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Naam en rechtsvorm Ecopower cvba   
Jaar 2011 2012 2013  
Coöperanten (aantal) 36.855 43.308 47.419 
Aandelen (aantal) 157.291 186.553 193.315
Personeelsleden (aantal) 20 23 24 
Werknemers (VTE) 19 22 23
Omzet  (euro) 19.416.047 24.068.519 25.700.000
Andere bedrijfsopbrengsten (euro) 5.715.868 4.336.134 5.995.752
Te bestemmen winstsaldo (euro) 1.075.641 238.628 990.256
Totaal vermogen/balanstotaal (euro) 53.949.029 62.550.204 66.202.021
Kapitaal (euro) 39.539.445 46.638.250 48.328.750
Schulden op meer dan een jaar  (euro) 0 0 0

Inhoud

	Identiteitskaart Ecopower
 Drie doelstellingen in één coöperatief  bedrijf

- Ecopower investeert in hernieuwbare energie
- Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik, voor hernieuwbare energie 

en voor coöperatief  ondernemen
- Ecopower levert groene energie aan haar coöperanten

 Energietransitie
 Stakeholders van Ecopower
 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 12 april 2014
 Balans en resultatenrekening
 Verslag van de controlerende vennoten
	Kenmerken van coöperaties

Investeren in Ecopower

Coöperanten zijn mede-eigenaar van alle projecten van Ecopower. 
 Een aandeel kost 250 euro en blijft dezelfde waarde houden. 
 Er zijn geen in- of  uitstapkosten.
 De aandelen staan in periodes van zes jaar vast.
	Het	dividend	bedraagt	maximaal	6%	(tot	190	euro	vrij	van	roerende	voorheffing).	
 Alle coöperanten hebben 1 stem op de Algemene Vergadering.
 Alle coöperanten krijgen de nieuwsbrief  PowerPost. 
	Coöperanten in Vlaanderen kunnen elektriciteit en houtpellets afnemen.
 Op de website staat een informatiedocument voor wie aandelen wil kopen.
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Ecopower: 
samen investeren in hernieuwbare energie

Ecopower cvba heeft drie kerntaken. 
Investeren in projecten voor hernieuwbare 
energie, afkomstig van verschillende bronnen: 
zon, wind, water en biomassa. De mix van ver-
schillende technieken is maatschappelijk belang-
rijk om op langere termijn voor 100% en op een 
duurzame wijze in onze energiebehoefte te kun-
nen voorzien. Het kapitaal dat de coöperanten 
samenbrengen wordt geïnvesteerd in de projecten 
die Ecopower ontwikkelt. De coöperanten zijn 
dan ook mede-eigenaar van een stukje van elke 
installatie.
Sensibiliseren voor
•	rationeel	energiegebruik:	we	moeten	spaarzaam	
omgaan met dit waardevolle goed;
•	 hernieuwbare	 energie:	 de	 voordelen	wegen	
honderdvoudig op tegen de nadelen;
•	 coöperatief 	 ondernemen	voor	 een	waardege-
dreven economie: de coöperatieve identiteit is 
wezenlijk voor Ecopower.  
Levering hernieuwbare energie. In 2003 begon 
Ecopower met het leveren van groene stroom aan 
haar coöperanten. Sinds 2011 kunnen coöperan-
ten ook groene warmte kopen, onder de vorm van 
houtpellets. Deze pellets koopt Ecopower nu nog 
aan, maar we bouwen aan een eigen pelletsfabriek 
om eigen productie te leveren. Deze fabriek zal in 
2014 starten. De levering van hernieuwbare ener-
gie is een dienstverlening aan coöperanten. Op die 
manier maken nieuwe mensen ook kennis met 
coöperatief 	ondernemen,	en	is	er	naast	het	finan-
cieel rendement ook een gebruikersmeerwaarde.

Ecopower heeft als bedrijf  een uitgesproken 
maatschappelijk doel. Door coöperant te worden, 
onderschrijven de aandeelhouders de doelstel-
lingen van hun coöperatie. Ze zijn rechtstreeks 
mede-eigenaar van de projecten. Ze kunnen elek-
triciteit en pellets afnemen en krijgen zo greep op 
hun eigen energievoorziening. Ze delen ook in de 
winst. Onafhankelijk van het aantal aandelen heeft 
elke coöperant één stem op de jaarlijkse Algemene 
Vergadering. Daar hebben ze een inbreng in het 
beleid van hun coöperatie. 

Het werkterrein van Ecopower is in de eerste 
plaats het Vlaamse Gewest. Daar investeren 
we, leveren we elektriciteit en sensibiliseren 
we. Voor de samenwerking tussen coöpera-
ties werken we de jongste jaren ook buiten 
het Vlaamse Gewest: in Wallonië en Europa. 

Ecopower heeft haar kantoor in Berchem bij Ant-
werpen. Bestuurders en personeelsleden brengen 
er de drie kerntaken tot uitvoering. Er is een klein 
kantoor in de molen van Rotselaar boven de wa-
terturbine en één medewerker heeft een werkplek 
nabij de stadsdiensten van Eeklo. In Ham komt 
er in de pelletsfabriek nog een werkplaats bij. 

Duurzaam ondernemen kan je beoordelen op 
basis van een sociale, ecologische en economische 
component. Soms wordt dat omschreven met de 
drie p’s: people, planet, profit. Wij voegen daar nog 
een vierde ‘p’ aan toe: participatie. 

Evolutie van het 
aantal 
aandeelhouders 
en aandelen sinds 
2000. 
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Ecopower investeert in hernieuwbare energie

Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf

 Ecologisch

Eigen productie
Ecopower streeft ernaar om een groot deel van 
de elektriciteit die ze levert zelf  op te wekken. 
Onze installaties produceerden in 2013 samen 
51 miljoen kWh, wat goed was voor ruim de 
helft van de elektriciteit die we leverden aan de 
coöperanten. 2013 was een matig windjaar. De 
stormen in december maakten nog heel wat goed. 

Investeringscriteria 
Vooraleer Ecopower investeert in een project 
met hernieuwbare energie, wordt een zorgvuldige 
afweging gemaakt op ecologisch, economisch en 
maatschappelijk vlak. 
Projecten met biomassa toetsen we af  aan het 
kader dat we in 2009 uitwerkten, samen met 
coöperanten en met inbreng van de milieu- en 
noord-zuidbeweging.
Windprojecten worden onderworpen aan de 
strenge Vlarem-normen die sinds 2012 van kracht 
zijn voor de aanvraag van een milieuvergunning. 
De normen zijn streng, meer bepaald voor slag-
schaduw en voor geluid. Uiteraard respecteert 
Ecopower die regelgeving. 
Productie van groene elektriciteit geeft recht 
op groenestroomcertificaten als dat econo-
misch nodig is. Deze steun is er omdat groene 
energie veel minder maatschappelijke kos-
ten veroorzaakt dan fossiele brandstof. De 
groenestroomcertificaten	 zijn	 afgeschaft	 voor	
nieuwe kleine zonnecelinstallaties, waardoor het 
voor Ecopower niet meer haalbaar is om hier 
nieuwe initiatieven in te nemen. We hopen dat 
dit in de toekomst opnieuw mogelijk wordt. 

