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VOORWOORD
Als resultaat van het ASTER-project van VVH waarbij we als sector met de steun van de Europese
Commissie onderzochten op welke wijze we zonnepanelen kunnen plaatsen op de daken van tienduizenden sociale woningen in Vlaanderen zonder overheidsfinanciering, werd op 26 oktober
2020 ASTER cv opgericht met als aandeelhouders
67 sociale huisvestingsmaatschappijen en VVH. Na
fusie van enkele SHM’s, telt ASTER cv vandaag 65 aandeelhoudende SHM’s.

De resultante is een robuust ASTER-model dat, na
een due diligence-onderzoek door Rebel Advisory en
Eubelius, momenteel klaar is om de financieringsmarkt te betreden.

In het verlengde eerste werkingsjaar tot 31 december
2021 zetten we verdere stappen richting de concrete
uitrol van het plaatsen van de zonnepanelen.

Het blijft echter niet eenvoudig om al deze stappen te
zetten in een wereld met een sociale huisvestingssector in transitie, een Vlaamse administratie met, evident,
een kritische blik en nieuwe regelgeving in opmaak.

Is dit een eenvoudig traject tot op heden? Zeker niet!
Een eerste hindernis was het arrest van het Grondwettelijk Hof om het principe van de terugdraaiende tellers
af te schaffen waardoor het vooropgestelde financieel
model naar de prullenmand kon.
In de zoektocht naar een financieringswijze, buiten de
Vlaamse begroting, werden alle mogelijke variaties op
een vergelijkbaar thema uitgeprobeerd door ons sterk
gemotiveerde ASTER-team.
Deze zoektocht, vertrekkend van een eigen vermogen van 68.000 euro, was geen “walk in the park”.

www.aster.vlaanderen

Van onze aandeelhouders vragen we ook een extra inspanning door middel van een participatie in D-aandelen van ASTER. Deze aandelen vormen de sokkel die
ons toelaat om de verdere externe financiering mogelijk te maken.

Dankzij ons sterk bestuur en de steun van onze
aandeelhouders zullen we er in slagen om in de
nazomer van 2022 de eerste zonnepanelen effectief te
kunnen plaatsen. Zo dragen we als sector concreet bij
aan een beter klimaat én aan een lagere energiefactuur
voor onze sociale huurders.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat we de gestelde
doelstellingen op termijn zullen halen. Het parcours is
bezaaid met hindernissen, maar de eindmeet halen we!
Etienne Audenaert
Voorzitter ASTER cv
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Nazomer 2022
We zullen er in slagen om in de nazomer van 2022
de eerste zonnepanelen effectief te plaatsen. Zo dragen
we als sector concreet bij aan een beter klimaat én aan
een lagere energiefactuur voor onze sociale huurders.
Etienne Audenaert
Voorzitter ASTER cv

www.aster.vlaanderen
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ASTER:
het ontstaan
De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s)
hebben als doel kwalitatieve en betaalbare huisvesting
te bieden aan huurders met een bescheiden inkomen.
Energiekosten vormen een belangrijk deel 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 2050. Onderzoek van de Zonnekaart Vlaanderen door het Vlaams
Energiebedrijf (VEB) in 2018 toonde de haalbaarheid aan
van investeringen in zonnepanelen op meer dan 68.000
gebouwen in eigendom van de Vlaamse SHM’s. Bijkomend technisch onderzoek in opdracht van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)
in 2019 bevestigde het zonnepotentieel op 58.000 gebouwen in eigendom van de SHM’s.
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 activeren.

www.aster.vlaanderen

Door de samenwerking
tussen de EIB en de Europese
Commissie biedt het European
Local Energy Assistance
(ELENA) programma cruciale
technische bijstand voor
investeringen in energieefficiëntie en hernieuwbare
energie in gebouwen en het
ASTER-project is een goed
voorbeeld van het soort
projecten dat van ELENA-steun
kan profiteren. Ondersteuning
van de woonsector is een
belangrijk onderdeel van de
EU Renovation Wave en in dit
project zien wij het belang van
steun aan een organisatie die in
staat is afzonderlijke gebouwen
samen te voegen en het totale
effect te maximaliseren in
termen van PV-installaties
en lagere energiekosten voor
huurders.
Louise White,
Europese Investeringsbank
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Alle SHM’s werden uitgebreid geïnformeerd over de
doelstelling en uitgenodigd om aandeelhouder te
worden van de coöperatieve vennootschap ASTER.

