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Ecopower Energiecafés 2018

Woensdag 17 oktober, Torhout.
Congreszaal van cc De Brouckere, Aartrijkestraat 6

Donderdag 18 oktober, Mechelen.
Cafetaria Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21.

Maandag 22 oktober, Heusden-Zolder.
Het Muzecafé van cc De Muze, Dekenstraat 40.

Woensdag 24 oktober, Hoegaarden.
Jeugdhuis ‘t Paenhuys, Stoopkensstraat 82/B.

Vrijdag 26 oktober, Deinze.
Buurtcentrum De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1A.

Dinsdag 6 november, Bij u thuis! - aanvang 20.00 uur.
Het allereerste online Energiecafé. Opgelet: start om 20.00 uur. 
U krijgt de nodige informatie per e-mail nadat u zich inschrijft 
via www.ecopower.be/kalender.

De vijf Energiecafés op locatie starten telkens om 19.00 uur 
en eindigen rond 22.00 uur. Na elk thema is er ruimte voor 
dialoog. We maken ook tijd om na te praten en samen een glas 
te drinken.

Alle Energiecafés staan ook op onze website in de online 
kalender: www.ecopower.be/kalender.

Hebt u een specifieke vraag voor een bepaald Energiecafé? Laat 
het ons op voorhand weten op energiecafe@ecopower.be.

Ecopower komt weer naar u toe met zes Energiecafés

Ecopower komt weer naar u toe dit najaar. Naar 
goede gewoonte organiseren we verschillende 
Energiecafés voor coöperanten én niet-
coöperanten. Voor het eerst vindt er ook een 
online versie plaats die u via streaming van thuis 
uit kunt volgen. We snijden twee actuele thema’s 
aan en gaan in dialoog. Deze ontmoetingen 
zijn voor Ecopower als burgercoöperatie een 
belangrijke aanvulling op de input en feedback 
die we jaarlijks krijgen tijdens de algemene 
vergadering.

Thema 1: van gas los?
Nederland wil van het gas af en stopt tegen 2025 
de gaslevering aan België. Wat betekent dit voor 
een Vlaams huishouden? Waarom promoot 
Vlaanderen naast energiebesparing (isoleren-
isoleren-isoleren) ook groene warmte via 
warmtepompen, pelletketels en warmtenetten? 
Wat is de verwarming van de toekomst en 
welke technologie is het meest geschikt voor uw 
woning?

Heel wat mensen investeren in zonnepanelen. 
Is dat ook voor u interessant? Wat is het effect 
van de digitale meter – ook wel slimme meter 
genoemd? Gaan we straks thuis batterijen 
plaatsen? Er is ook sprake van een heel nieuwe 
manier om uw elektriciteitsfactuur te berekenen: 
het capaciteitstarief. Wat kan het effect daarvan 
zijn? We kijken naar wat er op ons af komt en 
gaan net dat stapje verder dan wat er in de krant 
staat.

Thema 2: energietransitie en de elektriciteitsmarkt - wat komt er op u af en wat kunt u zelf doen? 

De oude 
Ferrarismeter 
wordt niet 
langer 
gemaakt: 
een van de 
aankomende 
veranderingen.

Warm water en verwarming: hoe doen we dat 
zonder fossiele brandstoffen?



In de historische Huysmanhoeve in Eeklo huist het 
provinciale streekcentrum voor het Meetjesland.

Eeklo en Ranst
Voor het jaar 2018 stond de 
bouw van vier windturbines 
op het programma. Drie 
in Ranst en een in Eeklo. 
Jammer genoeg heeft het 

project in Ranst, bij drinkwatermaatschappij 
water-link, vertraging opgelopen. Een beroep 
tegen de bouwvergunning werd onverwacht 
aanvaard. Omdat Ecopower zich samen met 
water-link engageerde om natuurversterkende 
maatregelen te nemen op de site, is er volgens 
de raad voor vergunningsbetwistingen een 
milieueffectenrapport (MER) nodig. Dit 
terwijl de auditeur van de Raad van State eerder 
opmerkte dat een MER geen bijkomende 
relevante informatie zou opleveren. We zitten in 
Ranst dus verwikkeld in een procedurekwestie 
die opgelost moet worden vooraleer we echt 
kunnen starten met de bouw.