 Sociaal en maatschappelijk

Zuiver coöperatief  
Ecopower gaat ervan uit dat energie een gemeen-
schappelijk goed is. Mensen moeten daar greep 
op kunnen krijgen, er een band mee aangaan, 
elektriciteit kunnen afnemen en, als die er is, delen 
in de winst. De coöperatieve structuur leent zich 
prima tot dit alles. 
De projecten van Ecopower staan dan ook vol-
ledig open voor rechtstreekse participatie. Dat 
betekent dat de coöperanten met zijn allen ei-
genaar zijn van de projecten van het bedrijf. Op 
deze manier worden de risico’s beperkt, is er de-
mocratische controle op de activiteiten en kan er 
ook een gebruikersmeerwaarde gecreëerd worden.

Nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving?
In 2013 namen de deputaties van Oost-Vlaanderen 
en Limburg een besluit aan, dat bepaalt dat 20% 
van windprojecten moeten opengesteld worden 
voor rechtstreekse participatie van burgers en 
lokale besturen. In Wallonië is er het ‘cadre de 
référence’, waarbij projectontwikkelaars hun 
windprojecten voor 50% moeten openstellen voor 
participatie. 
Via REScoop.be, de federatie van burgers en 
coöperaties voor hernieuwbare energie, volgt 
Ecopower deze ontwikkelingen op en steunt zij 
andere lokale coöperaties die op deze manier 
mensen willen betrekken bij de bouw van onze 
eigen energievoorziening. 

Bron Locatie Start Investering (€) Vermogen Productie 2013 (kWh)
Wind Eeklo 1 2001/2002 4.125.000 4,2   MW 6.811.901
 Eeklo 2 2011 6.430.000 4,6   MW 10.439.580
 Gent 2005 4.700.000 4,4   MW 7.406931
 Gistel  2007 810.000 0,76 MW 1.602.410
 Doornik/Dour 2010/2011 7.060.000 4,6   MW 9.937.559
 Waimes 2011 3.480.000 2,3   MW 4.083.000
 Mesnil 2012 4.150.000 2,3   MW 4.101016
 Essen-Kalmthout 2013  2,05 MW 4.651.669
Waterkracht Overijse 2003 720.000 0,1   MW 508.899
 Rotselaar 2004   
 Schoonhoven 2010   
Zonnepanelen 322 installaties bij 2007-2013 14.570.000 5,26 MW 1.414.384
 coöperanten en scholen   + lokaal verbruik

}
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 Economisch

Financieel
Ecopower heeft – na afschrijving – eind 2013 een 
totale investering van 42.735.679 euro in een waaier 
aan hernieuwbare-energieprojecten (zie tabel). 

Projecten: realisaties en prognose
In 2013 begon de bouw van de al lang aangekon-
digde pelletsfabriek. Na lang overleg besliste onze 
partner om niet mee in het project te stappen. Het 
is dus voor 100% een project van Ecopower. De 
fabrieksgebouwen zijn voltooid, de installatie van 
de machines is volop bezig.
Eveneens in 2013 werden nog een aantal zon-
necelinstallaties voltooid. De projecten start-
ten in 2012, maar konden niet onmiddellijk 
afgewerkt worden omwille van de vernieuwing 
van hoogspanningscabines. Ze zijn nu allemaal 
operationeel.
De voorbereidende werken voor de bouw van 4 
windturbines in Asse zijn gestart. Deze zouden 
in 2014 moeten draaien. In Beersel zal de bouw 
van 2 windturbines starten nadat de vergunningen 
definitief 	verkregen	zijn.	In	Gent	komt	er	bij	het	
bestaande project een uitbreiding, waarvan 20% 
van Ecopower is (2,4 MW). De vergunningen voor 
Bilzen en Sint-Truiden zouden in 2014 moeten 
bevestigd worden.

Verder hopen we in 2014 vergunningen te krijgen 
voor 8 windturbines in Mol en 1 windturbine in 
Rieme (project havengebied Gent).
 
Uitkering dividend
Ecopower is een erkende coöperatie. Jaarlijks kan 
maximaal 6% dividend worden uitgekeerd aan 
de aandeelhouders. Dat maximum is er omdat 
coöperaties waardegedreven ondernemingen zijn. 
Ze laten coöperanten delen in de winsten, maar 
winst is niet de enige drijfveer, ook niet voor de 
coöperanten. De beslissing wordt genomen door 
de aandeelhouders, op de Algemene Vergadering. 

te zijn en kunnen ze van bij het begin ken-
nismaken met de projecten waarvan ze hun 
elektriciteit betrekken. Dit gebeurde ook in 
2013. Coöperanten gaven daarnaast tijdens de 
coöperantenavonden heel wat suggesties om 
nog andere lokale actoren bij de projecten te 
betrekken of  om een lokale groep op te starten. 

Eigen verbruik van energie
Bij de organisatie van evenementen stemt Eco-
power plaats en uur zo goed mogelijk af  op het 
openbaar vervoer. 
Er is een aanmoedigingsbeleid om geen auto te 
gebruiken. Voor alle verplaatsingen proberen 
medewerkers van Ecopower maximaal met het 
openbaar	 vervoer	 en	 per	 fiets	 te	 gaan.	Woon-
werkabonnementen worden volledig terugbetaald. 
Bovendien	is	er	een	fietsvergoeding	voor	wie	met	
de	fiets	naar	het	werk	komt	 en	minstens	2	km	
moet	afleggen.	

Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik, voor 
hernieuwbare energie en voor coöperatief ondernemen 

 Ecologisch

Initiatieven voor sensibilisatie
Iedereen op groene elektriciteit en dan ook nog zo 
weinig mogelijk! Dat is het toekomstbeeld. Omdat 
de mogelijkheden voor hernieuwbare energie niet 
eindeloos zijn, blijft het belangrijk om ook met 
die groene energie heel zuinig om te springen.
Dus kunnen coöperanten al van bij de eerste 
telefoon feedback krijgen over hun elektriciteits-
verbruik: wat zijn grote energieslokkers, hoeveel 
groter is uw verbruik dan dat van een vergelijkbaar 
huishouden, wat kunt u op korte termijn doen? 
Klanten die een groot elektriciteitsverbruik hebben, 
krijgen tips hoe ze hun verbruik kunnen laten dalen.

