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Power Post

Leuven en Ecopower zien het LICHT 
Energie halen uit zon, wind en warmte en die 
beschikbare groene energie zo efficiënt moge-
lijk gebruiken. Dat is de dubbele doelstelling 
van het gloednieuwe partnerschap van de stad 
Leuven met Ecopower: LICHT Leuven. Om de 
doelstellingen te halen, wil het partnerschap de 
Leuvense middenveldorganisaties, instellingen 
en bedrijven betrekken, zoals eerder gebeurde 
bij de stadsbrede aanpak van Leuven 2030. En 
vooral ook de lokale bevolking, want via een coö-
peratieve structuur zullen de Leuvenaars kunnen 
investeren én participeren in de winst. Ook in 
Gent slaan de stad, de burger en enkele coöpe-
raties waaronder Ecopower de handen in elkaar 
voor het project Buurzame Stroom.

22 november: coöperatieve dag Antwerpen
‘Coöperaties: zuurstof voor een betere economie en 
samenleving’, is het motto van deze dag. Iedereen 
met interesse in coöperatief ondernemen, komt 
hier aan zijn of haar trekken in een van de vijftien 
workshops. Coöperanten die inschrijven voor 15 
september betalen slechts 25 euro. Programma: 
www.cooperatiefvlaanderen.be.

Bijdrage Energiefonds afgeschaft
U vernam het wellicht in de pers. De Bijdrage 
Energiefonds is door het grondwettelijk hof afge-
schaft. Op federaal niveau bestaat er al een gelijk-
aardige taks gebaseerd op het aantal verbruikte 
kWh. De Bijdrage Energiefonds verdwijnt vanaf 
1 januari 2018.
Voor 2016 en 2017 verandert er niets, de afschaf-
fing is niet met terugwerkende kracht. We ver-
wachten dat een beperkte energieheffing zal blij-
ven bestaan, maar dan per aansluiting in plaats 
van per verbruiksschijf. Als er meer nieuws is, 
verschijnt dit op onze website en sociale media. 

VREG-rapport herkomst elektriciteit
De VREG, de Vlaamse regulator voor de ener-
giemarkt, rapporteerde recent over de herkomst 
van de elektriciteit in hun ‘Brandstofmixrapport 
2016’. Het bevat interessante cijfers over de ener-
giemix en de geografische herkomst.
47% van alle geleverde stroom in Vlaanderen is 
nucleair. 31% kwam uit hernieuwbare bronnen, 
21% uit fossiele brandstoffen en bijna 1% uit 
kwalitatieve warmtekoppeling.
Als we naar de herkomst van de in Vlaanderen 
geleverde groene stroom kijken, werd liefst 59% 
in het buitenland opgewekt. 27% kwam uit 
Vlaanderen en 14% uit Wallonië en uit parken 
voor de Belgische kust. De Vlaamse groene-
stroomproductie is goed voor amper 8,32% van 
de totale geleverde elektriciteit in 2016.
Ecopower levert overigens alleen 100% her-
nieuwbare elektriciteit van binnenlandse her-
komst. Het volledige rapport vindt u op de web-
site van de VREG: www.vreg.be met de zoekterm 
‘rapport brandstofmix’.

Kom naar de energiecafés van Ecopower: iedereen welkom

Coöperant of niet, iedereen is welkom op de energiecafés 
van Ecopower. Breng gerust kennissen mee! De energie-
cafés starten telkens om 19.00 uur en eindigen rond 
22.00 uur. Dit jaar proberen we in elke gemeente ook een 
lokaal energiethema van Ecopower op de agenda te zetten. 
Het programma wordt geserveerd met een drankje. Uiter-
aard is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Suggesties 
zijn welkom op energiecafes@ecopower.be.

4 oktober, Gent. ABVV-Fernandezzaal, Vrijdagmarkt 9
5 oktober, Knokke. CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1
9 oktober, Leuven. Bib. Tweebronnen, Diestsestraat 49
12 oktober, Antwerpen. ViaVia Café, Wolstraat 43
16 oktober, Mol. Ten Aerenkorf, Achterbos 49
18 oktober, Genk. Heempark, Hoogzij 7
19 oktober, Harelbeke. De Bron, Marktstraat 88
23 oktober, Asse. ‘t Smiske, Gemeenteplein 7

Op het dak van KA Redingenhof liggen collectieve 
zonnepanelen van Ecopower. LICHT Leuven werd 
er voorgesteld aan de pers.



