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Ecopower is jarig 
en dat vieren we!

Sinds 18 oktober 1991 timmert onze 
burgercoöperatie aan de weg naar 
een duurzaam en eerlijk energie-
systeem waarin mens en milieu 
centraal staan. Dat laten we niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Wat 
staat er zoal op ons on- en offline 
feestmenu?

Het verhaal van Ecopower

Een verjaardag is een mooie gelegenheid om terug 
te blikken. Op onze website verschijnt het verhaal 
van Ecopower, chronologisch weergegeven aan de 
hand van mijlpalen en onvergetelijke momenten. 
Ook lanceren we een filmpje om ons coöperatieve 
elektriciteitsmodel uit te leggen, aan bestaande én 
nieuwe coöperanten. Binnenkort in uw mailbox en 
op sociale media, delen maar!

Fluohesjes

Voor onze verjaardag lopen we graag in de kijker. 
Letterlijk dan. We laten voor de geïnteresseerde 
coöperanten fluohesjes maken, in huisstijlkleuren 
en met logo, gemaakt van 100% gerecycleerde PET. 
We werken op bestelling om verspilling te vermijden 
en het transport gebeurt met de trein. De levering 
laat dus even op zich wachten, maar duurzaam duurt 
het langst. Gaat u graag veilig de weg op en geeft 
u mee zichtbaarheid aan uw burgercoöperatie? 
Bestel nu via www.ecopower.be/30jaar.

Feestelijke Energiecafés 2021 

En ook een écht feest behoort weer tot de moge-
lijkheden. Onder de noemer ‘We the Ecopower’ 
organiseren we vijf feestelijke Energiecafés. 

We nodigen u uit voor de Patagonia-kortfilm ‘We 
the Power’ op groot scherm. Gevolgd door een 
luchtig variété-programma waarin we met een 
dosis nostalgie terugblikken op het prille begin 
en in onze glazen bol kijken naar de toekomst van 
Ecopower als energiegemeenschap. We sluiten af 
met een babbel, een hapje en een drankje. Dit jaar 
dus geen Energiecafés in de gebruikelijke vorm, wel 
een inspirerende en feestelijke filmavond.

P ROGR A M M A  

>>> 19.00 uur  Aankomst en verwelkoming 
>>> 19.15 uur  Start kortfilm ‘We the Power’ 
>>> 20.00 uur  Een blik in het verleden en de  
  toekomst van Ecopower 
>>> 21.00 uur  Receptie 
>>> 22.00 uur Einde 

I N S CH R I J V E N

‘We the Ecopower’ is een gratis evenement.  
Inschrijven is wel nodig via www.ecopower.be/30jaar. 
De plaatsen zijn beperkt en op elke locatie verschil-
lend. En uiteraard onder voorbehoud van gewijzigde 
coronamaatregelen.

“We maken er graag een feestje van met u. Want Ecopower 
is een energiecoöperatie én een burgerbeweging: we 
produceren hernieuwbare energie maar wat ons bindt is 
menselijke energie. De leden zijn de lijm van de coöperatie.” 
- Margot Vingerhoedt, communicatieverantwoordelijke

DATA & L OCAT I E S

Maandag 18 oktober, Antwerpen
Cinema Lumière/FOMU, Lakenstraat 14

Woensdag 20 oktober, Leuven 
Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96

Vrijdag 22 oktober, Gent
Cultuurhuis Zebrastraat, Zebrastraat 32

Maandag 25 oktober, Kortrijk
Kunstencentrum BUDA, Kapucijnenstraat 10

Vrijdag 29 oktober, Hasselt
De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96

http://www.ecopower.be/30jaar
http://www.ecopower.be/30jaar


Nieuwe elektriciteitsprijs   
vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 stijgt de prijs voor 
groene burgerstroom bij Ecopower. 
Zoals altijd wordt een prijswijziging 
drie maanden op voorhand aan-
gekondigd via de PowerPost en de 
digitale nieuwsbrief. In dit artikel 
leest u de beknopte uitleg bij de 
prijsstijging en bij de kleine wijzi-
ging van de samenstelling van de 
all-in-prijs. Meer duiding vindt u op 
www.ecopower.be/prijs2022.