© ELS MATTHYSEN

ASTER staat voor “Access to Sustainability for Tenants
through Energy Effective Retrofit”. Het doel van de vennootschap is: “het verduurzamen van de energie- en
isolatiebehoeftes van sociale woningen. De coöperatieve vennootschap heeft derhalve tot voornaamste doel
en voorwerp om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstellingen op de
mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu
en de samenleving”. ASTER cv wil niet-publieke financiering aantrekken om die investeringen in duurzame energietoepassingen voor de sociale huisvestingssector in
Vlaanderen te realiseren.

www.aster.vlaanderen

5

Een terugblik

Activiteiten

In 2021 heeft het ASTER-team op alle belangrijke assen verder gewerkt aan de uitbouw van ASTER cv tot een solide organisatie: het uitwerken
van een robuust financieringsmodel voor ASTER
cv, het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de aandeelhoudende SHM’s, de publicatie van een raamovereenkomst voor het leveren,
plaatsen en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, een voortdurende en uitgebreide dialoog en communicatie met de aandeelhouders en met de beleidsmakers, het uitwerken
van een efficiënte organisatiestructuur, het marktonderzoek voor de verkoop van de injectiestroom
en het opvolgen van en mee richting geven aan het
regelgevend kader.
In samenwerking met REBEL Advisory en Eubelius
werd het ASTER-model uitgewerkt, een robuust
financieel model met zekerheden voor alle betrokken partijen. Middels aankoop van D-aandelen
kunnen de aandeelhoudende SHM’s hun aandeel
in het kapitaal van ASTER cv vrijwillig verder uitbreiden. Door deze kapitaalverhoging kan ASTER
cv betere leningsvoorwaarden bij de banken bedingen en krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om op termijn mogelijk een bescheiden dividend te realiseren.

www.aster.vlaanderen

Met alle aandeelhoudende SHM’s wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt de rechten en
plichten op basis waarvan ASTER cv installaties
zal plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren
op de daken de SHM, waaronder de investeringsvergoedingen. ASTER cv, dat eigenaar blijft van
de installaties, verschaft het genot van de volledige productie zonnestroom aan de SHM en levert
aanverwante diensten aan de SHM waaronder het
facturatiemanagement, het asset management,
het omnium onderhoud, het afsluiten van de benodigde verzekeringen, alsook de communicatie naar
de sociale huurders en het vermarkten van de geïnjecteerde zonnestroom. De samenwerkingsovereenkomst tussen ASTER cv en een SHM is voor
onbepaalde duur, maar 20 jaar gerekend vanaf het
moment van de voorlopige oplevering en de ingebruikname van een installatie eindigt de afstand
van natrekking door de SHM en verkrijgt de SHM de
volledige eigendom.
In december 2020 werd de selectieleidraad gepubliceerd voor het Raamcontract voor het leveren,
plaatsen, monitoren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en in oktober
2021 werd aan de geselecteerde kandidaten het
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BAFO-bestek voor de raamovereenkomst bezorgd.
In het voorjaar van 2022 zal de opdracht gegund
worden. Het proces wordt begeleid door advocatenkantoor Equator en technisch studiebureau
Ingenium.
De raamovereenkomst tussen ASTER en de aannemer omvat de levering, plaatsing, monitoring en
het onderhoud van de PV-installaties, inclusief het
asset management en het facturatiesysteem. Het
stelt de vereisten vast die aan de PV-installaties
worden gesteld, inclusief waarborgen, rendementen, onderhouds-, monitoring- en interventiediensten.
ASTER cv draagt duidelijkheid en transparantie
hoog in het vaandel. In de loop van 2021 organiseerden het ASTER-team en het bestuur een reeks
informatiesessies voor de aandeelhouders en voor
de besturen van individuele SHM’s, met de bedoeling om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en op alle vragen te antwoorden.
ASTER cv zal voor de operationele uitvoering van haar
verplichtingen tegenover de SHM’s een beroep doen
op de opdrachtnemer van de raamovereenkomst voor
de plaatsing en ingebruikname van de PV-installaties,
het onderhoud en het actief beheer. Via de raamovereenkomst wordt ook voorzien in een doorgedreven
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digitalisatie van de bedrijfsprocessen door de ontwikkeling van een facturatie- en monitoringssysteem.
De taken die het personeel van ASTER zal moeten
uitvoeren, zullen dus voornamelijk bestaan uit het
dagelijks bestuur, de operationele opvolging en ondersteunende functies, zoals financiën, juridische
zaken en communicatie. In de loop van 2021 werd
een organogram opgesteld en werden de vereiste
functies omschreven.
De aandeelhoudende SHM’s verschaffen aan
ASTER cv een mandaat om de geïnjecteerde
zonnestroom van haar PV-installaties te vermarkten.
ASTER cv neemt daarom binnen bepaalde kaders
initiatieven om op de korte en de lange termijn
overeenkomsten te sluiten met derde partijen. In de
loop van 2021 heeft ASTER cv een marktbevraging
georganiseerd die moet leiden tot een overeenkomst
in de eerste helft van 2022.
ASTER cv en haar aandeelhouders functioneren
in een complexe wetgevende en administratieve
omgeving. Het ASTER-team en het bestuur staan
voortdurend in rechtstreeks contact met de bevoegde administraties en overheden voor materies
als de kapitaalsstructuur, de vergoeding die mag
aangerekend worden aan de huurders, het bepalen
van btw-tarieven e.a.
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Tijdlijn
26 oktober 2020
oprichting van
ASTER cv