Relinde Baeten wordt als gespreksleider aange-
steld. Er zijn 231 stemgerechtigden waarvan 10 
volmachten. 
Aan het begin van de vergadering meldt een per-
soon een probleem voor de verkiezing van de 
raad van bestuur, een andere geeft te kennen dat 
het financiële verslag onvoldoende transparant is. 
Dit komt verder op de agenda aan bod. Beiden 
geven ook aan kandidaat te zijn voor de raad van 
bestuur. De agenda wordt goedgekeurd. 

Werking 2016 en vooruitzichten 2017
In 2016 kwamen er windturbines bij: 2 in 
Beersel van elk 2,05 MW; 0,8 in Gent-Ever-
gem (Kluizendok 2) van 3,4 MW; 0,8 in Gent-
Evergem (Rieme-Noord) van 3,2 MW en ten-
slotte 1 windturbine van 2,3 MW in Houyet. 
In totaal heeft Ecopower nu 22 windturbines.  
Er zitten nog projecten in de pijplijn voor 2017, 
vergund met een beroepsprocedure. Het meest 
gevorderde is het project in Ranst.
Voor de elektriciteitslevering telden we 41.586 
klanten op 31 december 2016. Vorig jaar lever-
den we 89 MWh waarvan 94% uit eigen pro-
ductie. In de loop van het jaar kwamen er extra 
kosten bij voor onze klanten: de verhoging van 
de distributiekosten en de invoering van de Bij-
drage Energiefonds. Het gemiddelde verbruik 
van onze klanten blijft dalen. Eind 2016 was dat 
gemiddeld 2706 kWh voor huishoudens zonder 
zonnepanelen en 1897 kWh voor alle huishou-
dens samen. Aan de productiekant waren al onze 
installaties samen goed voor 82.470.000 kWh.  
Ecopower kreeg van Greenpeace de maximale 
score als groene-elektriciteitsleverancier. Ook 
voor klantentevredenheid bij TestAankoop sco-
ren we goed. Bij de VREG kregen we 0,56 klach-
ten per 5000 klanten, het gemiddelde bedraagt 
2,72. Een pluim voor onze klantendienst!
Met de productie van pellets en briketten kiest 
Ecopower voor groene warmte als duurzaam al-
ternatief voor stookolie en brandhout. Immers, 

60% van de energievraag in een huishouden gaat 
naar verwarming. Bij de productie houden we 
rekening met heel wat duurzaamheidsrandvoor-
waarden zoals de herkomst van het hout. Onze 
pellets en briketten geven de laagste uitstoot van 
CO2 en fijn stof en het hoogste rendement van 
houtverbranding. De verkoop van pellets steeg in 
2017, maar er is nog veel uitbreiding mogelijk. 
Via REScoop Nederland en REScoop Wallonië 
boren we nieuwe afzetmarkten aan. Ecopower 
investeerde in een nieuwe zeef om het stofgehalte 
te verminderen en in een eigen oplegger om bulk 
te leveren. We slaagden in 2016 voor de ENPlus-
audit voor de pellets en de briketten. Voor de 
pelletverkoop werd een extra personeelslid aan-
geworven. 

Financiën 2016 en vooruitzicht 2017
De materiële vaste activa  van Ecopower – de 
huidige waarde van alle productieinstallaties 
samen – is 60.849.188 euro. Eind 2016 zijn er 
50.393 coöperanten met elk gemiddeld vier aan-
delen, samen goed voor 49.881.000 euro kapi-
taal. Er zijn eind 2016 35 personeelsleden.
2016 was een slecht windjaar. In de fabriek wer-
den 5000 ton pellets en briketten geproduceerd 
De omzet voor 2016 is 37.120.963 euro, vooral 
afkomstig van de elektriciteitsverkoop. De kos-
ten zijn vooral voor de elektriciteitslevering (o.m. 
distributiekosten), afschrijvingen en lonen. Er is 
een winst van 2.435.920 euro. De raad van be-
stuur stelt een dividend van 4% voor, de overige 
482.320 euro wordt bestemd als reserves.