In Eeklo worden intussen wel volop 
voorbereidingen getroffen voor de inplanting van 
een nieuwe turbine. Op het terrein is nu nog niet 
zo veel te zien. In het voorjaar van 2019 zal de 
windturbine aan de Huysmanhoeve elektriciteit 
op het net zetten, waarmee we ongeveer 
3000 huishoudens van lokale, hernieuwbare 
elektriciteit kunnen voorzien.

Coöperatieve zonnepanelen op open-
bare daken
Na een openbare aanbesteding ging de gemeente 
Oud-Heverlee in zee met Ecopower voor de 
realisatie van een coöperatief zonneproject. De 
gemeente stelt openbare daken ter beschikking, 
waarop Ecopower een PV-project zal ontwikkelen 
en uitbaten. De financiering gebeurt met 
burgerkapitaal volgens het REScoop-model van 
rechtstreekse burgerparticipatie. Lees meer op 
www.ecopower.be/OudHeverlee. Tijdens een 
infoavond op maandag 17 september lieten we 
de inwoners van Oud-Heverlee kennismaken 
met het project en met het participatiemodel 
van Ecopower. Er staan 
gelijkaardige samenwerkingen 
in de steigers in Bekkevoort 
en Tervuren.

Klimaatscholen 2050
Ook Klimaatscholen 2050, 
gelanceerd in februari van dit jaar, installeert 
binnenkort de eerste zonne-installatie op 
basisschool de Ark in Leuven. De Ark stelde zich 
samen met bijna 200 andere scholen kandidaat 
voor het opwekken van lokale zonne-energie op 
de schooldaken, gefinancierd met burgerkapitaal 
via zes Vlaamse energiecoöperaties waaronder 
Ecopower. Dit project is een lichtend voorbeeld 
en hopelijk het eerste van vele! Meer op www.
klimaatscholen2050.be en op www.ecopower.be/
DeArk.

Nieuwe verdelers van groene warmte
Ons netwerk van pellet- en brikettenverdelers 
breidt steeds verder uit in Nederland en België. 
We verwelkomen zes nieuwe handelaars: de 
Brandhout-specialist (Borgloon), Elektro Pues 
/ Avantis Leuven (Herent), Geerts HS (Olen), 
Heatingworld (Liessel, 
NL), HORTA Goltstein-
Craemers (Dilsen-Stokkem) 
en Xylo Houtpellets 
(Dedemsvaart, NL). De 
adressen en websites van 
alle Ecopower-verdelers 
vindt u via www.ecopower.
be/groenewarmte.

Simulatie van 
de geplande 
turbines in 
Ranst

Update projecten: wind, zon, en groene warmte

@EcopowerBE

facebook.com/ecopower

zoek op Youtube ‘Ecopower cvba’



De elektriciteitsprijs van Ecopower verandert op 
1 januari 2019. Dat gebeurt in twee stappen. In 
deze PowerPost kondigen we de prijswijziging 
aan van het gedeelte ‘elektriciteit’; het stukje van 
de kWh-prijs dat Ecopower zelf bepaalt. Deze 
eerste prijsverandering communiceren we nu al 
omdat onze algemene voorwaarden hiervoor een 
termijn van minimaal drie maanden bepalen.
In december verwachten we ook nieuwe prijzen 
van de distributienetbeheerders, daar heeft 
Ecopower geen vat op. Zodra we die informatie 
hebben, bezorgen we alle klanten een persoonlijke 
communicatie met de exacte prijs per kWh vanaf 
1 januari 2019 in zijn of haar netgebied.