Q4 2020

informatiesessies
voor aandeelhoudende SHM’s

Q4 2021
> Q1 2022
invullen
personeelsbezetting
ASTER cv

Q1-Q2
2022

www.aster.vlaanderen

opstarten
gesprekken
met financiële
instellingen

Q4 2020
14 december 2021:
bijzondere algemene
vergadering ASTER
cv; creatie van D- en
E-aandelen

Q4 2021

gunning opdracht
plaatsen
fotovoltaïsche
installaties

Q2 2022

uitschrijven openbare
aanbesteding
fotovoltaïsche
installaties, voor
aankoop, installatie
en onderhoud,
met aandacht voor
een optimale prijskwaliteitsverhouding

Q1 2021
toetreding van
een aantal
aandeelhoudende
SHM’s tot het
kapitaal van ASTER cv

Q1-Q2
2022

afsluiten overeenkomst(en) met
financier(s)

Q2 2022

marktverkenning
verkoop
geïnjecteerde
zonnestroom

Q4 2021
> Q2 2022
afsluiten samenwerkingsovereenkomsten
ASTER cv –
aandeelhoudende SHM’s

Q1-Q2
2022

start plaatsing
fotovoltaïsche
installaties

Q3 2022

plaatsing van
fotovoltaïsche
installaties

2022 - 2025
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De organisatie

Missie
en visie

Het ASTER-project is gegroeid vanuit het idee om
de sociale huisvestingssector een vehikel te bieden dat de SHM’s adequate ondersteuning, expertise en middelen biedt voor investeringen die
nodig zijn in het kader van de energietransitie en
de verduurzaming van het sociaal woonpatrimonium, met niet-publieke middelen. In vergelijking
met ingrijpende maatregelen die de energie-efficiëntie van woningen verhogen (vb. isolatiewerken)
is de aanleg van zonnepanelen een relatief eenvoudige en snelle ingreep ter verbetering van de
duurzaamheid van de woningvoorraad van SHM’s.
ASTER zorgt ervoor dat zowel de sociale woonsector als Vlaanderen minder afhankelijk is van
fossiele en nucleaire energiebronnen.

De hoofdopdrachten van ASTER cv zijn:
• Het leveren, plaatsen, onderhouden en monitoren van zonnepanelen op de daken van sociale
woningen;
• Het optimaal ondersteunen van de SHM’s bij de
aanrekening van de gelijktijdig verbruikte zonnestroom aan de sociale huurders;
• Het vermarkten van de geïnjecteerde stroom in
naam van en voor rekening van de SHM’s.
De coöperatieve waarden zijn de leidraad van
ASTER cv: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. De coöperatieve vennootschap heeft tot
voornaamste doel het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen.

Het ASTER businessmodel richt zich op de
maximale benutting van het zonnepotentieel op
de daken van SHM’s.

ASTER sluit naadloos aan bij onze maatschappelijke opdracht als sociale woonorganisatie om de
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te realiseren. Energie is hiervan een essentieel onderdeel. Via
ASTER maken we hernieuwbare energie toegankelijk en toepasbaar voor onze doelgroep en zorgen
we voor een significante vermindering van de CO2-uitstoot. Met het ASTER-project, verspreid over
heel Vlaanderen, zetten we allemaal samen een mooie stap in de goede richting.
Johan Max, verantwoordelijke projecten bij Nieuw Dak

www.aster.vlaanderen
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Medegefinancieerd door
het programma Horizon 2020
van de Europese Unie

395.000
zonnepanelen
op

2022

2026

52.500

gebouwen
Totaal vermogen:

van 65
Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappen

158.000 kWp
Totale opbrengst:

