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1. Algemeen 

Sinds het verstrijken van de prospectus van 7 augustus 2012 beperkt Ecopower de uitgifte van 

aandelen tot minder dan 5.000.000 euro per jaar. Sinds 2014 beperkt Ecopower de uitgifte van 

aandelen tot maximum 5.000 euro per belegger.  

Dit informatiedocument werd niet voorgelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten (FSMA) en voldoet niet aan artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de 

openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten 

tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Dit document is dus geen prospectus. 

Het informatiedocument houdt in geen geval een beoordeling in van de opportuniteit en de 

kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 

Een belegging in aandelen houdt risico’s in. De risico’s staan opgesomd vanaf pagina 11.   

Een aandeel van Ecopower kost 250 euro. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag 

gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer - IBAN BE07 0012 

2805 5766; BIC GEBABEBB  - van Ecopower cvba, met vermelding ‘aandeel’. 

Dit informatiedocument kunt u downloaden op de website van Ecopower www.ecopower.be 

en is ter inzage beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 

3, 2600 Berchem. Het document kan ook aangevraagd worden via info@ecopower.be. Wie dat 

wenst, kan dit document ook thuisgestuurd krijgen. 

Ecopower roept enkel in het Vlaamse Gewest op tot investeren zodat dit informatiedocument 

enkel in het Nederlands ter beschikking wordt gesteld.    

 

2. Over de uitgevende coöperatie 

2.1. Voorstelling 

Ecopower cvba is een erkende coöperatieve vennootschap met een maatschappelijk doel, een 

transparante structuur en heel veel kleine aandeelhouders. Het bedrijf onderschrijft het 

maatschappelijke verhaal van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Ecopower 

investeert in hernieuwbare-energieprojecten en is een onafhankelijke organisatie. Ecopower 

maakt geen deel uit van een groep en heeft geen dochterondernemingen.  

 

 

http://www.ecopower.be/
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Typerend voor een coöperatie is dat de coöperanten nauw worden betrokken bij het beleid en 

dat een regelmatige communicatie in twee richtingen wordt onderhouden. Daartoe geeft 

Ecopower ongeveer drie maal per jaar een informatieblad uit, met informatie over nieuwe 

projecten, uitnodiging en verslag van de algemene vergadering, tips voor rationeel 

energiegebruik, … Daarnaast worden heel wat momenten, die meer of minder formeel kunnen 

zijn, georganiseerd, waarop de coöperanten uitgenodigd worden, en waar ze hun input kunnen 

geven. 

 Maatschappelijke zetel - Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, België 

 Tel - 03 287 37 79 

 Fax - 03 287 37 71 

 E-mail - info@ecopower.be  

 Website - www.ecopower.be  

 Ondernemingsnummer - BE 0445.389.356 

 

2.2. Doelstellingen 

Ecopower geeft elke burger de kans om te investeren in de productie van hernieuwbare 

energie en rationeel energiegebruik. Ecopower doet dit op verschillende manieren. Op dit 

ogenblik wordt vooral gewerkt aan projecten die we zelf ontwikkelen, maar Ecopower 

investeert ook in projecten die door anderen ontwikkeld worden: door lokale initiatiefgroepen, 

lokale coöperaties, gemeentebesturen en privébedrijven.  

Ecopower wil tegelijk ook sensibiliseren over hernieuwbare energie en vooral rationeel 

energiegebruik. Een uitgespaard kilowattuur is immers het groenste kilowattuur. 

Ten slotte wil Ecopower gebruikers en zelfproducenten van groene stroom verenigen en groene 

stroom leveren aan haar coöperanten en de coöperanten van andere coöperaties waarmee 

samengewerkt wordt. 

De doelstellingen van de coöperatie worden in de statuten opgenomen in artikel 3: “De 

vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, 

duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze 

vorm van energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame 

en hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten 

uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op 

enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met 

andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze 

in de hand werken.” 

 

mailto:info@ecopower.be
http://www.ecopower.be/
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2.3. Een beknopte geschiedenis 

Ecopower werd als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht op 18 

oktober 1991. In een eerste fase werden er leningen verstrekt die aangewend werden voor de 

bouw of restauratie van kleine waterkrachtcentrales. Er werd een deel van het benodigde geld 

geleend voor 4 projecten met een gezamenlijk vermogen van 130 kW. Deze leningen werden 

terugbetaald. De financiering gebeurde van bij het begin bewust door het samenbrengen van 

eerder kleine geldsommen van zo veel mogelijk gemotiveerde aandeelhouders.  

