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Zonnepanelen op het dak van het Sportpark in Eeklo - Ecopowers grootste installatie tot nu toe.



Uitnodiging  algemene  
vergadering 2021

Voor de stemmingen op de agenda heeft elke 
aandeelhouder één stem, ongeacht het aantal 
aandelen. Ook aandelen op twee namen leveren 
maar één stem op. Stemmen kan daarnaast bij 
volmacht. De nodige info en documenten vindt u 
op www.ecopower.be/volmacht of telefonisch bij 
de klantendienst. Inschrijven verplicht - uiterlijk 
op 6 april - via www.ecopower.be/av2021. U krijgt 
daarna de instructies doorgestuurd.

Tijdens dit deel wordt over de nieuwe statuten 
gestemd. Daarvoor is een aanwezigheid nodig van 
minstens 50% van de aandelen. De kans is miniem 
dat we dat halen. Dat wordt al dan niet ter plaatse 
vastgesteld. Er wordt daarom alvast een tweede 
vergadering met hetzelfde voorstel van statu-
ten belegd: maandag 19 april om 19.00 uur. Deze 
algemene vergadering kan beslissen ongeacht het 
aantal aanwezigen. Voor deze vergadering moet 
u apart inschrijven via www.ecopower.be/av2021.

AGE N DA A L GE M E N E V E RGA DE R I NG 2 0 21

0. Registratie stemgerechtigde coöperanten  
1. Goedkeuring van de agenda  
2. Werking 2020 en vooruitzicht 2021  
3. Financiën 2020 en raming 2021  
4. Verslag van de controlerende vennoten  
5. Goedkeuring jaarrekening 2020, bestemming 
resultaat 2020, kwijting van het bestuursorgaan  
6. Vragen 

AGE N DA BU I T E NGE WON E S TAT U TA I R E 
A L GE M E N E V E RGA DE R I NG  
0. Registratie stemgerechtigde coöperanten en 
vaststelling of het quorum gehaald is 
1. Bespreking van de voorliggende statuten 
2. Stemming over de aanpassing van het doel en 
het voorwerp van de vennootschap (vier vijfde 
meerderheid)  
3. Stemming over de statuten (drie vierde 
meerderheid)

Alle coöperanten zijn van harte uit-
genodigd voor de volledig digitale 
aandeelhoudersvergadering 2021 
over het boekjaar 2020. Dit jaar 
wordt er ook gestemd over nieuwe 
statuten.

We organiseren vooraf digitale infosessies. 
Info en inschrijvingen op www.ecopower.be/
av2021.

Gewone algemene vergadering 
Zaterdag 10 april 2021 10.00-11.30 uur 

Buitengewone statutaire  
algemene vergadering 
Zaterdag 10 april, 11.30-12.00 uur 
Maandag 19 april om 19.00 uur 

2020 gaat de geschiedenis in als een jaar met 
weinig sociaal contact. Niet leuk - ook niet voor 
een burgercoöperatie die, naast haar missie voor 
hernieuwbare energie, sterk inzet op maatschap-
pelijke meerwaarde. We missen het contact met 
de intussen meer dan 60.000 coöperanten die 
samen eigenaar zijn van 47 MW aan windturbines, 
7 MW aan zonnepanelen en een fabriek die elk 
uur 5 ton duurzame pellets levert. De installaties 
deden het goed het afgelopen jaar: de totale 
hernieuwbare-elektriciteitsproductie uit wind, zon 
en waterkracht in 2020 was 106.112.914 kWh.

Bij Ecopower zal 2020 ook herinnerd worden 
als het jaar van ons eerste warmtenet. De 
warmtelevering is in 2021 gestart en de 
verdere uitbouw heeft heel wat nieuwe 
aansluitingen in het vooruitzicht. Verder 
investeerden we afgelopen jaar in veertien 
grote installaties zonnepanelen – goed 
voor 1 MWp – en in 2021 staan er nog 
twintig op stapel. Met geduld en volhar-
ding werkten we ook verder aan heel wat 
winddossiers, waarvan de vergunningen 
helaas zo lang aanslepen dat de concrete 
realisaties nog niet voor morgen zijn.