Een investering van

150.000 MWh/jaar

€ 155.000.000
= 2.760.000 		= 55,2 km² bos
een oppervlakte
bomen
zo groot als
8500 voetbalvelden

reductie van

69.000
ton CO2

25 kg CO2 = 1 boom

ASTER cv investeert in een periode van 5 jaar €155.000.000 in 395.000 zonnepanelen op
52.500 gebouwen, goed voor een productie van 150.000 MWh groene stroom per jaar.
www.aster.vlaanderen
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De huidige
A-aandeelhouders

Al enkele jaren geleden nog voor corona werd
ik na een bewonersvergadering aangesproken
door een huurder die vroeg waarom we niet
massaal zonnepanelen installeerden. “Gebrek
aan middelen”, antwoordde ik daarop. Met
ASTER gaan we ondanks dat gebrek aan
middelen ervoor kunnen zorgen dat we
binnenkort maximaal zonnestroom kunnen
produceren ten voordele van onze huurders.
Erik Thora, directeur van Dijledal cvba

www.aster.vlaanderen

ABC
Bouwmaatschappij
De Noorderkempen
Brugse Maatschappij voor
Huisvesting
(gefusioneerd met Vivendo
op 15 december 2021)
Cnuz
Cordium
cvba Diest-Uitbreiding
De ARK
De Gelukkige Haard
De Gentse Haard
De Ideale Woning
De Leie
De Mandel
De Nieuwe Haard
(gefusioneerd met
De Vlaamse Ardennen
op 5 oktober 2021)
De Oostendse Haard
De Vlashaard
De Volkswoningen
De Voorkempen
De Woonbrug
De Zonnige Kempen
De Zonnige Woonst
Dijledal
Eigen Dak
Eigen Gift, Eigen Hulp

Eigen Haard - Zwevegem
Elk zijn Huis
Geelse Huisvesting
Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting - Beveren
Gewestelijke Maatschappij
voor Volkshuisvesting
Gewestelijke Maatschappij
voor Woningbouw Zele
Goed Wonen Rupelstreek
Habitare+
Hacosi
Inter-Vilvoordse Maatschappij
voor Huisvesting
IZI Wonen
Kantonnale Bouwmaatschappij
van Beringen voor Huisvesting
Kempisch Tehuis
Lierse Maatschappij voor de
Huisvesting
Maatschappij voor de
Huisvesting van het kanton
Heist-op-den-Berg
Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen
Mijn Huis
Molse Bouwmaatschappij voor
de Huisvesting CV
Nieuw Dak

Ninove Welzijn
Ons Dak
Ons Onderdak
Providentia
SHM Vlaamse Ardennen
Sint-Niklase maatschappij
voor de Huisvesting
SWaL Sociaal Wonen Arro
Leuven
Tieltse Bouwmaatschappij
Cvba
Tuinwijk Lokeren
Vivendo
Volkshaard
Volkshuisvesting Willebroek
Volkswelzijn
Volkswoningen van Duffel
Vereniging van Vlaamse
Huisvestingsmaatschappijen
Wonen Regio Kortrijk
WoninGent
WoonAnker Waas
Woonhaven Antwerpen
Woonmaatschappij !Mpuls
Woonmaatschappij Ijzer & Zee
Woonpunt Mechelen
Woonpunt Schelde-Rupel
Woonveer Klein-Brabant
Woonwel
Woonzo
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Het bestuur van
ASTER cv
Woonanker Waas, vertegenwoordigd door
Etienne Audenaert, directeur
(voorzitter ASTER cv)

SHM Vlaamse Ardennen,
vertegenwoordigd door
Jeanique Van Den Heede, directeur

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen,
vertegenwoordigd door Björn Mallants
(gedelegeerd bestuurder ASTER cv)

WoninGent, vertegenwoordigd
door Marc Heughebaert, voorzitter

Cordium,
vertegenwoordigd door
Alain Bielen, directeur

Woonhaven Antwerpen,
vertegenwoordigd door Wouter Gehre, directeur,
vervangen door Jan Wouters, stafmedewerker

De Mandel, vertegenwoordigd door
Jurgen Vanlerberghe, bestuurder

Mijn Huis, vertegenwoordigd door
Koen Verdru, directeur

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting,
vertegenwoordigd door Guy Tordeur, voorzitter

www.aster.vlaanderen
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Het bestuurscomité
van ASTER cv

De medewerkers
van ASTER cv
Björn Mallants,

gedelegeerd bestuurder
Etienne Audenaert,

voorzitter

Sven Van Elst,

directeur operaties
Jurgen Vanlerberghe,

ondervoorzitter

Birgit Coninx,

communications manager
Björn Mallants,

gedelegeerd bestuurder

Bart Decaluwé,

public affairs manager
Sven Van Elst,

directeur operaties

Deira De Rijcke,

juridisch stafmedewerker
Bart Decaluwé,

secretaris

Sébastien Garnier,

head of finance, strategy and
business development
Sofie Vanlimbergen,
www.aster.vlaanderen

office manager
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1 ASTER cv sluit met de SHM een samenwerkings-

overeenkomst af. De SHM brengt de rechten op de
daken voor de plaatsing van PV-installaties in wanneer
tot invoering van een deelproject wordt besloten. De
SHM verkrijgt voor de waarde van de rechten aandelen
(0,10 euro/Wp).