De prijs bij Ecopower

De elektriciteitsfactuur bestaat uit drie compo-
nenten: de elektriciteitsprijs (voor Ecopower), de 
transportkosten (voor de netbeheerders) en de 
heffingen (voor de overheid). Bij Ecopower brengen 
we die samen tot één all-in-prijs per netgebied. 
Dat biedt duidelijkheid en stimuleert energie- 
besparing. Enkel de grotere vaste kosten (de Bij-
drage Energiefonds en het prosumententarief) 
worden apart aangerekend. De all-in-prijs voor 
groene burgerstroom is een vaste prijs. Dat betekent 
dat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer 
u een afrekening krijgt.

Wat verandert er op 1 januari 2022?

Op 1 januari 2022 voeren we een prijsstijging van 
de component ‘elektriciteit’ door om weer in lijn te 
komen met de marktprijzen (meer op www.ecopower.
be/prijs2022). Ook wijzigt de samenstelling van die 
all-in-prijs een beetje. We rekenen vanaf 1 januari 
namelijk de vaste jaarlijkse kost van netbeheerder 

Fluvius voor databeheer afzonderlijk aan (13,64 
euro in 2021). Die is te groot om in de kWh-prijs 
te laten. Zodra we de nieuwe distributiekosten 
kennen – kort voor 1 januari – verrekenen we die 
in de all-in-prijs en informeren we onze klanten 
over de definitieve prijzen per netgebied. Voor uw 
verbruik in 2021 wijzigt er dus niets, in 2022 passen 
we uw voorschotfacturen aan aan de prijsstijging.

Netgebied Prijs/kWh in € Netgebied Prijs/kWh in €

Sibelgas 0,3046
Fluvius 
Limburg

0,2697

PBE 0,2853 Fluvius West 0,2750

Iverlek 0,2990 Imewo 0,2971

Iveka 0,3123 Gaselwest 0,3296

Fluvius 
Antwerpen

 0,2798 Intergem 0,2905

Terugleververgoeding 0,064 €/kWh (excl. btw)

P R I J Z E N P E R N E T G E B I E D

Ecopower-prijzen voor groene burgerstroom, geldig 
van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Inclusief btw en hef-
fingen, exclusief Bijdrage Energiefonds, databeheer-
kost Fluvius en eventueel prosumententarief. Onder 
voorbehoud van wijzigingen van transportkosten en 
heffingen.

Groene burgerstroom
De coöperanten van Ecopower maken hun eigen groene 
burgerstroom: ze zijn mede-eigenaar van de zonne- 
panelen en windturbines. De geproduceerde elektriciteit 
wordt verdeeld onder de coöperanten die ook klant 
zijn. We volgen ongeveer de marktprijs maar moeten er 
geen bijkomende winst uithalen. Daardoor is Ecopower 
gemiddeld gunstig. Onze doelgroep zijn trouwens niet 
de klanten die steeds het goedkoopste contract willen 
en frequent van leverancier veranderen. Wel mensen 
die bewust kiezen voor lokale, 100% hernieuwbare en 
coöperatieve burgerenergie tegen een eerlijke prijs.

Blik in de toekomst: capaciteitstarief

Op 1 juli 2022 wordt het capaciteitstarief ingevoerd 
(volgens de huidige planning). Vanaf dan wordt 
ongeveer de helft van de kosten voor de netbeheer-
ders niet meer verrekend op basis van uw verbruik 
– zoals nu het geval is – maar wel als een vaste kost. 
In de praktijk betekent dit dat u voordeliger uitkomt 
als u uw elektriciteitsverbruik spreidt. Voor gewone 
verbruikers zal er weinig verschil zijn: de vaste kost 
verhoogt en de kost per kWh wordt lager. Omdat 
het over een hoge vaste kost gaat, kan Ecopower 
die niet in de all-in-prijs verrekenen en moeten we 
die een op een doorrekenen. Een marktevolutie die 
onze prijs een beetje minder all-in maakt. Verdere 
communicatie volgt later in 2022.

http://www.ecopower.be/prijs2022
http://www.ecopower.be/prijs2022
http://www.ecopower.be/prijs2022


Project nieuws

Alken en Bornem kiezen voor zon

Op de daken van het CC Ter Dilft en het Sportcen-
trum Breeven in Bornem wekken 510 zonnepanelen 
groene burgerstroom op voor de gebouwen zelf en 
voor de inwoners van Bornem. Ook de gemeente 
Alken is intussen drie coöperatieve zonne- 
paneelinstallaties en 60.000 kWh groene stroom 
per jaar rijker. Lees meer op www.ecopower.be/alken 
en www.ecopower.be/bornem. 