In de loop van 1995 kwam er een openbare aanbesteding voor het windmolenpark van 

Zeebrugge. Het bod strandde echter op de derde plaats. Daarna werd het stiller rond 

Ecopower. Het klimaat was er niet echt naar om veel te ondernemen. Dat geldt niet alleen voor 

Ecopower: in heel Vlaanderen werden er tot 1998 weinig nieuwe projecten voor hernieuwbare 

energie opgezet. 

In de nasleep van internationale  klimaatafspraken veranderde het energielandschap. Daardoor 

kreeg Ecopower een nieuwe adem: de mogelijke realisatie van projecten kwam plotseling veel 

dichterbij. Drie belangrijke factoren maakten deze vernieuwing mogelijk: vanaf 1 juli 1998 

keerde de overheid voor elke kWh groene stroom een extra ‘groene frank’ uit. Dat betekent dat 

wie groene stroom produceert daarvoor een basisvergoeding van ongeveer 3 c€/kWh ontving, 

plus 5 c€ 'groene franken'. De federale overheid voerde deze regeling in om hernieuwbare 

energie te stimuleren. Ondertussen is dit systeem vervangen door een Vlaamse regeling op 

basis van groenestroomcertificaten. Met dezelfde bedoeling werden de 

elektriciteitsleveranciers door de Vlaamse overheid verplicht om tegen 2004 hun aandeel 

hernieuwbare energie op te trekken tot 2%. Dit aandeel hernieuwbare energie wordt jaarlijks 

verhoogd. De leveranciers moeten bewijzen dat ze aan deze plicht voldaan hebben door het 

inleveren van groenestroomcertificaten. De boete liep op tot c€ 12,5 per kWh als deze norm 

niet gehaald werd. In 2012 werd de boete verlaagd tot c€ 11,8. Vanaf 2013 zal de boete slechts 

c€ 10,0 bedragen. Door het groeiend milieubewustzijn en dankzij allerlei 

sensibiliseringscampagnes, ontstond er bovendien einde jaren ‘90 maatschappelijk meer 

interesse voor hernieuwbare energie. 

In 1999 kende Ecopower een doorstart en wordt de coöperatie weer volop actief. De motor 

voor de doorstart was een nieuwe raad van bestuur en het windenergieproject in Eeklo. 

Ecopower kwam daar als eerste uit een gunningsprocedure van de stad en kon haar eerste 

windenergieproject ontwikkelen. In juni 2001 werden de eerste twee windturbines van 1,8 MW 

in Eeklo in gebruik genomen, in februari 2002 volgde een derde windturbine, van 600 kW, 

eveneens in Eeklo. In juni 2003 werd de kleine waterkrachtcentrale in Overijse in gebruik 

genomen. 
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Eveneens in 2003 werd begonnen met het leveren van groene stroom aan de coöperanten van 

Ecopower. In juli 2004 werden drie kleine waterkrachtcentrales in Vlaams-Brabant aangekocht: 

de molen van Rotselaar, de Sluismolen in Leuven en de molen van Hoegaarden. In juni 2005 

werd het windpark van 22 MW rond het Kluizendok in de haven van Gent opgestart. Ecopower 

heeft 20% van dit windpark in handen. In december 2006 werd er een motor op pure 

plantaardige olie in Eeklo in gebruik genomen. Het is een warmtekrachtkoppeling (WKK) 

waarbij de warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie nuttig wordt gebruikt om het gebouw 

van de technische dienst van de stad Eeklo te verwarmen. In 2010 werd ook de kringloopwinkel 

van Eeklo op dit warmtecircuit aangesloten. In 2013 werd beslist om deze WKK stil te leggen 

omdat de gasprijzen zo laag zakten dat het project niet meer rendabel was. In mei 2007 gaat de 

windturbine langs de autosnelweg in Gistel in bedrijf. Ecopower bezit 33% van deze turbine van 

2,3 MW. In 2007 en 2008 worden 300 kleine zonnecelleninstallaties geplaatst bij coöperanten. 

Van 2009 tot 2011 werden een 60-tal zonnecelleninstallatie geplaatst op scholen in 

samenwerking met WWF. In 2010 en 2011 werd geïnvesteerd in 3 windparken in Wallonië 

(Waimes, Tournai en Houyet) in samenwerking met de Waalse hernieuwbare-

energiecoöperaties Emissions Zéro, Moulin du Haut Pays, Courant d’Aair en O’Manne Celeste. 

Ecopower neemt in totaal 4 windturbines van deze parken voor zijn rekening. In 2011 werden 

in Eeklo twee bijkomende windturbines van 2,3 MW in gebruik genomen. In 2012 en 2013 werd 

bijkomend geïnvesteerd in wind en zon. Eind 2013 is Ecopower eigenaar van 12 windturbines, 3 

kleine waterkrachtcentrales, 1 installatie voor biomassa en 322 installaties met zonnecellen.  