Voor Ecopower als leverancier van elektri-
citeit en houtpellets was 2020 een moeilijk 
jaar. De internationale situatie en de coron-
acrisis legden veel druk op de marktprijzen, 
waardoor we met onze vaste prijs wat minder 
voordelig waren. Begin 2021 hebben we weer 
een competitievere stroomprijs. Dat werd begin 
2021 rechtgezet naar een eerlijke, competitieve 
prijs. Het aantal elektriciteitsaansluitingen bij 
Ecopower bleef in 2020 stabiel: we eindigen met 
49.245 aansluitingen die 85.142.000 kWh verbruik-
ten. We leverden voor 100% uit eigen productie. 
Achter de schermen nam Ecopower gloednieuwe 
ICT-systemen in gebruik. Modernisering, automa-
tisering en digitalisering troef. De omschakeling 
daarnaar vergde - en vergt nog steeds - heel 
wat extra inspanningen van de intussen 50 per-
soneelsleden van Ecopower.

Op Europees niveau krijgt het concept van de 
energy communities vorm. Regelgeving die nog 
omgezet moet worden in Vlaanderen en waar-
mee Ecopower nieuwe juridische ruimte krijgt 
om de rol van de burger in de energietransitie in 
te vullen. Een wettelijk kader dus voor energie- 
coöperaties die eigenlijk energy communi-
ties avant la lettre zijn: gemeenschappen van  
burgers die samen energie produceren en delen. 
In 2021 zetten we verder in op het verstevigen 
van onze community, het investeren in productie- 
projecten en het informeren van onze coöperanten 
over de snel evoluerende energiemarkt.

Terugblik op 2020

Documenten vooraf 
Op www.ecopower.be/av2021 vindt u de jaar- 
rekening, de nieuwe statuten en het intern reglement.
Voor vragen: av@ecopower.be. Hebt u geen compu-
ter, bel naar 03 287 37 79 om vooraf de documenten 
te ontvangen met de post.

Collega’s Jan, Marie 
en Benjamin  
onderzoeken de 
beste pensioen-
regeling voor onze 
eerste windturbines 
in Eeklo.

http://www.ecopower.be/volmacht
http://www.ecopower.be/av2021
http://www.ecopower.be/av2021
http://www.ecopower.be/av2021
http://www.ecopower.be/av2021
http://www.ecopower.be/av2021
mailto:av@ecopower.be


Ecopower  past zijn statuten aan

De vorige aanpassing dateert bij Ecopower van 
1993. We grijpen dit moment dan ook aan voor een 
complete herwerking: aanpassingen aan de nieuwe 
wetgeving, correcties om de statuten beter af te 
stemmen op de reële werking én een opfrissing 
van het taalgebruik. 

De volledige tekst is nieuw, maar we stellen iedereen 
meteen gerust: ten gronde verandert Ecopower niet. 
We blijven een coöperatie waarbij de coöperanten 
eigenaar zijn en iedere coöperant één stem heeft 
op de algemene vergadering. We blijven doen wat 
we al deden: investeren in hernieuwbare energie en 
die energie leveren.

In de nieuwe statuten spreken we nu over coöpe-
ratieve vennootschap en coöperanten – niet meer 
over vennootschap en vennoten. We benadrukken 
op die manier de coöperatieve identiteit. De raad 
van bestuur wordt het bestuursorgaan. Het huis-
houdelijk reglement heet nu intern reglement. Er zijn 
in totaal 42 artikelen in de statuten. We overlopen 
de belangrijkste veranderingen. De cijfers verwijzen 
naar het artikelnummer in de nieuwe statuten.

1. Ecopower blijft een coöperatieve vennootschap. 
Die wordt nu cv genoemd en niet meer cvba. Die 
aanpassing hadden we al in onze teksten en ons 
logo ingevoerd. Bovendien komt de erkenning door 
de NRC (Nationale Raad van de Coöperatie) nu in 
de statuten. We zijn dus een ‘erkende cv’. Dat waren 
we natuurlijk al.