Projectvoorstellingen voor coöperanten
Sinds 2011 betrekt Ecopower bij de ontwikke-
ling van de projecten de lokale coöperanten. Zo 
zien ‘klanten’ wat het betekent om coöperant 

Alle investeringen van Ecopower met de jaarlijkse afschrijving onder de as.
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Energieverbruik van de coöperanten
De klanten van Ecopower verbruiken steeds 
minder elektriciteit. Met een algemeen gemid-
delde van 2.135 kWh/jaar zitten de Ecopower-
huishoudens onder het Vlaamse gemiddelde. 
Als je daaruit alle huishoudens met zonnecellen 
weghaalt, is dit nog steeds 2.956 kWh per jaar.  

Leveranciers en verbruiksgoederen
De tussentijdse facturen van onze coöperanten 
kunnen per e-mail worden verstuurd. Zo sparen 
we kosten en papier. De helft van de klanten krijgt 
zo zijn tussentijdse facturen. 
Voor drukwerk doet Ecopower een beroep op De 
Wrikker, een coöperatieve drukkerij in Berchem 
die drukt op gerecycleerd papier en met vegetale 
inkten, dus zonder solventen. Al het papier is 
gerecycleerd. Voor catering op kantoor en tijdens 
evenementen wordt zo veel mogelijk een beroep 
gedaan op biologische en/of  fairtrade producten.

 Sociaal en maatschappelijk

Ondersteuning zonnepanelen
Ongeveer een derde van de coöperanten van 
Ecopower heeft zonnepanelen. Zo dragen ze bij 
aan groene én decentrale productie.
Ecopower heeft zelf  ook heel wat geïnvesteerd 
in zonnepanelen, voornamelijk op scholen. Op 
die manier willen we jongeren vertrouwd maken 
met lokale productie van elektriciteit door middel 
van de zon.
Heel wat eigenaars van grote zonnecelinstallaties 
verkopen hun productie aan Ecopower. Ook op 
deze manier ondersteunen we lokale producenten.

Energietransitie
Ecopower blijft zich inzetten om zowel overhe-
den als burgers duidelijk te maken dat we werk 
moeten maken van de energievoorziening van 
de toekomst. Het ombouwen van onze energie-
consumptie, verslaafd aan fossiele en nucleaire 
brandstoffen, naar hernieuwbare-energiebronnen 
vergt grote inspanningen, maar is noodzakelijk 
om velerlei redenen. Meer hierover lees je verder 
in dit jaarverslag.

Coöperatief  ondernemen
Ecopower is actief  in de coöperatieve beweging. 
We werken samen met andere coöperaties in 
Coopkracht, in REScoop.be en REScoop.eu.
Coopkracht is het platform van mens- en milieu-
vriendelijke coöperaties. Voor de coöperatie als 
waardegedreven bedrijfsvorm is volgens Ecopo-
wer een belangrijke rol weggelegd in de econo-
mie van de toekomst. De ICA-principes kunnen 
hierbij een leidraad zijn (zie pag. 18).
REScoop.be en REScoop.eu zijn de Belgische, 
respectievelijk de Europese federatie van her-
nieuwbare-energiecoöperaties. REScoop.eu zag 
in 2013 het levenslicht. 
REScoop.be wordt, analoog aan de laatste staats-
hervorming, opgesplitst in een Vlaamse en Waalse 
vzw, die beiden lid blijven van REScoop.be. Het 
verschil in wetgeving in beide gewesten maakt een 
dergelijke splitsing wenselijk.
Ecopower werkt verder mee in de commissie Com-
municatie van de Nationale Raad voor de Coöperatie.  

 Economisch

Stimuleren kleinverbruik
Door haar elektriciteit te leveren aan kostprijs, 
heeft	Ecopower	er	geen	enkel	financieel	belang	
bij dat coöperanten veel verbruiken. Zo is er geen 
conflict	met	onze	 andere	doelstelling:	 sensibili-
seren voor rationeel energiegebruik. En kunnen 
we meer coöperanten laten genieten van onze 
groene elektriciteit. Dat komt ook tot uiting in 
de prijsstructuur: elk kilowattuur kost evenveel en 
er is geen abonnementsgeld. Wie niets verbruikt, 
betaalt ook niets; wie bespaart, voelt dat onmid-
dellijk in zijn portemonnee.
In 2013 is de dalende trend, die zichtbaar was in 
het gemiddeld jaarverbruik van onze coöperanten, 
veel minder uitgesproken. Dit is te wijten aan de 
veranderde ondersteuningsmaatregelen voor wie 
zonnecellen installeerde: in 2013 is de sector van 
de zonnecelinstallateurs gedecimeerd.
 

Op 121 scholen, verspreid over heel Vlaanderen, heeft Ecopower 
zonnepanelen geïnstalleerd (foto Ecopuur).
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Windenergie eigen
50% (= 49.034 MWh)

Windenergie aankoop
21,5% (= 21.126 MWh)

Waterkracht eigen
0,5% (= 509 MWh)

Waterkracht aankoop
0,5% (= 662 MWh)

Biomassa eigen
0% (= 6 MWh)

Biomassa aankoop
7,5% (7.260 MWh)

Zonnecellen eigen
1,5% (1.414 MWh)

Zonnecellen aankoop
18,5% (21.896 MWh)

 Ecologisch

Elektriciteitslevering
In 2013 leverde Ecopower groene elektriciteit aan 
40.247 klanten die samen 98.045.000 kWh lokaal 
geproduceerde groene elektriciteit verbruikten.
In het stookseizoen 2013-2014 werd 115 ton 
pellets geleverd aan 56 klanten, in bulk of  in 
zakken. Volgend stookseizoen leveren we onze 
eigen pellets.

 Sociaal en maatschappelijk

Haalbaarheid om coöperant te worden
Voor de meeste mensen is het haalbaar om aan-
deelhouder te worden van Ecopower. Bovendien 
kunnen ze de kost van het aandeel vaak vrij snel te-
rugverdienen via een lagere elektriciteitsrekening. 
Ecopower stelt in concrete gevallen oplossingen 
voor als er mensen zijn voor wie dit bedrag toch 
een drempel vormt (vb. spreiding van de betaling). 
 
Externe beoordelingen van Ecopower
Ecopower kreeg de maximumscore in de evalu-
atie van Greenpeace over het groene karakter 
van de elektriciteit, van de Vlaamse Regula-
tor van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) 
over het aantal klachten en van Test-Aankoop 
over de klantentevredenheid en het contract.  

 Economisch

Prijsbeleid
De elektriciteitslevering van Ecopower is kos-
tendekkend. Voor veel mensen met een laag 
verbruik geeft de simulatie van de Vreg aan dat 
Ecopower een interessante leverancier is. Dat 
heeft diverse redenen. Er worden geen woe-
kerwinsten nagestreefd, er is een vaste prijs per 
kWh, er zijn geen abonnementskosten en de 
factuur blijft op nul staan zolang er geen energie 
wordt verbruikt (www.vreg.be). Onze prijs is een 
logisch gevolg van ons beleid: elektriciteitslevering 
is een dienstverlening aan onze coöperanten.  

