
of garantie, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot 
de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van de informatie 
en meningen in dit document. VVH of een van haar gelieerde 
organisaties, directeuren, leden, functionarissen of werkne-
mers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk (door nalatigheid 
of anderszins) voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik 
van dit document of de inhoud ervan of dat anderszins in 
verband met dit document is ontstaan. Dit document mag 
niet geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd, gekopieerd 
of verspreid onder andere personen voor welk doel dan ook. 
Door het ontvangen van dit document gaat u akkoord met de 
bovenstaande beperkingen. Dit document dient uitsluitend 
te worden gebruikt om de ontvanger in staat te stellen zijn 
belangstelling voor het project te beoordelen. De ontvanger 
gaat ermee akkoord dat, tenzij en totdat een definitieve over-
eenkomst met betrekking tot het project is uitgevoerd, VVH 
geen enkele wettelijke verplichting van welke aard dan ook zal 
hebben met betrekking tot het project. De ontvanger erkent 
en gaat ermee akkoord dat VVH zich het recht voorbehoudt 
om, naar eigen goeddunken, alle voorstellen van de ontvanger 
met betrekking tot het project af te wijzen en de besprekin-
gen en onderhandelingen met de ontvanger te allen tijde te 
beëindigen.
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