Antwoorden op de vragen
Het gedeelte elektriciteit staat voor 15% van 
de totale elektriciteitskost. Alle andere kosten 
moet Ecopower wettelijk doorrekenen. Eco-
power ondersteunt lobbywerk vanuit het mid-
denveld en ijvert voor een zo eerlijk mogelijke 
elektriciteitsprijs.
Een aantal mensen hebben vragen bij de pel-
letfabriek. Niet elk gebruik en niet alle soorten 
pellets zijn te verantwoorden. De duurzaam-
heid bij Ecopower is gebaseerd op lokaal hout 
uit duurzaam bosbeheer dat gebruikt wordt voor 
huisverwarming. Het is geen oplossing voor alle 
huishoudelijke warmte, maar alvast een deel van 
de stookolie kan vervangen worden door pel-
lets. Dit is vele malen beter dan het ondertussen 
afgevoerde plan om houtpellets te stoken in de 
Langerlo-centrale voor elektriciteitsproductie. 
De pelletfabriek heeft een negatief effect op het 
resultaat. Er is nog een weg te gaan om dit om 
te buigen. Op dit moment leveren we in Vlaan-
deren en Nederland, aan handelaars en groot-
handel. Optimaal kunnen we 100% leveren aan 
lokale eindklanten.
Voor zonnecellen is er geen vergoeding voor 
netto-injectie op het net. Dit zal veranderen, 
maar moet nog concreet worden. In de Euro-
pese projecten wordt gewerkt aan slimme net-
ten, waardoor klanten kunnen meewerken aan 
netevenwicht. Zo kan een beperking van het ver-
bruik op enkele momenten per jaar veel nuttiger 
zijn dan de dag-nachtopdeling. 
Voor de elektriciteitslevering zijn er vragen 
over de Bijdrage Energiefonds. Stel dat die na 
juridische procedures wordt afgeschaft, dan ver-
wachten we dat de Vlaamse regulator VREG de 
correcte afhandeling zal coördineren.

Controlerende vennoten
De controlerende vennoten geven aan dat aan 
hun adviezen veel aandacht wordt gegeven. Het 

personeel heeft hard gewerkt, zie ook de klachten-
evaluatie. Ze hopen dat er in 2017 voor 100% 
uit eigen hernieuwbare bronnen kan worden ge-
leverd. Voor de pellets stellen ze vast dat er steeds 
meer aandacht is voor duurzame verwarming. En 
het is ook goed dat REScoops zoals Ecopower een 
stem krijgen op Belgisch en Europees niveau.

Nog antwoorden op de vragen
Het voorstel is om 4% dividend uit te keren. 
Dat is veel, vinden sommige coöperanten. An-
deren vinden dit goed. We keren de gemaakte 
winst uit en bouwen tegelijk de reserves verder 
op. De manier van werken voor de uitkering van 
het dividend zou een thema kunnen zijn voor de 
energiecafés. De keuze voor 4% is niet gemoti-
veerd om sneller coöperanten aan te trekken. De 
huidige groeicurve is prima.
Er wordt gevraagd naar een verdere opdeling van 
het resultaat en verdergaande transparantie. De 
raad van bestuur zal dit opnemen. Ecopower 
betaalt geen belasting op basis van belastingaf-
trek omwille van investeringen in hernieuwbare 
energie. Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
notionele investeringsaftrek. Het is voor Ecopo-
wer belangrijk dat er steeds nieuwe investerin-
gen komen. Zo nodig wordt hiervoor tijdelijk 
externe financiering voor gezocht. Elk nieuw 
project wordt geëvalueerd op basis van de actuele 
wetgeving, bijvoorbeeld over groenestroomcerti-
ficaten.
Sommige coöperanten pleiten voor verdere ver-
ruiming van de activiteiten: nieuwe technologie-
en, opslag van energie, elektrische auto’s, groen 
gas…

Stemmingen
De jaarrekening van 2016 wordt goedgekeurd 
met 226 ja-stemmen, 1 tegenstem en 4 onthou-
dingen. Er wordt kwijting gegeven aan de raad 
van bestuur. De resultaatverwerking en de uit-
kering van 4% dividend wordt goedgekeurd met 
224 ja-stemmen, 1 nee-stem en 6 onthoudingen. 

