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De beurswaakhond FSMA houdt de coöperatie Groenkrac ht tegen het licht. Dat 
vehikel haalt spaargeld op voor Electrawinds. 

Van onze redacteur Pascal Dendooven  

Brussel 

 

Wordt de coöperatieve Groenkracht een nieuw Arco? Niet alleen de coöperatieve 
spaarders van Groenkracht cvba maken zich zorgen over de impact van de crisis bij 
Electrawinds, ook de beurswaakhond. De FSMA bekijkt de impact naar aanleiding 
van plannen van Groenkracht om geld op te halen. 

Groenkracht is opgericht vanuit Electrawinds, fungeert als financieringsvehikel voor 
dat bedrijf en is bevolkt met (ex-)Electrawinds-mensen zoals Jurgen Ackaert en Paul 
Desender, broer van Electrawinds-stichter Luc Desender. 

Groenkracht heeft al zo'n 17 miljoen euro opgehaald bij spaarders en is daarmee een 
van de grotere coöperatieve spelers in de markt van groene stroom. De spaarders 
worden gelokt met een hoog dividendrendement dat in beperkte mate fiscaal 
vrijgesteld is. 

Normaal kan men bij Groenkracht, dat recent zijn maatschappelijke zetel weghaalde 
bij Electrawinds en overhevelde naar Brugge (waar het een winkeltje opende), 
doorlopend aandelen kopen. Inschrijven kan echter als sinds 4 maanden niet meer. 
Officieel omdat Groenkracht een prospectus zal uitgeven en die moet laten 
goedkeuren door de financiële waakhond FSMA. 

Brugfinanciering  

Het dossier, dat al geruime tijd bij de FSMA ligt, raakt voorlopig niet goedgekeurd. 
Ondertussen beloofde Groenkracht eind juni bijkomend geld aan Electrawinds. Het 
zegde een brugfinanciering van 1,25 miljoen euro toe naast het overheidsvehikel 
FPIM en de Vlaamse Energieholding. 

Merkwaardig was dat de voorzitter van Groenkracht, Jurgen Ackaert, terzelfder tijd 
aan coöperatieve spaarders beloofde dat Groenkracht zijn risico op Electrawinds 
ging afbouwen. 'Tijdens de maand juni 2013 werd er reeds een eerste schijf van 
505.000 euro vanuit Electrawinds naar Groenkracht terugbetaald. Ook tijdens de 
maand juli 2013 wordt ons een bedrag van 675.000 euro terug bezorgd. Die afbouw 
wordt het komende jaar 2014 voortgezet', liet Ackaert toen een verontruste coöperant 
weten. 

De onrust bij de coöperatieve spaarders is ondertussen nog toegenomen. De 
jaarrekening 2012 is nog altijd niet neergelegd bij de NBB. In de jaarrekening van 
2011 blijkt dat Groenkracht vooral achtergestelde leningen in portefeuille heeft en 



geen harde bezittingen. 

'Ik heb geen idee hoe het met de financiën zit. Dat kan je beter aan Jurgen Ackaert 
vragen', reageerde gisteren Sonja Boedt, een bestuurder van Groenkracht. Ackaert, 
zaakvoerder van Groenkracht, reageerde niet. Een nieuwsflash van 21 oktober op de 
website van Groenkracht zegt dat de coöperatieve zelf op informatie wacht vanuit 
Electrawinds. 

Afgelopen weekend gingen de gesprekken voort tussen aandeelhouders van 
Electrawinds over het reddingsplan van de tandem Sickinghe-Gimv. 

Gisteravond maakte Electrawinds bekend dat Jo Cornu terugtreedt als voorzitter van 
de raad van bestuur. Hij wordt vervangen als voorzitter ad interim door Paul 
Desender. 

 

 