2. De zetel van de vennootschap blijft in Berchem, 
maar dat staat niet in de statuten. Dat geeft meer 
vrijheid in het geval van een zetelverplaatsing. Het 
e-mailadres en de website worden dan weer wel 
expliciet opgenomen waardoor ze officieel zijn. 
De mogelijkheid voor digitale communicatie en 
vergaderen voor zowel algemene vergadering als 
bestuursorgaan wordt opgenomen.

3. Het doel van de vennootschap blijft hetzelfde 
maar wordt moderner geformuleerd en op de manier 
zoals de wetgever voorziet. Zo werken we aan de 
realisatie van een koolstofneutrale samenleving 
en wordt het concept energietransitie opgenomen. 

4. De activiteiten van de vennootschap worden 
verder uitgewerkt in een nieuw artikel 4, met als 
titel ‘voorwerp’.

5. De coöperatieve finaliteit wordt opgenomen, 
zoals de wetgever dat wil. Die is gelinkt aan de 
internationale coöperatieve waarden.

6. Elk aandeel blijft 250 euro waard. Het begrip 
‘kapitaal’ is afgeschaft en we spreken nu conform 
de nieuwe wetgeving van ‘inbreng’. Er wordt geen 
statutair onbeschikbaar vermogen aangelegd.

11. Aandelen zijn overdraagbaar naar andere per-
sonen met toestemming van het bestuursorgaan. 
Dat is iets soepeler dan vroeger en sluit aan bij 
de praktijk.

14. De uittreding wordt volgens de intentie van de 
wetgever aangepast. Aandelen moeten minstens 
drie jaar blijven staan en kunnen daarna altijd 
opgezegd worden. De terugbetaling gebeurt pas 
na de goedkeuring van de jaarrekening van het 
boekjaar waarin de uittreding wordt gevraagd. De 
uittreding is bij de algemene vergadering nà dat 
boekjaar en na de door de wetgever verplichte 
liquiditeitstest door het bestuursorgaan. Terugbe-
taling van aandelen gebeurt zoals nu aan dezelfde 
waarde als de inbreng, zonder de nettoactiefwaarde 
te overschrijden. 

15. Coöperanten die niet langer aan de voorwaarden 
voldoen om coöperant te zijn – zoals elders opgeno-
men in de statuten – of waar we geen noodzakelijke 
informatie van krijgen om onze verplichtingen te 
kunnen nakomen, kunnen om deze reden nu ook 
uitgesloten worden. 

19. Leden van het bestuursorgaan kunnen maximaal 
drie aansluitende periodes bestuurder zijn. Dat 
stond al in het huishoudelijk reglement en komt nu 
in de statuten. Ook de manier van werken van het 
bestuursorgaan krijgt meer uitwerking in de statuten.

24. Er zijn enkele aanpassingen in de vertegen-
woordigingsbevoegdheid. Zo mag de voorzitter 
alleen tekenen. 

27. De datum van de algemene vergadering valt later, 
zodat die niet meer in de paasvakantie plaatsvindt.

31. Het quorum voor een statutenwijziging wordt 
aangepast naar 10% van de aandeelhouders. Dat 
wil zeggen dat 10% van de aandeelhouders aan-
wezig moet zijn of vooraf een geldige, schriftelijke 
stem heeft uitgebracht om in één vergadering de 
statuten te veranderen. Een hele uitdaging en beter 
dan het huidige onrealistisch quorum waarbij er 
altijd een tweede vergadering nodig is. Er blijft een 
drie vierde meerderheid nodig voor een verandering.

De buitengewone statutaire algemene vergadering 
stemt over de nieuwe statuten. Voor vragen en 
toelichting kunt u een infosessie volgen vooraf. 
Details leest u op www.ecopower.be/av2021. 

S TAT U T E N

De volledige 
statuten vindt u op 
www.ecopower.
be/statuten2021. 
Bij de statuten komt 
er ook een nieuw 
intern reglement, 
de tekst staat op 
dezelfde pagina.