Aankoop hernieuwbare elektriciteit
Ecopower koopt een deel van de geleverde elek-
triciteit aan van hernieuwbare-energieprojecten in 
Vlaanderen en Wallonië. Op die manier ondersteunt 
Ecopower deze kleinschalige producenten. De elek-
triciteit wordt ook geleverd aan onze coöperanten. 
Er kwam in 2013 opnieuw meer eigen productie 
bij de klanten  terecht. Waar dat in 2011 nog 
30% was, werd dit in 2012 50% en in 2013 52%. 

Ecopower levert groene energie aan haar coöperanten 

Uitdagingen voor 2014
•	De	pelletsfabriek	zal	voor	de	zomer	proefdraaien.	Alle	kinderziekten	zo	snel	mogelijk	weg-

werken is nodig om in het stookseizoen 2013-2014 te kunnen leveren.
•	 In	Asse	worden	4	windturbines	gebouwd.	Dit	is	een	mooie	aanvulling	van	ons	productiepark,	

maar uiteraard geen eindpunt. Nieuwe windprojecten worden opgestart, zodat het aandeel 
zelf  geproduceerde elektriciteit groter wordt en meer mensen de kans krijgen om duurzaam 
te investeren en tegelijk de eigen groene energie aan te kopen.

•	Ecopower	wil	dat	energieproductie	zoveel	mogelijk	rechtstreeks	 in	handen	komt	van	de	
burgers. Dat kan via Ecopower of  via andere coöperaties of  in een samenwerking. Omdat 
we elkaar moeten steunen, werd REScoop.be opgericht. Ecopower wil hierin een voortrek-
kersrol blijven spelen.

•	Ecopower	groeit,	zowel	in	aantal	coöperanten	als	in	aantal	personeelsleden.	Organisatorisch	
zullen	we	ons	moeten	aanpassen,	zodat	we	een	stabiel	en	financieel	gezond	bedrijf 	blijven.

•	Het	goede	rapport	dat	we	kregen	van	Greenpeace,	Vreg	en	Test-Aankoop	willen	we	in	2014	
herhalen: ecologisch ondernemen en klantvriendelijkheid staan hoog in ons vaandel.

Herkomst van 
de elektriciteit 
die geleverd 
wordt aan de 
klanten van 
Ecopower.
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Energietransitie

Wanneer energie opduikt in de nieuwsberichten, 
worden we steeds opnieuw rond de oren geslagen 
met de negatieve gevolgen van onze levensstijl: 
vervuiling, hoge kostprijs, hinder, schaarste, 
gezondheidsproblemen, onbetrouwbare han-
delspartners, klimaatverandering… De energie-
voorziening van de toekomst is anders: lokaal, 
hernieuwbaar en participatief.  

Het goede nieuws
Een recente Australische studie toont aan dat 
moderne windturbines geen nadelige invloed heb-
ben op de gezondheid van de omwonenden. De 
auteurs baseren hun conclusie op een doorgedre-
ven analyse van alle wetenschappelijke gegevens 
die wereldwijd hierover tot nog toe gepubliceerd 
werden 1. De gevolgen van geluid, infrasoon, slag-
schaduw, elektromagnetische straling, … werden 
alle onder de loep genomen. De conclusie maakt 
een einde aan de slapeloze nachten van veront-
ruste burgers, die vragen hebben bij de komst van 
een windturbinepark in hun buurt.
Ook goed nieuws was er recent uit de hoek van 
de zonnecellen. Er is een nieuw type zonnecel 
in de maak, waarvan de productie veel minder 
energie vergt, die veel minder vervuiling creëert 
bij de productie en recyclage, die gemakkelijker te 
maken is en waarvan de grondstoffen goedkoop 
zijn. Er wacht ons een zonnige toekomst.

Wat willen we?
Elektriciteit wordt het best geproduceerd dicht 
bij de verbruiker. Transport over lange afstanden 
zorgt immers voor aanzienlijke verliezen. Een net-
werk van kleine en middelgrote energiecentrales 
zorgt bovendien voor een grotere zekerheid in de 

productie. Wanneer in ons huidige energieland-
schap een grote elektriciteitscentrale stilgelegd 
wordt omwille van een technisch mankement, 
komen er onmiddellijk doemscenario’s op tafel, 
waarbij gedreigd wordt om landelijke gebieden af  
te sluiten van het elektriciteitsnet. We kunnen dit 
scenario vermijden door in versneld tempo werk 
te maken van decentrale productie. Hernieuwbare 
energie is hier bij uitstek voor geschikt. 

Hernieuwbare energie en energiebesparing 
zijn de enige duurzame keuze. Economisch gezien 
hebben sommige landen het goed voor elkaar: ze 
verkopen fossiele brandstoffen én schone lucht 
aan België. De kassa rinkelt tweemaal. Aardolie 
en steenkool verbranden in elektriciteitscentrales, 
met	fijn	stof 	en	klimaatverandering	tot	gevolg:	het	
hoeft niet. We kunnen er ook voor kiezen om onze 
eigen lucht proper te houden en ons handelstekort 
om te zetten in een overschot. Vlaanderen kan te-
gen 2050 op 100% hernieuwbare energie draaien,  
zo berekende het Planbureau en Vito, de Vlaamse 
instelling voor technologisch onderzoek. Het gaat 
dan niet enkel om de elektriciteitsproductie, maar 
ook om warmte en transport. 
De investering voor die energietransitie is geraamd 
op 400 miljard euro. Als die investeringen gespreid 
worden van nu tot 2050 is dat 11 miljard euro 
per jaar. Dat is haalbaar, zeker als je weet dat er 
nu meer dan 15 miljard euro per jaar verdwijnt 
naar het buitenland voor de aankoop van fos-
siele en nucleaire brandstoffen. Bovendien wegen 
de maatschappelijke baten, zoals de creatie van 
werkgelegenheid in de bouw- en energiesector 
of  de voordelen van een gezonder leefmilieu 
ruimschoots op tegenover de initieel hoge inves-
teringskosten voor hernieuwbare energie.
De energie van de toekomst moet participatief 
zijn. Immers, het zijn de gewone mensen die de 
energietransitie betalen. Als belastingbetaler, want 
bedrijven die investeren in hernieuwbare energie 
of  energiebesparing krijgen investeringssteun 
of  belastingvoordelen. Als consument, want de 
groenestroomcertificaten worden vooral aan 
burgers en kleine bedrijven doorgerekend. En als 
spaarder: bijna alle investeerders in de energietran-
sitie lenen bij banken, waar spaargeld staat – dat 
weinig opbrengt.
Dus kunnen mensen maar beter zelf  mee inves-
teren in hun eigen energievoorziening, dankzij 
rechtstreekse participatie in hun eigen projecten. 
Zo krijgen ze greep op de toekomst. Dat is ook 
waar Ecopower voor staat, en wat we verder wil-
len uitbouwen via REScoop.be en REScoop.eu.