Verslag algemene vergadering Ecopower cvba dd. 8 april 2017

Grafiek: door al-
lerlei bijkomende 
heffingen is het 
aandeel van de 
elektriciteitskost 
in de leverings-
prijs fors terug-
gelopen. In 2014 
was dat nog 
33%, in 2016 
werd dat
gemiddeld 15%. 

In Den Brink, een jeugdverblijf van Scouts en Gid-
sen in Herentals, vult Ecopower vanaf nu de silo 
met duurzame Belgische pellets.

Ecopower is partner en trekker van diverse Euro-
pese projecten. REScoop Plus onderzoekt ener-
giebesparing bij de leden van de Europese RES-
coops. Hoe kunnen REScoops daarbij helpen? 
Nobel Grid werkt aan slimme meters en slimme 
software voor verbruiksanalyse en het aansturen 
van de vraag. Ecopower is test- en demonstratie-
partner en wil eigen productie en verbruik van de 
klanten bekijken als een coöperatieve energiecen-
trale. Wisegrid gaat nog een stap verder. Ook de 
opslag van energie en elektrische wagens worden 
onderzocht. In het kader van REScoop MECISE 
begeleidt Ecopower particulieren in Beersel en 
Asse bij hun investeringen in energie-efficiëntie. 
Dit gebeurt met een intensief begeleidingstraject: 
het Ecotraject. We onderzoeken of we dit traject 
in de toekomst ook elders kunnen uitrollen. PV-
financing wil de drempels voor zonnepanelen uit 
de weg ruimen en nieuwe mogelijkheden zoeken 
inclusief beleidsmaatregelen.
Voor 2017 willen we voor elektriciteit een ge-
zonde en voor de pellets een belangrijke groei 
realiseren. Op dit moment levert Ecopower elek-
triciteit aan 1,4% van de Vlaamse huishoudens, 
voor pellets is dat 1% marktaandeel. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2014 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017

eu
ro

/k
W

h

Evolutie gemiddelde prijs elektriciteit (2000 kWh/j)

Elektriciteit+werking Heffingen Transport/distributie btw

Een volle zaal in het KASK tijdens de algemene 
vergadering in Gent op 8 april 2017



Ver. uitg. Relinde Baeten, Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, info@ecopower.be, www.ecopower.be, 03 287 37 79 
www.facebook.com/ecopower - rek. BE07 0012 2805 5766 - Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten. 

Verkiezing raad van bestuur
Er zijn minimaal 3 en maximaal 11 bestuurders. 
De uittredende raad van bestuur heeft voorbe-
reidingswerk geleverd en schuift een team naar 
voor als volgende raad van bestuur. Hierin zit een 
evenwicht tussen nieuwe mensen en anciënniteit 
en tussen werkers (personeel) en externen. Ook 
naar genderverhouding en expertise werd geke-
ken. Naast het team is er nog een kandidatuur 
binnengekomen.
Aan de vergadering wordt gevraagd of deze ma-
nier van werken (het vormen van een team) goed 
is. Dit wordt goedgekeurd met 195 ja-stemmen, 
19 nee-stemmen en 17 onthoudingen. De mees-
te nee-stemmers verkozen een individuele stem 
voor de kandidaten. Op voorstel van de raad van 
bestuur is er enkele jaren geleden een huishoude-
lijk reglement opgesteld dat een maximum van 
drie aaneensluitende mandaten bepaalt. Om dit 
op te volgen is er een gedeeltelijke vernieuwing 
van de raad van bestuur voorzien, tegelijk blijft 
ervaring behouden. Sommige mensen zullen 
meer dan drie aansluitende mandaten hebben. 
Aan de vergadering wordt gevraagd of ze hier-
mee akkoord gaan. Dit wordt goedgekeurd met 
207 ja-stemmen, 17 nee-stemmen en 7 onthou-