Er is een nieuwe vennootschaps-
wetgeving en alle Belgische  
bedrijven moeten hun statuten 
daaraan aanpassen. 

http://www.ecopower.be/av2021
http://www.ecopower.be/statuten2021
http://www.ecopower.be/statuten2021


Drukke tijden bij Ecopower

Ecopower werkt aan de laatste loodjes voor de 
grote ICT-werf. We hebben enorme vooruitgang 
geboekt – zo werden alle klant- en coöperantendata 
overgezet, schakelde het beheer van de pellet- 
fabriek over, integreerden we de website en werd 
de boekhouding helemaal verhuisd - maar er zijn 
ook nog losse eindjes. Door onze eigen(zinnige) 
werking met een all-inprijs voor groene burger-
stroom, is het moeilijk om onze prijzen te integreren 
in de bestaande software die de elektriciteitsprijs 
beschouwt als een complexe samenstelling van 
tientallen detaillijnen. Tot onze spijt hebben we hier-
door stevige vertraging met de afrekeningsfacturen. 

Door het vele extra werk dat de medewerkers van 
de klantendienst wijden aan het ICT-project én de 
vele vragen over zonnepanelen en digitale meters 
staan we ook achter met het beantwoorden van de 
e-mails. We danken iedereen voor het geduld en 
het begrip en doen er alles aan om onze normale 
werking weer snel op kruissnelheid te krijgen.

Dossier zonnepanelen en de digitale 
meter

Er is veel gebeurd in het dossier zonnepanelen en de 
digitale meter. Te veel om helemaal uit te schrijven 
in de PowerPost. De meest actuele info en een link 
naar de drie artikels die we publiceerden vindt u 
op www.ecopower.be/zonnepanelen. We vatten 
samen in een notendop.

ZON N E PA N E L E N E N E E N DIGI TA L E M E T E R? 
DI T MOE T U W E T E N:

• Ecopower biedt een terugleververgoeding van 
0,044 euro per kWh die u injecteert in het net. U 
moet hier als particulier niets voor doen. Ecopower 
krijgt de gegevens over uw zonnepanelen en de 
digitale meter automatisch door van netbeheerder 
Fluvius. Op basis van deze gegevens wordt uw 
facturatie correct aangepast (met teruglever-
vergoeding en zonder prosumententarief). Het 
bedrag van uw nieuwe voorschotfacturen wordt 
automatisch herberekend op basis van data die 
we van Fluvius ontvangen. U hoeft dus zelf geen 
initiatief te nemen om het voorschot te laten 
aanpassen.

• De overgangsmaatregel (waarbij de digitale 
meter werd ingesteld volgens het systeem van de 
terugdraaiende teller) was geldig tot 28 februari 
2021. Op 1 maart werd het arrest gepubliceerd 
dat deze maatregel onwettelijk verklaart. Dat 
betekent dat iedereen met zonnepanelen en een 
digitale meter vanaf 1 maart 2021 in het nieuwe 
systeem valt.

• De Vlaamse Overheid voorziet een compensatie-
premie. Info op www.energiesparen.be/retroactieve- 
investeringspremie.

• Ecopower blijft ecologisch en financieel een 
interessante leverancier. Zo berekende VREG 
dat voor een gemiddelde prosument die voor een 
vaste terugleververgoeding kiest, Ecopower het 
voordeligste totaalplaatje biedt.

ZON N E PA N E L E N E N E E N A NA L OGE , T E RUG -
DR A A I E N DE M E T E R? DI T MOE T U W E T E N:

• Er verandert voorlopig niets. U blijft in het oude 
systeem met terugdraaiende teller met prosu-
mententarief zolang u een analoge meter hebt.

• Zodra u een digitale meter krijgt, komt u in het 
nieuwe systeem terecht. U moet hier niets voor 
doen, Ecopower krijgt alle nodige informatie van 
netbeheerder Fluvius.