(1)http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezond-
heidsnieuws-onder-de-loep/kunnen-windmolens-
mensen-ziek-maken

Overal in Europa 
wordt actie gevoerd 

om energieproductie 
in handen te krijgen 

van de bevolking 
(communitypower.eu)
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Stakeholders van Ecopower

Stakeholders zijn ‘belanghebbenden’. Het zijn alle personen, ondernemingen en/of  organisaties die betrokken zijn. 

De coöperanten en de klanten
Alle klanten zijn coöperant. De coöperanten 
worden op diverse manieren betrokken bij 
de werking van de coöperatie. Daarin zit een 
evolutie. Vroeger was er enkel de Algemene 
Vergadering. Gaandeweg zijn daar andere 
initiatieven bijgekomen. Van een ‘open be-
stuursvergadering’ in oktober, naar drie van 
die vergaderingen tot, in 2013, tien coöpe-
rantenavonden. Sinds 2012 wordt er bij elk 
windproject ook voor coöperanten uit de buurt 
een informatieavond gehouden - naast de pu-
blieke avond. PowerPost verscheen in 2013 drie 
keer. De inhoud varieert sterk: nieuws over de 
projecten, tips voor rationeel energiegebruik, 
antwoorden op veelgestelde vragen, algemene 
informatie over de coöperatie. In 2013 maakte 
Ecopower ook werk van de Facebookpagina. 
Vragen worden zo direct mogelijk beantwoord 
door eigen personeel. Zo houden we voeling 
met coöperanten, knelpunten komen aan het 
licht en de communicatie kan hierop inspelen. 

Het personeel
Ecopower streeft naar duurzame tewerkstel-
ling voor haar werknemers, waarbij ruimte is 
voor	flexibiliteit,	autonomie	en	kwaliteit.	Die	
elementen zitten vervat in een ‘charter’. 
We geloven in de positieve effecten van diver-
siteit: dit kan een verrijking zijn voor zowel 
mensen als resultaten. Onze vacatures krijgen 
een hoge respons van gemotiveerde kandidaten 
met	sterke	profielen	en	een	echte	wil	om	een	
deel van Ecopower te worden. 

Buurtbewoners uit de omgeving van de 
projecten
Vòòr de realisatie van projecten met belang-
rijke impact op de omgeving, licht Ecopower 
deze uitgebreid toe voor de buurtbewoners. 
Ze worden individueel uitgenodigd, krijgen 

antwoord op hun vragen en uitleg over mee 
investeren. 
 
De milieu- en noord-zuidbeweging, het 
middenveld
Al is hiermee geen structureel overleg, toch zijn 
dit belangrijke stakeholders. De standpunten 
van deze ngo’s worden opgevolgd en af  en 
toe is er contact, naar aanleiding van concrete 
vragen. Middenveldorganisaties werken mee 
aan het draagvlak voor windprojecten.

De coöperatieve beweging
Ecopower is actief  in de coöperatieve beweging: 
via Coopkracht, in de Commissie Communica-
tie van de Nationale Raad voor de Coöperatie, 
via lessen, debatten enz. Ecopower ondersteunt 
ook de coöperatieve werking van beginnende 
coöperatieve groene-energie-initiatieven in Bel-
gië en in Europa, onder meer via de federatie 
REScoop.be en via REScoop.eu.

De overheid
Ecopower rapporteert en legt verantwoording 
af  aan de Vreg, de Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt. Er zijn ook con-
tacten met kabinetten en administratie, tot op 
Europees niveau. Dat gebeurt rechtstreeks of  
via vakorganisaties.
Ecopower schakelt zich in in de doelstellingen 
voor hernieuwbare energie van de overheid. 

De samenleving
Ecopower streeft transparantie na over haar 
werking en haar doelstellingen. De investerin-
gen in en energie-opbrengsten van de projecten 
worden gepubliceerd op de website. Geregeld 
verschijnen er tips voor rationeel energiege-
bruik. PowerPost en de jaarrekeningen zijn 
via de website te consulteren. De website van 
Ecopower krijgt elk jaar 500.000 bezoekers. 
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
van aandeelhouders op 12 april 2014

In overeenstemming met de bepalingen in de 
vennootschappenwet brengen wij verslag uit over de 
activiteiten van Ecopower cvba tijdens het afgelopen 
boekjaar (periode van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013) en vragen we voor de opgestelde 
jaarrekening 2013 uw goedkeuring.

1. Jaarrekening 2013

In 2013 werd er geïnvesteerd in één windturbine 
in Essen (project Essen-Kalmthout). Er waren 
ook kosten voor de afwerking van installaties met 
zonnecellen. 

andere bedrijfsopbrengsten. Belangrijke elemen-
ten die dit resultaat beïnvloeden: het klantenbe-
stand is gestegen van 36.973 naar 40.247 klanten. 
Er is 9.870.732,93 euro geïnvesteerd in 2012. 

Er zijn 24 personeelsleden bij Ecopower. De perso-
neelskosten in 2013 waren in totaal 1.457.715,76 euro.

Het	financiële	resultaat	bedraagt	386.147,73	euro	
en bevat voor een bedrag van 109.650,25 euro 
kapitaalsubsidies. In 2013 heeft de Vlaamse over-
heid beslist om aan Ecopower een strategische 
investeringssteun (investering pelletsfabriek) toe 
te kennen ten bedrage van 957.971 Euro. Hiervan 
werd in de loop van 2013 reeds een bedrag van 
287.391,30 euro ontvangen. Aangezien de criteria 
voor het verkrijgen van de subsidie per balans-
datum echter nog niet met zekerheid werden 
behaald, werd betrokken kapitaalsubsidie nog niet 
in het eigen vermogen (of  resultaat) opgenomen.

Na boeking van de nodige voorzieningen sluit 
het boekjaar af  met een winst na belasting van 
990.256,24	 euro.	De	fiscaal	 belastbare	 basis	 is	
nihil ten gevolge van het feit dat de vennoot-
schap kan genieten van de aftrek voor eco-
logische investeringen en voor risicokapitaal.
De	cashflow	bedraagt	4.645.257,95	euro	 (winst	
na belasting + afschrijvingen + voorzieningen).

2. Belangrijke gebeurtenissen 
na afsluiting van de jaarrekening 
2013,  toekomstverwachtingen en 
omstandigheden die de ontwikkeling 
van de vennootschap aanzienlijk 
kunnen beïnvloeden na 2013

Er zijn eind 2013 ruim 1.000 klanten op de 
wachtlijst voor overschakeling. Die wachtlijst is 
verkort naar 4 maanden (voorheen 6 maanden).

Er zijn er geen belangrijke gebeurtenissen na het 
afsluiten van het boekjaar die het getrouwe beeld 
van de jaarrekening 2013 kunnen beïnvloeden.