Bezoek gratis de fabriek
Ecopower heeft een eigen pellet- en brikettenfabriek in het 
Limburgse Ham. Zo hebben we de volledige controle over 
het productieproces, van de keuze van de grondstof tot de 
verpakking. Lokale grondstoffen en een korte en transpa-
rante keten garanderen een minimale uitstoot van CO2 en 
fijn stof. Zin om uw fabriek te bezoeken? Dat kan op 21 
oktober en 25 november, telkens een zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur. Plaatsen zijn beperkt, schrijf u snel in via 
www.ecopower.be/kalender of via onze klantendienst. Lie-
ver een virtueel bezoek? Kijk eens op ons Youtube-kanaal 
of op onze website via www.ecopower.be/groenewarmte.

Een handelaar in uw buurt
Ecopower levert gratis pellets en briketten aan huis per 
pallet. Koopt u liever kleinere hoeveelheden? Dat kan, 
ons netwerk van verdelers in Vlaanderen blijft uitbreiden.

De nieuwe handelaars:
•	 Bomenzorg Thys in Kalmthout
•	 Brandhoutcenter Van Spaandonk in Hoogstraten
•	 Dier en Tuin Frimout in Zillebeke

Het volledige overzicht van de verkooppunten vindt u via 
www.ecopower.be/groenewarmte.

dingen. 
De vraag of mensen zich tijdens de vergadering 
kandidaat kunnen stellen voor de raad van be-
stuur wordt afgewezen met 148 stemmen tegen, 
50 voor en 33 onthoudingen. 
Er wordt opgemerkt dat de aanwezigheid van 
werknemers in het bestuur waardevol is. De 
stemming verloopt schriftelijk. De raad van 
bestuur wordt als team verkozen met 171 ja-
stemmen, 48 nee-stemmen en 11 onthoudingen. 
Verkozen zijn: Relinde Baeten, Karel Derveaux, 
Gust Janssen, Kathleen Markey, Ruth Stokx, Er-
win Storms, Dirk Vansintjan, Luc Vermeeren, 
Tom Willems.
Er zijn 9 kandidaten voor controlerend vennoot. 
Sinds vele jaren zijn er 3 controlerende venno-
ten. De algemene vergadering beslist om dit op 
te trekken tot 5 vennoten. 81 mensen stemmen 
voor 3 controlerende vennoten, 128 voor 5, 24 
onthouden zich en 3 stemmen ongeldig/blanco. 
Kregen de meerderheid van de stemmen: Marko 
Bosman, Kristof Descheemaeker, Talita Heijme-
rink, Luc Sabbe en Serge Van Passen.

Het jaarverslag 2016 staat op de website. Een pa-
pieren exemplaar kunt u opvragen bij Ecopower.

Molenfeesten in Rotselaar
Op 19 en 20 augustus zijn het weer molenfeesten 
in de Molen van Rotselaar. Dat is niet enkel de 
bakermat van uw energiecoöperatie, Ecopower 
baat er ook de waterkrachtcentrale uit. Welkom 
voor een rondleiding, kinderanimatie en lekker 
eten. Meer op www.molenvanrotselaar.be.

Online betalen in de webshop met Mollie
Wie pellets of briketten koopt in de Ecopower-
webshop, kan vanaf nu online betalen. Snel, een-
voudig en veilig. Ecopower werkt hiervoor sa-
men met betaalpartner Mollie. U kunt ook nog 
steeds voor een overschrijving kiezen. Betalen na 
levering is niet langer mogelijk. Meer info via
www.ecopower.be/mollie en bij de klantendienst.

Op 15 juni, wereldwinddag, overhandigden diverse REScoops 
aan lokale overheden de vraag om rechtstreekse burgerpartici-
patie bij hernieuwbare-energieprojecten in te voeren. Op de 
foto Jim Williame van Ecopower met Antwerpse schepen Na-
billa Ait Daoud. De schepen steunt de vraag voor participatie 
door coöperaties in windprojecten.  
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