Einde zomerprijzen pellets en briketten

Ecopower stapte in het voorjaar over naar een 
systeem van kwartaalprijzen in plaats van vaste 
jaarprijzen voor de pellets en briketten. Ze zijn 
gebaseerd op de fluctuerende houtprijzen en andere 
marktevoluties. De verkoop van pellets is ook heel 
seizoensgebonden. Door lagere prijzen te hanteren 
in voorjaar en zomer drukken we de kosten voor 
stockage. Heeft u zelf opslagruimte? Dan kunt u 
voordeliger inkopen in het laagseizoen. We kondigen 
de nieuwe prijzen steeds op voorhand aan via de 
nieuwsbrief groene warmte. Kwartaal vier staat voor 
de deur, wat het einde van de zomerprijzen inluidt.

Iedereen kan bestellen via de Ecopower-webshop, 
coöperanten krijgen korting. Efficiënt en snel gele-
verd bij u thuis zodat u de hele winter door geniet 
van duurzaam geproduceerde pellets met een 
uitstekend rendement. U koopt graag lokaal of per 
zak in plaats van per pallet? Ontdek de verdelers 
in uw buurt op www.ecopower.be/verkooppunten. 

“De weigering is onbegrijpelijk.  
Zo gaat het Vlaanderen niet lukken 

een rechtszeker investeringsklimaat 
te creëren voor de energietransitie 

en tegen de klimaatopwarming.”  
– Tom Willems, 

projectverantwoordelijke en 
specialist beleid

Zonnepanelen op het gemeentehuis in Alken.

Prijzen
Pellets in 

zakjes  
(€/pallet)

Briketten 
(€/pallet)

Pellets in bulk 
(€/ton bij > 4 

ton)

Coöperanten/
REScoop/EBEM

279 335 279

Niet-coöperanten 289 345 289

Kwartaalprijzen periode 1 oktober tot en met 31 december 2021, incl. 
btw. Voor palletgoed is er geen staffelkorting en wordt transport apart 
aangerekend. Voor pellets in bulk geldt er een staffelkorting en is het 
transport inbegrepen.

Onbegrijpelijke weigering turbines Mol

In 2016 keurde het gemeentebestuur van Mol het 
kaderplan voor grote windturbines goed. De terrei-
nen van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN 
werden daarbij aangeduid als geschikte locatie voor 
de ontwikkeling van windenergie. Zowel het depar-
tement omgeving als de gewestelijke omgevings-
vergunningscommissie gaven gunstige adviezen 
voor een windproject in deze zone – uitgewerkt 
door Ecopower. Daarboven stelt Vlaams minister 
van Energie Zuhal Demir in haar windplan (2020) dat 
windturbines prioritair geplaatst moeten worden in 
de nabijheid van de eindgebruiker; een principe dat 
bij het windproject in Mol perfect wordt toegepast. 
Toch weigert de minister voor Energie Demir de 
vergunning van deze zes windturbines. Waarom?

Om ruimte te reserveren voor een kernreactor die er 
niet komt? Het project blijkt wel degelijk functioneel 
inpasbaar en er blijft ook na realisatie van het wind-
project ruimte voor nucleair onderzoek. Om ‘visuele 
verstoring’ te verhinderen? Op veel plaatsen zijn de 
windturbines niet zichtbaar. De mogelijke effecten 
op de omgeving werden uitvoerig beschreven in het 
goedgekeurde milieueffectenrapport (MER). Omdat 
het project op bebost terrein staat? Het gebied 
blijft open voor wandelaars, de beperkte ontbossing 
wordt gecompenseerd. De klimaatvoordelen wegen 
ruimschoots op tegen de nadelen. Het project zou 
goed zijn voor een CO2-reductie van maar liefst 
20.000 ton per jaar, dat is meer dan 4000 keer 
de aarde rond met een benzinewagen. 

Ecopower gaat in beroep tegen deze beslis-
sing.  Lees de volledige reactie van Ecopower op  
www.ecopower.be/opiniemol.