3. Onderzoek en ontwikkeling

Er zijn geen nieuwe acties in onderzoek en ont-
wikkeling.

Windturbines (vooral Essen) 2.667.872,52 euro
PV-installaties decentraal scholen 940.178,01 euro
Kantoormateriaal en –uitrusting, inrichting     10.294,95 euro

Er is 3.618.345,47 euro geïnvesteerd in 2013. De 
totale boekwaarde van de activa in aanbouw be-
draagt eind 2013: 6.920.340,12 euro (485.571,04 
euro meer dan een jaar voordien). Dat is groten-
deels de investering in de pelletsfabriek die volop 
bezig is. Beperkt ook in enkele windprojecten. Er 
werden in 2013 voor 3.603.193,81 euro afschrij-
vingen geboekt. De vennootschap heeft tijdens 
het afgelopen boekjaar een omzet gerealiseerd van 
25.700.000,38 euro. Er zijn ook 5.995.752,93 euro 
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4. Bijkantoren

De maatschappelijke zetel van Ecopower is in Ber-
chem. Er is ook operationeel werk bij de installa-
ties in Eeklo. In Ham is er een fabriek in aanbouw. 

5. Risico’s en onzekerheden 
waarmede de vennootschap wordt 
geconfronteerd/ Risicobeheersing

De vennootschap heeft tijdens het afgelopen 
boekjaar	 geen	 gebruik	 gemaakt	 van	 financiële	
instrumenten en heeft geen activa die uitgedrukt 
zijn in niet-euro-munten (geen wisselrisico). 
Gezien de eigen aard en de activiteiten van 
de vennootschap zijn er geen belangrijke ri-
sico’s te melden zoals bedoeld in artikel 96-8°.

De vennootschap is verwikkeld in een juridisch 
geschil met een derde partij aangaande de uit-
voering van een contract inzake de energiepro-
ductie van een windturbinepark en gerelateerde 
certificaten.	De	 uiteindelijke	 uitkomst	 van	 het	
geschil kan op heden niet worden bepaald. 

In	Wallonië	 is	 er	 op	 de	 certificatenmarkt	 een	
groot	 overschot	 aan	 groenestroomcertificaten.	
De handel is teruggevallen op de minimaal 
gegarandeerde bedragen. Daaraan zijn ook de 
zelf 	 geproduceerde	 certificaten	 gewaardeerd.	

Om de omzet en gerelateerde kosten van ener-
gieverbruik te bepalen, baseert de vennootschap 
zich zowel op rechtstreekse meetgegevens als 
op verbruiksramingen in segmenten die jaarlijks 
worden gemeten. De vennootschap is afhanke-
lijk van informatie die wordt verkregen van de 
verschillende netbeheerders. Aangezien de de-
finitieve	toewijzingen	geruime	tijd	op	zich	laten	
wachten,	ontstaat	een	significante	onzekerheids-
marge, waardoor de vennootschap genoodzaakt 
is om deels te werken met ramingen. Aangepaste 
maatregelen moeten er voor zorgen dat deze 
onzekerheid tot een minimum wordt beperkt.

6. Bestemming van het resultaat van 
het afgelopen boekjaar

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeel-
houders van 2013 over het boekjaar 2012 besliste 
om geen dividend uit te keren. 

Voor het boekjaar 2013 stelt de Raad van Bestuur 
voor om de winst van het boekjaar de volgende 
bestemming te geven (in euro):

Winst van het boekjaar 990.256,24
Toevoeging aan wettelijke reserves 49.512,81
Uitkering dividend 2013 964.915,12
Onttrekking aan beschikbare reserves -24.171,69

De Raad van Bestuur stelt voor om 2% dividend 
uit te keren over 2013.

7. Bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders

Wij stellen voor, zoals statutair voorzien, de 
Algemene Vergadering te houden op 12 april 2014 
om 10.00 uur met het oog op de goedkeuring van 
de jaarrekening 2013 

1. Goedkeuring van de agenda
2. Werking 2013 en vooruitzichten 2014
3. Financiën 2013 en raming 2014
4. Verslag Controlerende Vennoten en 

Commissaris.
5. Goedkeuring van de jaarrekening 2013, 

bestemming resultaat 2013, kwijting van de 
Raad van Bestuur en Commissaris

6. Verkiezing Controlerende Vennoten          
(voor 3 jaar)

7. Statutenwijziging
8. Inbreng van de Algemene Vergadering.
9. Varia

Met algemeenheid van stemmen wordt dit 
verslag goedgekeurd en door de aanwezigen 
ondertekend.

Berchem, 24 maart 2014
Relinde Baeten    
Kristof  Deprez    
Karel Derveaux 
Ruth Stokx    
Erwin Storms    
Dirk Vansintjan
Ingrid Verduyn    
Jim Williame

Wij hebben het verslag van de commissaris ontvangen 
op 4 april 2014 met volgende verklaring: “Verklaring 
over de jaarrekening zonder voorbehoud, met toelichtende 
paragraaf.” 

  



BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 44.197.811 44.042.262

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 1.386.511 1.133.526

Materiële vaste activa 5.3 22/27 42.735.679 42.872.035
Terreinen en gebouwen 22 1.449.154 1.509.832
Installaties, machines en uitrusting 23 34.306.948 34.852.607
Meubilair en rollend materieel 24 49.960 63.622
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26 9.277 11.205
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 6.920.340 6.434.769

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 75.621 36.701
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 75.621 36.701
Aandelen 284 12.500 8.750
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 63.121 27.951

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 22.004.210 18.507.942

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 15.700 16.396
Voorraden 30/36 15.700 16.396

Grond- en hulpstoffen 30/31 15.700 16.396
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 20.322.186 14.798.452
Handelsvorderingen 40 15.770.086 9.205.493
Overige vorderingen 41 4.552.100 5.592.959

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 175 89
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53 175 89

Liquide middelen 54/58 237.896 481.132

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 1.428.253 3.211.873

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 66.202.021 62.550.204

Nr. BE 0445.389.356 VOL 2.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 53.159.208 51.530.185

Kapitaal 5.7 10 48.328.750 46.638.250
Geplaatst kapitaal 100 48.328.750 46.638.250
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 2.999.087 2.973.746
Wettelijke reserve 130 499.856 450.343
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132 37.500 37.500
Beschikbare reserves 133 2.461.731 2.485.903

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15 1.831.371 1.918.189

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 295.442

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 74.796
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5 74.796

Uitgestelde belastingen 168 220.646

SCHULDEN 17/49 13.042.813 10.724.577

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17
Financiële schulden 170/4

Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 12.295.309 10.165.967
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42
Financiële schulden 43 3.600.000

Kredietinstellingen 430/8 3.600.000
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 9.596.057 4.912.092
Leveranciers 440/4 9.596.057 4.912.092
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 257.702 223.754

Belastingen 450/3 64.372 7
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 193.330 223.747