Stijgende marktprijs
De totaalprijs per kWh bestaat uit elektriciteit, 
distributie- en transportkosten en heffingen, 
waaronder 21% btw. Het eerste stukje is voor 
Ecopower, het tweede voor de netbeheerders en 
het derde voor de overheid.
Ecopower volgt voor het gedeelte elektriciteit 
de marktprijs. De keuze voor een hogere of 
lagere prijs ten opzichte van de markt kan 
namelijk ongewenste effecten hebben. Het is 
voor onze klanten niet fijn om een veel te hoge 
prijs te betalen. Voor onze eigen projecten en 
voor bevriende producenten waar Ecopower 
stroom van aankoopt, zou het daarentegen 
ongewenst zijn om een te lage prijs te hanteren. 
Ook al kiezen we als burgercoöperatie voor een 
heel eigen aanpak, we spelen wel mee op de 
reguliere elektriciteitsmarkt. Daardoor zijn sterk 
afwijkende prijzen op lange termijn niet haalbaar. 
Het blijft overigens zo dat Ecopower geen extra 
winstmarges neemt op die marktprijs.
De marktprijs voor 2019 kondigt forse stijgingen 
aan; bijna een verdubbeling. Die stijging volgen 
we, waardoor klanten vanaf 1 januari meer zullen 
betalen per kWh. Dat zal ook zo zijn bij andere 
leveranciers. Bij Ecopower betekent dit een 
gemiddelde prijsstijging van 2,73 cent per kWh.

Federale bijdragen
De nieuwe prijs zoals vermeld in de tabel hiernaast 
houdt niet alleen rekening met de gestegen 
marktprijs maar ook met een rechtzetting 
door de netbeheerders van de eerder te veel 
betaalde federale bijdragen. In de pers werd 
aangekondigd dat die zou terugbetaald worden 
via de elektriciteitsfactuur, wat Ecopower nu 
verrekent in de nieuwe kWh-prijs. Ook met de 
aangepaste quota en prijzen voor groene stroom 
en warmtekracht wordt rekening gehouden. 

Dat is de inlevering van 
certificaten die Ecopower 
- net zoals alle andere 
leveranciers - moet doen.

Zelfde manier van werken
Verder blijft de Ecopower-
manier van werken hetzelfde. Alle klanten in 
hetzelfde netgebied betalen dezelfde vaste all-
in-prijs per kilowattuur. Het verschil tussen de 
netgebieden schuilt in de distributiekosten.
De kosten voor prosumententarief en de bijdrage 
voor het Energiefonds worden net zoals voorheen 
een-op-een doorgerekend.

Prijzen vergelijken?
De Ecopower-prijsberekenaar (www.ecopower.
be/prijssimulator) en de onafhankelijke 
prijssimulator VREG (vtest.vreg.be) rekenen 
vanaf december 2018 met onderstaande nieuwe 
prijzen. Vanaf januari 2019 worden overal de 
nieuwe prijzen gehanteerd aangepast aan de reële 
distributiekosten.

Nieuw evenwicht
Op 1 juli 2018 is Ecopower veranderd van 
evenwichtsverantwoordelijke. Dat is de partij 
die de energieboekhouding organiseert. Elke dag 
geeft die aan de federale netbeheerder Elia door 
hoeveel elektriciteit Ecopower op het net zet en 
hoeveel de Ecopower-klanten verbruiken. De 
switch heeft verder geen impact op de levering. 
Wel kan die een effect hebben op het resultaat 
van het boekjaar, omdat de vorige partij waarmee 
we werkten in vereffening gaat.

EANDIS INFRAX
Netgebied Prijs / kWh in € Netgebied Prijs / kWh in €
Gaselwest 0,3217 Inter-energa 0,2643
IMEA 0,2696 Infrax-West 0,2788

IMEWO 0,2837 IVEG 0,2974
Intergem 0,2648 PBE 0,2749
IVEKA 0,2825

IVERLEK 0,2825
Sibelgas 0,2982

Ecopower-prijzen per netgebied vanaf 1 januari 2019, btw, 
distributie- en andere kosten inbegrepen en onder voorbehoud van 
wijzigingen van de transport- en distributiekosten:

Nieuwe elektriciteitsprijs bij Ecopower vanaf 1 januari 2019

Wie uw netbeheerder is, vindt u op uw elektriciteitsfactuur of op 
www.ecopower.be/prijssimulator door uw postcode in te geven.
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ENplus. Dat label gaat gepaard met periodieke, 
onafhankelijke labo-analyses die kwaliteit en 
duurzaamheid garanderen. De prijsstijging is ook 
nodig om de aankoop van lokale en kwalitatieve 
grondstoffen voor onze briketten te blijven 
garanderen.