Vorderingen warmtenet Eeklo 

Op 8 september kwam minister voor Energie Zuhal 
Demir naar Eeklo om een nieuwe cluster van het 
warmtenet in te huldigen. De stookplaats van de 
zwembadsite werd gekoppeld aan een nieuwbouw-
project, waardoor individuele gasketels overbodig 
zijn. Lees meer over de stand van zaken op www.
ecopower.be/warmteneteeklo.

http://www.ecopower.be/alken
http://www.ecopower.be/bornem
http://www.ecopower.be/verkooppunten
http://www.ecopower.be/opiniemol
http://www.ecopower.be/warmteneteeklo
http://www.ecopower.be/warmteneteeklo


Ecopower groeit en bloeit

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is sinds het begin van het 
huidige mandaat in 2017 sterk afgeslankt: van 
negen naar vijf leden (lees meer in het blogartikel 
op www.ecopower.be/bestuur). Daarom lanceerde 
Ecopower eind augustus via de digitale nieuws-
brief een oproep voor nieuwe bestuursleden. Ook 
werd er een oproep gedaan bij het personeel van 
Ecopower voor interne kandidaturen. Het gaat om 
een coöptatie, een invulling van een vrijgekomen 
post. Solliciteren kon tot 14 september 2021. De 
selectie is nu bezig en wordt dit najaar afgerond. 
We stellen de nieuwe bestuursleden voor zodra ze 
gekend zijn. Hun mandaat wordt bekrachtigd op 
de algemene vergadering van 2022 en loopt tot de 
algemene vergadering van 2023. Dan zijn er formele 
verkiezingen voor een nieuw bestuursorgaan.

STEP2030

Ecopower is met de begeleiding van Febecoop 
bezig met een toekomstoefening: STEP2030. Door 
de coronabeperkingen duurt het traject langer dan 
gepland. We gaan stilaan een nieuwe fase in en 
daarbij betrekken we uiteraard ook de coöperanten. 
We plannen in november drie focusgroepen:

>>> Dinsdag 9 november – Antwerpen 
>>> Dinsdag 16 november – Gent 
>>> Donderdag 18 november – Leuven 
Telkens van 19.30 tot 22.00 uur.

In elke groep brengen we vijftien coöperanten met 
diverse profielen samen om mee na te denken over 
onze toekomst. Hoe ziet Ecopower eruit in 2030? 
Hoe blijven we toonaangevend in een snel evolu-
erend energielandschap? Hoe maken we mee het 
verschil voor een duurzame wereld? Welke keuzes 
zorgen voor maximale impact? De deelnemers 
krijgen een uitgebreide inleiding van het voor-
traject waarin we met de STEP2030-kerngroep 
strategische krachtlijnen definieerden. Die leggen 
we voor ter discussie.

Interesse om mee de koers van uw burgercoöperatie 
te bepalen? Lees meer over het traject en stel u 
voor 30 oktober kandidaat via www.ecopower.be/
step2030. 

We zoeken drie nieuwe collega’s!

Interesse in hernieuwbare energie en een coöperatief hart? Versterk het Ecopower-team! 
Lees de volledige vacatures op www.ecopower.be/vacatures. Solliciteren kan tot uiterlijk 
zondag 24 oktober.

Medewerker energiegemeenschappen 

Ecopower zet in op de ontwikkeling van energiegroepen in buurten, gemeenten of regio’s. Zo stimuleren 
en ondersteunen we burgers om initiatieven voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik uit te 
werken. We zoeken een medewerker die deze initiatieven coördineert en de band tussen coöperanten en 
energiegroepen verstevigt. Communicatief sterk? Organisatietalent? Ervaring met of veel zin om te werken 
met duurzame energie en burgergroepen of -gemeenschappen? Dan kijken we uit naar uw sollicitatie.

V E L E H A N DE N M A K E N H E T W E R K L I C H T E R

Door de groei van Ecopower publiceren we de laatste tijd heel wat vaca-
tures. Vooral voor nieuwe vaste medewerkers, maar Ecopower kreeg 
deze zomer ook welkome hulp van studenten en tijdelijke medewerkers. 
Anthony Francis hielp een handje bij ICT, Aaron Kabongo en Hayat Akili 
versterkten de financiële dienst en Asma Haji ondersteunde het klanten-
dienst-team. De vaste fabrieksmedewerkers in Ham worden momenteel 
bijgestaan door Gunter Gijsemans, tijdelijk operator in de nachtploeg. En 
heel soms gaat er ook iemand weg: collega An Casteels verlaat na vier 
jaar goedlachse inzet in oktober de klantendienst. Bedankt allemaal voor 
jullie waardevolle bijdragen en enthousiasme!