Het aantal coöperanten van Ecopower bleef tijdens in de eerste jaren beperkt tot minder dan 

50 personen. Pas bij de oprichting van de windturbines in Eeklo in 2001, en de bijhorende 

wervingscampagne, die startte in 2000, steeg het aantal coöperanten. Na de vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt in 2003 is dat aantal sterk blijven stijgen. Eind 2013 telt Ecopower 47.419 

coöperanten. Na de algemene vergadering van 2007 beperkte de raad van bestuur het 

maximaal aantal aandelen per persoon tot 50. Dit diende enerzijds om de instroom van nieuw 

kapitaal te limiteren en anderzijds om te voorkomen dat een substantieel deel van de aandelen 

in één portefeuille zou kunnen terecht komen. Naar aanleiding van de wetswijzigingen - die in 

werking traden op 17 mei 2014 en betrekking hebben op de vrijstelling van de prospectusplicht 

- besliste de raad van bestuur om het aantal aandelen vanaf dit jaar te beperken tot maximum 

20 aandelen per belegger. Dat komt neer op een investering van maximum 5.000 euro per 

coöperant. Omdat de totale tegenwaarde van de aanbieding minder dan 5.000.000 euro 

bedraagt én de uitgifte beperkt wordt tot maximum 5.000 euro per belegger kan Ecopower zich 

als erkende coöperatie beroepen op de vrijstelling op de prospectusplicht.  
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2.4. Investeringen 

Ecopower cvba heeft eind 2013 – na afschrijving – een totale investering van 42.735.679 euro 

in een waaier aan hernieuwbare-energieprojecten. Onderstaande tabellen geven een overzicht 

van de lopende en de toekomstige investeringen. Het vermogen van een installatie beschrijft 

hoeveel megawatt (MW) de installatie kan opwekken bij vollast. De productiecijfers beschrijven 

daarentegen het werkelijke aantal kilowattuur (kWh) dat in 2013 door de installatie werd 

opgewekt.  

2.4.1. Investeren in wind 

 
Start Vermogen Productie 2013 Investering  

Eeklo 1 2001 4,2 MW 6.811.901 kWh € 4.125.000 

Eeklo 2 2011 4,6 MW 10.439.580 kWh € 6.430.000 

Gent 2005 4,4 MW 7.406.931 kWh € 4.700.000 

Gistel 2007 0,76 MW 1.602.410 kWh € 810.000 

Doornik-Dour 2011 4,6 MW 9.937.559 kWh € 7.060.000 

Waimes 2011 2,3 MW 4.083.000 kWh € 3.480.000 

Mesnil 

Essen-Kalmthout 

2012 

2013 

2,3 MW 

2,05 MW 

4.101.016 kWh 

4.651.699 kWh 

€ 3.800.000 

€ 2.650.000 

 

2.4.2. Investeren in kleine waterkracht 

 
Start Vermogen Productie 2013 Investering 

Overijse 2003    

Rotselaar 2004 0,1 MW 508.899 kWh € 720.000 

Schoonhoven 2009    

 

2.4.3. Investeren in zon 

 
Start Vermogen Productie 2013 Investering 

PV bij coöperanten     

Scholen 

KWM 

 2007-2011 5,26 MW 1.414.384 kWh 

+ 

lokaal 

verbruik 

€ 14.570.000 
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2.4.4. Toekomstige investeringen 

 
Techniek Vermogen Verwachte 

Productie 

Investering 

     

Ham Pellets - 40.000 ton € 10.000.000 

 

Asse 

 

Beersel 

Wind 

 

Wind 

 

8 MW 

 

4 MW 

19.688 MWh 

 

8.618 MWh 

€ 10.228.275 

 

€ 5.234.675 

     

 

2.5. Kerncijfers 

 2011 2012 2013 

Balanstotaal (EUR) 
 

53.949.029 62.550.204 66.202.021 

Materiële vaste activa (EUR) 38.320.611 
 

42.872.035 42.735.679 

Kapitaal (EUR) 
 

39.322.750 46.638.250 48.328.750 

Eigen vermogen (EUR) 
 

43.791.550 51.530.185 53.159.208 

Omzet (EUR) 
 

19.416.047 24.068.519 25.700.000 

Operationeel resultaat (EUR) 
 

644.825 34.225 538.549 

Winst van het boekjaar (EUR) 1.075.640 238.628 990.256 

 
Dividend per aandeel (%) 
 

 
4 

 
0 

 