• De uitrol van de digitale meter gebeurt niet langer 
prioritair bij prosumenten. Er wordt nu gekozen 
voor een wijk- en straataanpak. In de pers werd 
aangekondigd dat eigenaars van zonnepanelen 
de digitale meter kunnen weigeren tot 2025, dit 
werd nog niet wettelijk vastgelegd.

VA N BE L A NG VOOR I E DE R E E N:

• Zonnepanelen blijven een goed idee. U verlaagt 
uw energiefactuur en draagt bij aan meer lokale 
productie van hernieuwbare energie. We raden dit 
artikel aan als u twijfelt over de rendabiliteit van 
een nieuwe installatie: www.thinkcore.be/nieuws/
zonnepanelen-en-de-digitale-meter.

• Ecopower betreurt de manier waarop het dossier 
zonnepanelen, subsidies en de digitale meter 
afgelopen twintig jaar werd beheerd. Onduide-
lijkheid en teruggeschroefde beloftes zorgen voor 
wantrouwen en ondermijnen het draagvlak voor 
hernieuwbare energie. Het beleid moet net zorgen 
voor duidelijkheid en investeringsstimulansen. Op 
www.ecopower.be/meningzonnepanelen leest u 
meer over onze mening en vindt u een link naar 
de Greenpeace-petitie hierover.

Overlijden Serge van Passen

Op 31 december 2020 is Serge van Passen over-
leden. We betuigen hierbij ons medeleven aan de 
familie. Hij was een van onze controlerende ven-
noten. De algemene vergadering van Ecopower van 
11 april 2020 stelde geen andere kandidaten aan. 
Daarom gaan we nu verder met vier en niet meer 
met vijf controlerende vennoten. 

http://www.ecopower.be/zonnepanelen
https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie
https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie
http://www.thinkcore.be/nieuws/zonnepanelen-en-de-digitale-meter
http://www.thinkcore.be/nieuws/zonnepanelen-en-de-digitale-meter
http://www.ecopower.be/meningzonnepanelen


Het nieuwe jaar  brengt zon 
en warmte

Warmte Verzilverd:  
warmtenet met ambitie

Amper acht maanden na de start van de werken 
is ons coöperatief warmtenet in Mortsel en Ede-
gem operationeel, een knappe prestatie. Samen 
met burgercoöperatie ZuidtrAnt-W en expertise- 
bureau Kelvin Solutions realiseerden we een warmte- 
net dat de industriële restwarmte van de Agfa-
Gevaertfabriek afvangt, transporteert en inzet 
voor verwarming en sanitair warm water. De site 
van Gevaert 4 gebruikt de duurzame warmte van 
het warmtenet al, binnenkort volgen 330 woningen 
op de Minerve-site en verschillende bedrijven uit 
de buurt. Warmte Verzilverd kijkt alweer naar de 
volgende stap; de verdere uitbreiding wordt volop 
voorbereid. 

Dit warmtenet is een voorbeeldproject in Vlaande-
ren: in plaats van restwarmte de lucht in te blazen, 
wordt die nuttig gebruikt om klimaatneutraal te 
verwarmen. Terzake bracht een reportage over 
dit warmtenet, kijk op www.ecopower.be/warm-
teverzilverd.

Volop voor zon in 2021 

We realiseerden heel wat zonnepaneelinstallaties 
het voorbije jaar. En ook in 2021 gaan we volop voor 
zon. Zo schreef Eeklo een aanbesteding uit voor een 
stedelijk zonneproject; samen met zustercoöperatie 
Volterra leggen we zonnepanelen op zes publieke 
daken. De installatie op het Sportpark is met bijna 
350 kWp de grootste installatie van Ecopower. 
Dat smaakt naar meer! Ook in Kalmthout stelt 
de gemeente een aantal daken ter beschikking. 
In Zemst liggen er al zonnepanelen op De Melke-
rij, het project is bijna operationeel. In het kader 
van het Circulair Zuid–project brengen we ook 
in Antwerpen Zuid meer zon. Verder leggen we in 
Bornem op het dak van het zwembad en van het 
cultureel centrum en in Kraainem op de sporthal 
zonnepanelen. We hopen tegen eind juni deze  
2 MWp aan projecten te realiseren. Vanaf dan kunnen 
ze zorgen voor 1,8 miljoen kWh extra opbrengst per jaar 
of groene stroom voor 880 Ecopower-huishoudens. 