Bulkleveringen 
Voor bulk wijzigt het systeem niet: levering met 
onze Ecopower-bulkwagen blijft inbegrepen 
in de prijs. Ook bieden we bulkleveringen nog 
steeds enkel in België aan. De bulkprijs stijgt 
licht per ton: € 10 (bij aankoop van minder dan 
twee ton) of € 6 (vanaf twee ton).

Staffel- en partnerkortingen blijven bestaan
Partnerkortingen voor Gezinsbond (vanaf dit 
seizoen € 9 in plaats van € 15), KWB en EBEM 
blijven geldig. Nieuwe partner vanaf dit seizoen is 
OKRA, de grootste Vlaamse 
vereniging voor 55+. Ook 
de staffelkorting voor wie 
meer dan één pallet tegelijk 
koopt, blijft geldig.

Nog een nieuwigheid: snelle leveringen
De leveringstermijn voor webshopbestellingen is 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling. 
Voor de meeste klanten is dit geen probleem. 
Maar hebt u bijvoorbeeld net een nieuwe kachel 
gekocht? Of bent u uw slinkende voorraad uit het 
oog verloren? Dan bieden we sinds 4 september 
ook de optie ‘snelle levering’ aan. Voor een 
meerprijs van € 10 per pallet – ongeacht de regio 
– krijgt u de bestelling uiterlijk drie werkdagen na 
ontvangst van uw betaling thuis geleverd. Voor 
bulkleveringen is geen snelle levering mogelijk.

September: de start van het nieuwe stookseizoen
Begin september betekent voor Ecopower de start 

van het nieuwe stookseizoen. 
We suggereren uiteraard niet 
dat u de kachel meteen moet 
aansteken, maar we lanceren 
wel enkele nieuwigheden.

Levering niet langer inbegrepen
Ecopower levert houtpellets en briketten in 
Vlaanderen, Nederland én Wallonië. De kostprijs 
om te leveren in die regio’s verschilt, waardoor 
onze eenvormige all-in-prijs niet langer houdbaar 
was. Voortaan worden de leveringskosten apart 
aangerekend: € 15 per pallet in Vlaanderen, € 
22 per pallet in Wallonië en € 39 per pallet in 
Nederland (uitgezonderd Waddeneilanden). Btw 
blijft inbegrepen in de geafficheerde prijs.
Dit nieuwe prijssysteem houdt een lichte 
prijsstijging in: coöperanten in Vlaanderen 
betalen nu € 270 in plaats van € 264 voor 
een thuis geleverd pallet. Wie in Wallonië of 
Nederland laat leveren betaalt nu iets meer door 
de hogere transportkosten. Ondanks de hogere 
transportkosten biedt Ecopower interessante 
prijzen voor Nederlandse klanten. Daar geldt 
namelijk een btw-tarief van 21% op pellets en 
briketten. In België is dat slechts 6%.

ENplus-certificering voor onze briketten
Voor de briketten voeren we samen 
met het nieuwe prijssysteem ook een 
prijsstijging door. Niet omdat onze 
marge dan groter wordt, wel omdat we 
met enige trots kunnen aankondigen 
dat we als eerste Belgische bedrijf 
briketten produceren met het 
onafhankelijke kwaliteitscertificaat 

Pellets oP Pallet 1 Pallet 2 Palletten 3 Palletten 4 Palletten of meer

Basis 270 265 260 255
Coöperanten 255 250 245 240

Partners 261 256 251 246
Briketten oP Pallet 1 Pallet 2 Palletten 3 Palletten 4 Palletten of meer

Basis 280 275 270 265
Coöperanten 265 260 255 250
Partners 271 266 261 256

levering Palletgoed gewone levering snelle levering

Vlaanderen 15 25
Wallonië 22 32
Nederland 39 49

Nieuwe prijzen per pallet in €, inclusief 6% btw