Het ASTER-model

2 Het consortium van financiers verstrekt leningen

Electriciteitsleveranciers

aan ASTER cv met een looptijd van 15 tot 20 jaar.

Financiers

7

3 ASTER cv doet alle investeringen voor de aan-

schaf, het onderhoud, de verzekerig en het beheer van
de PV-installaties. ASTER cv plaatst de installaties op
de gebouwen van de SHM’s. De aannemers worden
geselecteerd door openbare aanbesteding en factureren
aan ASTER cv die eigenaar en beheerder blijft van de
PV-installaties.

2

4 De SHM betaalt aan ASTER cv een opstartvergoeSociale
huurder

SHM

5

30%

ding en een vaste jaarlijkse investeringsvergoeding per
kWp geinstalleerd vermogen voor de PV-installaties op
de gebouwen van de SHM gedurende 20 jaar.

6
1
4

70%

Aannemer

3

5 De sociale huurder betaalt volgens de regels van het

BVR, aan de SHM de investeringsvergoeding per kWh
verbruikte zonnestroom voor de PV-installatie die is aangesloten op de digitale meter van de sociale huurder. De
tarieven worden gedifferentieerd tussen huurders met
en zonder sociaal tarief en door de SHM samen met de
huur gefactureerd.

6 De SHM, die economisch eigenaar is van de zonne-

stroom, verschaft een mandaat aan ASTER cv om de
niet-gelijktijdig verbruikte stroom namens de SHM te
vermarkten tegen aantrekkelijke condities. ASTER sluit
hiervoor een overeenkomst af met een elektriciteitsleverancier.

7 De sociale huurder houdt het contract met de

elektriciteitsleverancier van zijn keuze om de constante
levering van elektriciteit te garanderen.

www.aster.vlaanderen

Co-funded by the
Horizon 2020 programme
of the European Union
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Als sociale huisvestingsmaatschappij
zet De Zonnige Woonst in op
betaalbare en kwaliteitsvolle
woningen. Via de samenwerking
met ASTER cv voor het plaatsen
van de zonnepanelen dragen we
bij aan de betaalbaarheid van de
energiefactuur van onze huurders
en dragen we bovendien ons
steentje bij aan het bereiken van de
klimaatdoelstellingen.

© ELS MATTHYSEN

Etienne De Prijcker,
voorzitter van De Zonnige Woonst

www.aster.vlaanderen
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De omgeving

Duurzaamheid en
energiearmoede
De sociale huisvestingssector zet al jaren in op
duurzaam bouwen en renoveren. Zo wil de sector
mee een belangrijke bijdrage leveren aan het
behalen van de Klimaatdoelstellingen 2050. Met
het ASTER-project gaan de SHM’s samen nog een
stap verder. De sector investeert op grote schaal in
de productie van groene Vlaamse stroom door de
geschikte dakoppervlakten van de sociale woningen
maximaal vol te leggen met zonnepanelen.
Met het ASTER-project zet de sociale
huisvestingssector niet enkel haar schouders onder
een grootschalig initiatief voor een beter klimaat.
De energieprijzen zijn het voorbije jaar zo goed als
verdubbeld. Met een investering van 155 miljoen
euro in zonne-energie gaan de SHM’s concreet de
strijd aan tegen energiearmoede bij hun sociale
huurders. Zij krijgen de garantie dat de kostprijs van
de opgewekte zonnestroom die zij gebruiken op het
moment dat de zon schijnt altijd lager zal zijn dan de
marktprijs. Beschermde afnemers die recht hebben
op het sociaal tarief zullen voor de zonnestroom
nooit meer betalen dan het sociaal tarief.

www.aster.vlaanderen
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De zon schijnt voor iedereen,
ook voor sociale huurders.

© ELS MATTHYSEN

De optimalisatie van het zonnepotentieel zorgt ervoor dat
zo veel mogelijk sociale huurders kunnen genieten van
een ‘zonnebonus’ en de kans krijgen om te besparen op
hun energiefactuur. Zo pakt ASTER cv energiearmoede in
Vlaanderen aan op een solidaire manier.

www.aster.vlaanderen

18

ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen
03 281 15 81
info@aster.vlaanderen
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