Overige schulden 47/48 2.441.550 1.430.121

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 747.504 558.610

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 66.202.021 62.550.204

Nr. BE 0445.389.356 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 31.828.444 28.546.202
Omzet 5.10 70 25.700.000 24.068.519
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72 132.691 141.549
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 5.995.753 4.336.134

Bedrijfskosten 60/64 31.289.895 28.511.977
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 22.429.392 21.357.850

Aankopen 600/8 22.428.696 21.347.556
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 696 10.294

Diensten en diverse goederen 61 1.336.845 1.010.428
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 1.457.716 1.329.878
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 3.603.194 3.203.568
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 126.604 9.849
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 -74.796 74.796
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 2.410.940 1.525.608
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 538.549 34.225

Financiële opbrengsten 75 463.769 345.563
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751 354.119 176.225
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 109.650 169.338

Financiële kosten 5.11 65 77.621 217.631
Kosten van schulden 650 70.160 171.770
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 7.461 45.861

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 924.697 162.157

Uitzonderlijke opbrengsten 76 25.022 26.158
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 25.022 4.976
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9 21.182

Uitzonderlijke kosten 66 493
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 473
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 20
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 949.226 188.315

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 41.030 50.313

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0445.389.356 VOL 3
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77
Belastingen 670/3
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 990.256 238.628

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 990.256 238.628

Nr. BE 0445.389.356 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 990.256 238.628
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 990.256 238.628
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 24.172
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792 24.172

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 49.513 238.628
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 49.513 11.931
aan de overige reserves 6921 226.697

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6 964.915
Vergoeding van het kapitaal 694 964.915
Bestuurders of zaakvoerders 695
Andere rechthebbenden 696

Nr. BE 0445.389.356 VOL 4
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Verslag van de controlerende vennoten 
over het werkingsjaar 2013 van Ecopower cvba

De controlerende vennoten spraken in 2013 en 2014 driemaal af met elkaar en met 
enkele bestuurders. We waren ook aanwezig bij een lokale open vergadering.

We hebben in de voorbije weken onze gebruikelijke controleopdracht uitgeoefend, 
waarbij wij alle gevraagde informatie ontvingen. De financiële controle werd 
uitgevoerd door VCLJ Bedrijfsrevisoren bvba.

Het financiële rendement van Ecopower is in 2012 opnieuw licht gestegen tot een 
winst op eigen vermogen van 2,25%. In 2012 was het minder dan een 0,50%, in 
2011 3,10%, en in 2010 5,30%.

De investeringen zijn met 3,6 miljoen eerder gering geweest, in 2012 is 10,6 
miljoen geïnvesteerd. Er is wel nog 6,9 miljoen in aanbouw.

Vorig jaar steeg het aandeel eigen productie in de elektriciteitslevering verder tot 
52%, in 2012 was het 50%. Voor het eerst in jaren wordt er dus meer elektriciteit 
geleverd uit eigen productie dan uit aankoop; in 2010 beliep de eigen productie 
slechts 18%. Deze gewijzigde verhouding zou Ecopower meer stabiliteit moeten 
bieden. 

Aansluitend hierop vermelden we graag de aanhoudende lof van Greenpeace voor 
Ecopowers beleid van 100% groene elektriciteit.

In de gesprekken met de bestuurders konden we ons een beeld vormen van de 
algemene en financiële werking. Het voorbije jaar was in vergelijking met 2012 
beter qua resultaat en lag ook meer in lijn met de verwachtingen.
Het is evenwel duidelijk dat het rendement precair blijft: de winst uit de 
bedrijfsactiviteiten is slechts licht toegenomen.

Het financiële rendement van een aantal jaren geleden blijft moeilijk te evenaren.

We merken op dat hoewel het rendement in 2013 beperkt was, de liquiditeits
ratio (het beschikbaar of realiseerbaar vermogen in verhouding met de korte
termijnschulden) en de solvabiliteit (het eigen kapitaal aangevuld met de 
opgebouwde reserves uit winst, in verhouding met de schulden) stevig overeind 
blijven. De balans van Ecopower blijft dus gezond. 

Wij vroegen de Raad van Bestuur vorig jaar om oog te hebben voor volgende 
punten:

● De nauwkeurigheid van de voorspellingen: in 2012 weken de gerealiseerde 
resultaten sterk af van de voorspellingen. Om dit te vermijden, berekent de Raad 
van Bestuur nu meermaals per jaar het resultaat, rekening houdend met de 
elementen die eerder voor verrassingen zorgden. De bedrijfsrevisoren herhalen 
deze oefening bij de jaarafsluiting. 

● De rendabiliteit van Ecopower: gezien de rendabiliteit van de coöperatie 
nog steeds beperkt is, blijft een aanhoudende aandacht belangrijk. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe projecten dient dit een aandachtspunt te blijven. Wij 
hebben begrepen dat dit het geval is.

Vorig jaar was er lange tijd onzekerheid over de aanrekening van een forfaitaire 
netvergoeding voor zonnepanelen. De beslissing is einde 2013 vernietigd door de 
rechtbank, maar heeft Ecopower wel de nodige administratieve lasten bezorgd. Ook 
hier dient (alweer) aangestipt hoe de onzekerheid toeneemt door onvoorspelbare 
beslissingen. Het eerst opvragen van de netvergoeding bij deze klanten, om ze 
nadien weer terug te storten, kost ook tijd en geld. Wij menen niettemin dat de 
Raad van Bestuur een correcte houding heeft ingenomen tegenover de coöperanten 
(en elektriciteitsgebruikers).

Ecopower blijft jaarlijks groeien, zowel in aantal coöperanten, klanten als 
werknemers. De Raad van Bestuur blijft werk maken van de stroomlijning van 
Ecopower om verdere groei (& kwaliteit) te ondersteunen en te garanderen.
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Wij wensen de Raad van Bestuur te loven voor volgende positieve punten in 2013:

• Het gebruik van nieuwe sociale media. In 2013 zette Ecopower haar eerste 
stappen op sociale media (Facebook). Terwijl het gebruik van sociale media 
elders vaak een doel op zich is, biedt Ecopower een interessante aanvulling op 
de website. Er kan vlug gecommuniceerd worden, wanneer nodig, en zo kan men 
bv. sneller de projecten in aanbouw tonen.

• De voorbije jaren werden, ter aanvulling van de Algemene Vergadering, 
meerdere open vergaderingen gehouden, voor het eerst op verschillende 
plaatsen. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen.

• Ten slotte komt de ontwikkeling van nieuwe projecten op kruissnelheid. De 
pipeline is goed gevuld. Dit belooft goeds voor de toekomst.

De controlerende vennoten vragen aan de Raad van Bestuur om zich er over te 
bezinnen hoe de wisselwerking, tussen de website van Ecopower en haar 47.419 
coöperanten, gestimuleerd kan worden in wederzijds belang. Voor veel website-
eigenaars zouden die 47.419 gebruikers een droom zijn: daar wordt tot op heden 
nog (te) weinig mee gedaan.