 
2 

Geleverde elektriciteit (kWh) 87.540.000 93.880.000 98.045.000 
Waarvan eigen productie (%) 23 49 52 
Waarvan aangekocht (%) 
 

77 51 48 

Aantal coöperanten 
 

36.855 43.308 47.419 

Aantal aandelen 
 

157.291 186.553 193.315 
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3. Over de aanbieding van aandelen 

3.1. Reden van aanbieding van aandelen 

De aanbieding van aandelen dient om het kapitaal van de coöperatie te verhogen, met de 

bedoeling om blijvend investeringen in hernieuwbare energie te realiseren. Eventuele winst 

wordt uitgekeerd aan de coöperanten in de vorm van een dividend op het geïnvesteerde 

kapitaal, met een maximum van 6%. De eventuele rest van de winst dient om hernieuwbare 

energie en rationeel energiegebruik te promoten bij de coöperanten en bij een breder publiek. 

 

3.2. Het bedrag van aanbieding van aandelen 

Het bedrag van de aanbieding van aandelen is beperkt tot minder dan 5.000.000 euro per jaar 

en tot een maximum van 5.000 euro (20 aandelen) per belegger. Indien de raad van bestuur 

oordeelt dat het bedrag dat gestort wordt om aandelen te kopen, niet meer in een redelijke 

verhouding staat tot de investeringen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, dan kan zij 

beslissen om de aanbieding van aandelen tijdelijk of definitief stop te zetten. 

 

3.3. Over de uit te geven effecten 

De aandelen van Ecopower hebben een nominale waarde van 250 euro en staan op naam 

ingetekend in het aandelenregister van Ecopower. De eventuele dividenden worden jaarlijks 

pro rata temporis uitgekeerd aan de coöperanten en zijn beperkt tot maximaal 6%. Tot 190 

euro (inkomstenjaar 2013; aanslagjaar 2014) zijn de aandelen van particulieren vrijgesteld van 

roerende voorheffing. De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet onderhevig aan speculatie 

op financiële markten. De aandelen staan telkens vast voor een periode van 6 jaar. 

Coöperanten die het aandeel terug willen, moeten dit laten weten uiterlijk tegen de eerste 

helft van het zesde jaar. Doen ze dat niet, dan staan de aandelen opnieuw vast voor een 

periode van zes jaar. Dit herhaalt zich telkens na elke periode van zes jaar. De verkoop moet 

schriftelijk (brief, e-mail of fax) aangevraagd worden. Ecopower neemt het aandeel dan terug 

als een kapitaalsvermindering.  
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4. Risicofactoren 
 
4.1. Risico’s eigen aan investeren in Ecopower 

4.1.1. Raad van bestuur beslist autonoom 

De raad van bestuur van Ecopower beslist autonoom over het algemene investeringskader. Zij 

moet hiervoor geen toestemming vragen aan de coöperanten. Belangrijke leidraden bij het 

nemen van investeringsbeslissingen zijn onder andere het rendement, ecologische en ethische 

afwegingen en het risico dat met de betreffende investering verbonden is. Over dit 

investeringskader wordt gerapporteerd aan de  coöperanten via de algemene vergadering en 

via de nieuwsbrief PowerPost. 

 

4.1.2. Beperkt stemrecht 

Elke coöperant heeft slechts één stem op de algemene vergadering, onafhankelijk van het 

aantal aandelen dat hij of zij bezit. Elke aanwezige coöperant mag slechts één niet-aanwezige 

coöperant vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft 

geldig stemrecht, onafhankelijk van het aantal coöperanten dat aanwezig of vertegenwoordigd 

is. De beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Er is 

dus  geen minimaal aantal aanwezigen vereist. Een uitzondering hierop is een statuutswijziging. 

Hiervoor moet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en de beslissing 

moet drievierde van de stemmen krijgen. Lukt dat niet in een eerste vergadering, dan komt er 

een nieuwe bijeenroeping. Deze beslist geldig, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal én 

eveneens met drievierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  

 

4.1.3. Opbrengstrisico 

Het dividend wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd, op voorstel van de raad 

van bestuur die daarbij rekening houdt met de financiële resultaten, met de reserves en met de 

prognoses voor de komende jaren. Het maximale jaarlijkse dividend dat Ecopower cvba als 

erkende coöperatie mag uitkeren, bedraagt 6%, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 8 

januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen 

van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de 

Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit dividend wordt niet gegarandeerd.  
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4.1.4. Beperkte uittredingsmogelijkheden 

Aandelen staan vast voor periodes van telkens zes jaar. Telkens in de eerste 6 maanden van het 

zesde jaar kan het aandeel weer verkocht worden. De verkoop moet schriftelijk (brief, e-mail of 

fax) aangevraagd worden. Ecopower neemt het aandeel terug als een kapitaalsvermindering. 