Afscheid van de allereerste 
Ecopower-windturbines

Met drie coöperatieve windturbines schreven Eeklo 
en Ecopower begin van deze eeuw energiegeschie-
denis. Twintig jaar lang produceerden de turbines 
hernieuwbare energie – samen zo’n 60 miljoen 
kWh. Nu gaan ze verdiend met pensioen. Lees hun 
levensverhaal op: www.ecopower.be/eeklopensioen.

Minister van Energie Zuhal Demir 
draaide eind februari de kraan van 
het warmtenet officieel open.

Ecopower werft aan

Er lopen twee vacatures bij Ecopower. Iets voor u? Solliciteren kan tot 2 mei 2021, meer informatie 
op www.ecopower.be/vacature. Niets voor u? Bedankt om de vacature verder te verspreiden.

Servicetechnicus hernieuwbare energie 
– voltijds, Berchem, met verplaatsingen

Passie voor techniek, praktisch aangelegd, 
graag op de baan én graag bezig met het 
beheer en onderhoud van hernieuwbare- 
energie-installaties zoals pv, wind en water? 
Bekijk dan zeker de vacature. 

Verantwoordelijke exploitatie hernieuwbare energie 
– voltijds, Berchem, met verplaatsingen

Verantwoordelijkheidszin en technisch en 
organisatorisch aangelegd? Installaties voor 
hernieuwbare energie kwalitatief beheren en 
onderhouden? Bekijk dan zeker de vacature.

http://www.ecopower.be/warmteverzilverd
http://www.ecopower.be/warmteverzilverd
http://www.ecopower.be/eeklopensioen
http://www.ecopower.be/vacature


Prijswijziging  door stijging 
transmissietarieven

Ecopower cv 
BE 0445 389 356

Posthoflei 3 bus 3 
2600 Berchem

www.ecopower.be 
info@ecopower.be

T 03 287 37 79 
F 03 287 37 71

IBAN BE07 0012 2805 5766 
RPR Antwerpen  – Afd. Antwerpen
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Distributienetbeheerder Vanaf 1 maart 2021 Jan. - feb. 2021 2020

Gaselwest 0,2901 0,2852 0,2980

Fluvius Antwerpen  

(vroeger Imea)
0,2403 0,2360 0,2572

Imewo 0,2576 0,2526 0,2645

Intergem 0,2510 0,2463 0,2426

Iveka 0,2728 0,2652 0,2615

Iverlek 0,2595 0,2548 0,2675

Sibelgas 0,2651 0,2602 0,2865

Fluvius Limburg 0,2302 0,2254 0,2478

Infrax West 0,2355 0,2312 0,2449

Fluvius Antwerpen  

(vroeger IVEG)
0,2403 0,2360 0,2589

PBE 0,2458 0,2419 0,2716

Prijswijziging vanaf 1 maart

Energieregulator VREG kondigde op 1 maart 
een stijging van de transmissietarieven en de 
kosten voor openbaredienstverplichtingen aan. 
Als gevolg daarvan past Ecopower de all-inprijs 
voor de afname van elektriciteit in elk netgebied 
aan. De prijzen vanaf 1 maart 2021 vindt u op  
www.ecopower.be/prijs en in onderstaande tabel. 
De gestegen kosten van de netbeheerder worden 
doorgerekend, verder verandert er niets aan de prijs. 

Op 1 januari 2021 voerde Ecopower ook een prijs-
wijziging door. De component elektriciteit daalde 
toen voor iedereen. In combinatie met de aange-
paste distributienettarieven betekende dit in alle 
netgebieden een prijsdaling, behalve bij Iveka en 
Intergem.

All-inprijzen voor groene burgerstroom van Ecopower. Incl. btw voor 2021 en 2020  

(in euro per kWh).

http://www.ecopower.be
mailto:info@ecopower.be
http://www.ecopower.be/prijs