In 2013 beloopt de winst 990.256,24 euro. Dit is ruim onvoldoende om een 
dividend van 6% uit te keren, een dergelijk dividend zou ongeveer 2.900.000 euro 
vergen. De situatie is wel verbeterd tegenover 2012. 
De Raad van Bestuur stelt een dividend van 2% voor. Aangezien er bij dit voorstel 
nog (netto) +/- 25.000 Euro winst toegevoegd wordt aan de reserves, vinden de 
controlerende vennoten dit een verantwoord voorstel. Een rendement van 2% 
overschrijdt in 2013 nog steeds de prestatie van een gemiddeld spaarboekje.

In 2014 zal de pelletsfabriek zijn eerste productie realiseren en zal het windproject 
in Asse met 4 windturbines opgestart worden. Beide zullen in de komende jaren 
ongetwijfeld een nieuwe duw geven aan de eigen productie, de diversificatie en de 
rendabiliteit van de onderneming. 

En dan nog een zijsprongetje buiten het financiële beleid, maar wel belangrijk voor 
de opbrengsten van 2014: in het eerste kwartaal van 2014 hebben we nooit eerder 
geziene wind(performanties) gekend. Wat dat betreft wordt 2014 een uitstekend 
jaar.

Wij geven een gunstig advies voor de kwijting van de Raad van Bestuur. Het is ook 
dit jaar gepast om personeel en bestuurders te bedanken voor hun inzet.

Frédéric Haghebaert  Luc Motmans   Thierry Decocq
Florastraat 96  Saffranenbergstraat 21   Kroonstraat 1 
9050 Gentbrugge  3001 Heverlee   3840 Borgloon
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De coöperatieve beweging is een wereldwijde 
beweging. Overal ter wereld, in zowat alle be-
drijfssectoren, organiseren mensen zich in deze 
bedrijfsvorm om samen iets te ondernemen. De 
Verenigde Naties erkennen het belang van de 
coöperaties. Het jaar 2012 werd door hen uitge-
roepen tot internationaal jaar van de coöperaties. 

Internationaal is er een sterke organisatie: 
ICA, de Internationale Coöperatieve Alliantie. 
Door jarenlange ervaring en door een grote 
kennis van zeer veel coöperaties, heeft ICA 
zeven	 coöperatieve	 kenmerken	 geïdentificeerd.	
Ook voor Ecopower zijn deze kenmerken heel 
goed van toepassing. 

Vrijwillig en open lidmaatschap
Wie toetreedt tot Ecopower, koopt een aandeel en 
wordt zo mede-eigenaar van de projecten. Iedereen 
die de doelstellingen van Ecopower onderschrijft, 
kan een of  meer aandelen kopen, en aanvaardt daar-
bij de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap. 

Democratische controle door de leden
Ook transparantie is een kenmerk van coöperatief  
ondernemen. Bij Ecopower heeft iedereen één 
stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het 
aantal aandelen. Kleine investeerders hebben dus 
precies evenveel in de pap te brokken als grote. De 
controlerende vennoten volgen het bedrijf  nauw 
op en rapporteren daarover aan de Algemene Ver-
gadering.	Voor	de	financiële	controle	schakelen	we	
een bedrijfsrevisor in.

Wat is kenmerkend voor een coöperatie? 

Economische participatie door de leden
De aandeelhouders van Ecopower zijn mede-eige-
naar van de windturbines, de waterkrachtcentrales, 
de zonnepanelen en de pelletsfabriek waarin we 
investeren. De aandeelhouders die willen, kun-
nen elektriciteit en pellets kopen bij Ecopower. 
Ook op andere manieren kun je je betrokkenheid 
tonen bij de coöperatie. Door energie te besparen 
bijvoorbeeld, of  door een ambassadeur voor her-
nieuwbare energie te zijn.

Autonomie en onafhankelijkheid  
Ecopower bewaart haar onafhankelijkheid, ook 
wanneer de coöperatie samenwerkt met part-
ners; met overheden waar we zonnepanelen 
zetten bijvoorbeeld, of  zoals in het windproject 
in Essen-Kalmthout met een ander bedrijf.  

Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Een belangrijk deel van de werking van coöpe-
ratieve vennootschappen is dat zij investeren in 
de vorming van hun ‘leden’, hun aandeelhouders. 
Ecopower heeft een nieuwsbrief  en betrekt ook 
op diverse andere manieren de coöperanten bij 
de werking. 

Samenwerking tussen coöperaties
Ecopower streeft naar samenwerking met andere 
coöperatieve vennootschappen. Dat gebeurt in 
Vlaanderen met BeauVent en Bronsgroen en in 
Wallonië. Maar ook Europees wordt samenwer-
king gezocht. Er wordt verder gewerkt aan een 
internationaal netwerk, in REScoop.eu. Buiten 
de energiesector werkt Ecopower ook samen met 
andere coöperaties binnen Coopkracht en is er een 
participatie in Oxfam Wereldwinkels (Oxfam Fair 
Trade cvba) en in de studentencoöperatie Core. 

Aandacht voor de gemeenschap
Door te kiezen voor hernieuwbare energie en 
rationeel energiegebruik en door het coöperatieve 
gedachtegoed uit te dragen wil Ecopower bijdragen 
tot de economie van de toekomst. 

Coöperantenavond in Ieper. Eén van de tien samenkomsten voor 
en op initiatief  van lokale coöperanten.
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17 september 2013: betonkolommen 3 oktober 2013: betonnen muren

3 januari 2014: brikettenpers26 november 2013: silo’s en dakconstructie

17 februari 2014: droger24 januari 2014: beplating kantoorzijde 20 maart 2014: kraan

26 december 2013: het dak staat erop



Ecopower cvba
Posthoflei	3	bus	3
2600 Berchem
tel. 03 287 37 79
fax. 03 287 37 71
info@ecopower.be
IBAN BE07 0012 2805 5766
BIC GEBABEBB
www.ecopower.be
BE-0445.389.356

Pelletsfabriek

ver.	uitg.:	Relinde	Baeten,	Posthoflei	3	bus	3,	2600	Berchem	
druk: De Wrikker cvba - 100% recyclagepapier met vegetale inkten

In 2013 startte de bouw van de pelletsfabriek in Ham. De fabrieksgebouwen zijn 
intussen voltooid (zie foto hieronder), de installatie van de machines wordt in 
april 2014 voltooid, waarna het proefdraaien kan beginnen. Op de voorpagina 
een beeld binnen met bovenaan de mixer en daaronder de pelletpers. Door 
de beplating zie je het Albertkanaal. Met deze fabriek hebben de coöperanten 
van Ecopower naast de mogelijkheid om groene elektriciteit af  te nemen, ook 
toegang tot zelf  geproduceerde pellets.