Indien de aanvraag niet gebeurt tijdens deze zes maanden, dan staan ze opnieuw vast voor een 

periode van zes jaar. De uittreding mag worden geweigerd als zij de vereffening van de 

coöperatieve vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.  

 

4.1.5. Aandelen zijn niet overdraagbaar 

Aandelen zijn op naam en dus niet overdraagbaar naar andere natuurlijke personen of 

rechtspersonen. Bij het overlijden van een natuurlijke persoon worden de aandelen uitbetaald 

aan zijn of haar erfgenamen. Bij een faillissement of vereffening van een rechtspersoon worden 

de aandelen uitbetaald aan de wettelijke vertegenwoordigers. 

 

4.1.6. Geen waardevermeerdering 

De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste waarde van 250 euro, die 

niet geïndexeerd wordt. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. De aandelen geven geen recht op 

eventuele reserves. Bij faillissement of vereffening van de vennootschap is het mogelijk dat de 

aandelen aan een lagere waarde teruggekocht worden. 

 

4.1.7. Geen bescherming van het waarborgfonds 

 

De aandelen van Ecopower komen niet in aanmerking voor de waarborg van het 

Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. 

 

 

4.2. Risico’s eigen aan investeringen 

4.2.1. Geografisch risico 

De projecten die tot op heden gerealiseerd zijn, zijn allemaal gelegen in België. Meer bepaald in 

het Vlaamse en Waalse gewest. Ook de projecten die op dit ogenblik in ontwikkeling zijn, 

bevinden zich op Belgisch grondgebied. Dit houdt het risico in dat veranderingen in het 

regelgevend kader, zoals opgesteld door de Vlaamse of de Waalse regering, een grote impact 

kunnen hebben op de rendabiliteit van de projecten. 
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4.2.2. Bouwrisico 

Alle installaties waarbij Ecopower optreedt als bouwheer, worden gebouwd door 

gekwalificeerde installateurs. Er wordt bewust gekozen voor firma’s die hun bekwaamheid 

reeds bewezen hebben op de nationale of internationale markt. Hierdoor blijft het risico op 

problemen tijdens de bouw van de installatie beperkt.  

 

4.2.3. Exploitatierisico 

Voor alle projecten wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, evenals een 

brandverzekering die ook stormschade dekt. Voor de grotere installaties wordt bovendien een 

onderhoudscontract met de producent afgesloten. Ten slotte worden risico’s die niet door het 

onderhoudscontract gedekt worden, verzekerd door een machinebreukverzekering en een 

verzekering tegen verlies aan opbrengst. De werking van de installaties wordt op regelmatige 

basis opgevolgd door zowel de installateur van de installatie, als door Ecopower zelf. 

 

4.2.4. Risico met betrekking tot de afbraak van de installatie 

De windturbines worden na de exploitatieperiode afgebroken tot 3 meter onder het maaiveld. 

De belangrijkste onderdelen kunnen gerecycleerd worden, meer bepaald: 

 de mast: staal of beton  

 de gondel: polyester of aluminium 

 de wieken: epoxyhars 

 de fundering: beton en staal 

De zonnepanelen die geplaatst worden, zijn mono- of polykristallijne panelen. Deze worden 

integraal gerecycleerd door een gespecialiseerde firma. Voor meer informatie verwijzen we 

naar www.pvcycle.org. De waterwielen en turbines van de waterkrachtcentrales zijn 

vervaardigd uit metaal, en bijgevolg volledig recycleerbaar. Ten slotte worden ook motoren van 

wkk-installaties tegenwoordig nagenoeg volledig gerecycleerd. 

 

 

4.3. Risico’s eigen aan externe factoren 

4.3.1. Risico in verband met wijzigingen in regelgeving m.b.t. coöperaties 

Het dividend van erkende coöperaties is voor particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing 

tot een bedrag van 190 euro per persoon, per coöperatie en per jaar. Daarboven wordt een 

roerende voorheffing opgelegd door de federale regering. Indien de regelgeving hierover zou 

veranderen, dan kan het dividend geheel of voor een groter deel onderworpen worden aan een 

roerende voorheffing. Ook de hoogte van de roerende voorheffing kan in de toekomst 

http://www.pvcycle.org/
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gewijzigd worden door de federale regering. Wijzigingen aan de  regelgeving voor coöperatieve 

vennootschappen en vennootschappen in het algemeen kunnen ook van invloed zijn op de 

winstverwachting van de coöperatie. 