“Eigen aan coöperaties is de betrokkenheid van de leden. 
Daarom voorzien we drie focusgroepen om de strategische 
krachtlijnen af te toetsen.” - Luc Vermeeren, voorzitter 
bestuursorgaan 

Projectmedewerker

Het projectteam zoekt versterking. Projectmatig ingesteld en een duidelijke affiniteit met hernieuwbare 
energie (windturbines on- en offshore, zonnepanelen)? Meewerken aan de deelname van burgers en 
coöperaties aan de energiemarkt? Solliciteer dan zo snel mogelijk, ervaring is niet vereist. Deze vacature 
wordt mogelijk afgesloten voor 24 oktober.

Administratief medewerker HR & juridische dienst

Ecopower blijft groeien en daarmee breidt ook het takenpakket van onze personeels- en juridische 
dienst uit. Nauwkeurig en ervaring met of sterke interesse in HR en/of juridische zaken? Kom deze dienst 
administratief versterken!

http://www.ecopower.be/bestuur
http://www.ecopower.be/step2030
http://www.ecopower.be/step2030
http://www.ecopower.be/vacatures


Ecopower erkende cv 
BE 0445 389 356

Posthoflei 3 bus 3 
2600 Berchem

www.ecopower.be 
info@ecopower.be

T 03 287 37 79 
@Ecopower_BE

IBAN BE07 0012 2805 5766 
RPR Antwerpen  – Afd. Antwerpen
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Elektrisch autodelen via CEDAN

Op 16 mei werd CEDAN gelanceerd. CEDAN staat 
voor Coöperatief Elektrisch DeelAutoNetwerk. Binnen 
CEDAN werken energiecoöperaties samen om elektrisch 
autodelen in een stroomversnelling te krijgen. Het is 
immers een belangrijke pijler van duurzame mobiliteit: 
elektrisch in plaats van fossiel en gedeeld in plaats 
van ieder voor zich.

In CEDAN stellen burgercoöperaties Partago en Coop-
Stroom elektrische auto’s ter beschikking. Ecopower 
heeft zelf geen deelauto’s, maar wel 60.000 potentiële 
autodelers. En dat is van groot belang, want het succes 
van deelwagenprojecten is financieel en praktisch 
aangewezen op voldoende gebruikers.

Dankzij deze samenwerking kunt u als lid van Ecopower 
een jaar lang gebruik maken van de elektrische deel- 
auto’s van CEDAN. Uw Ecopower-aandeel staat borg, op 
die manier heeft u het eerste jaar geen inschrijvings-
kosten en betaalt u enkel het gebruik van de deelauto’s. 
Zo nemen we de drempel weg om kennis te maken met 
de mobiliteit van de toekomst. Wilt u na een jaar uw 
deelwagengebruik verderzetten? Dan vragen we u om 
coöperant te worden van Partago of CoopStroom.

Vrijblijvend kennismaken? Surf naar www.cedan.be en 
selecteer Ecopower bij uw aanvraag om een account 
aan te maken. In het kader van deze samenwerking is 
Ecopower aandeelhouder geworden van Partago voor 
een bedrag van 1500 euro.

Campagne: digitalisering PowerPost

Van 20 september tot en met 1 oktober loopt onze 
campagne voor de digitalisering van de PowerPost. Alle 
coöperanten krijgen een e-mail met daarin de vraag 
om via twee eenvoudige klikken hun voorkeur door te 
geven: met de post of per e-mail. Uitschrijven voor de 
PowerPost gaat niet, die bevat immers de uitnodiging 
voor de jaarlijkse algemene vergadering en alle andere 
informatie die u als mede-eigenaar van Ecopower moet 
weten. Deze campagne biedt ons meteen de gelegenheid 
om verouderde e-mailadressen of postadressen van 
coöperanten te actualiseren.

Op 2 oktober nog geen e-mail gekregen en even bij uw 
spam gekeken? Dan hebben we uw e-mailadres niet. U 
doet ons een groot plezier door het geautomatiseerd te 
bezorgen via de aanmaak van een MijnEcopower-profiel 
(www.ecopower.be/register). U moet uw Ecopower-ID 
invullen, dat vindt u op uw facturen sinds februari 
2021. Vindt u uw Ecopower-ID niet terug? Stuur dan 
een e-mail naar info@ecopower met als onderwerp 
PowerPost. In MijnEcopower kunt u bij ‘communicatie- 
voorkeuren’ meteen ook zelf aanduiden of u uw Power-
Post digitaal of op papier verkiest. Onderneemt u niets? 
Dan blijft u de PowerPost op papier krijgen.

http://www.ecopower.be
mailto:info%40ecopower.be?subject=
https://twitter.com/Ecopower_BE
http://www.cedan.be

