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Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit informatiedocument houdt risico’s in. 

Een belegger loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te 

verliezen. Alvorens aandelen te kopen dienen potentiële investeerders aandachtig het hele 

informatiedocument te lezen. Dit bevat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren. 

Hun beslissing dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie opgenomen in dit 

informatiedocument. 

Ecopower beperkt het intreden van coöperanten tot maximaal 20 aandelen per persoon en 

maximaal 5.000.000 euro per jaar. 
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SAMENVATTING 
 

Algemeen 

Het aantal aandelen per coöperant wordt sinds 2014 beperkt tot maximaal 20. Dat komt overeen 

met een maximale investering van 5.000 euro per coöperant. Er wordt maximaal 5.000.000 euro 

per jaar aan aandelen geaccepteerd. Op die manier kan Ecopower zich beroepen op de vrijstelling 

van de prospectusplicht voor erkende coöperaties. 

Dit informatiedocument werd niet voorgelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten (FSMA) en voldoet niet aan artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de 

openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten 

tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het document is gebaseerd op hoe een 

prospectus is opgebouwd, maar het is geen officiële prospectus. 

Het informatiedocument houdt in geen geval een beoordeling in van de opportuniteit en de 

kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Een 

belegging in aandelen houdt risico’s in. De risico’s staan opgesomd vanaf pagina 23.   

Dit informatiedocument kunt u downloaden op de website van Ecopower www.ecopower.be en 

is ter inzage beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 

2600 Berchem. Het document kan ook aangevraagd worden via info@ecopower.be. Wie dat 

wenst, kan dit document ook thuisgestuurd krijgen. 

Ecopower roept enkel in het Vlaamse Gewest op tot investeren. Dit informatiedocument wordt 

daarom enkel in het Nederlands ter beschikking gesteld.    
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Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen 

Element  Informatieverplichting Informatie 

A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet alleen worden gelezen 

als een inleiding op het informatiedocument. 

Een beslissing om te beleggen in de aangeboden 

aandelen moet gebaseerd zijn op de bestudering 

van het document in zijn geheel. 

Als er door een belegger een vordering wordt 

ingesteld bij een rechtbank over de informatie in 

het informatiedocument, is het mogelijk dat deze 

belegger volgens de toepasselijke wetgeving de 

kosten dient te betalen voor de vertaling van het 

informatiedocument alvorens de rechtsvordering 

wordt ingesteld. 

Alleen de personen die de samenvatting hebben 

ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden 

gesteld als de samenvatting de volgende 

tekortkomingen heeft: 

- De samenvatting is misleidend onjuist of 

inconsistent als zij samen  met de andere 

delen van het informatiedocument wordt 

gelezen; 

- De samenvatting bevat niet de 

kerngegevens om beleggers te helpen 

wanneer zij overwegen om in aandelen van 

Ecopower  te investeren. 

A.2 Vermeldingen betreffende de 

plaatsing van de effecten door 

een financiële intermediair 

Niet van toepassing 
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Afdeling B – Uitgevende instelling 

Element  Informatieverplichting Informatie 

B.1 
Officiële en 

handelsnaam van de 

uitgevende instelling  

Ecopower cvba 

B.2 Vestigingsplaats en 

rechtsvorm van de 

uitgevende instelling, 

wetgeving waaronder 

de uitgevende 

instelling werkt en 

land van oprichting 

Ecopower is een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, vennootschap naar Belgisch recht, met 

maatschappelijke zetel te Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem 

(België). Ecopower is ingeschreven in het rechtspersonen-

register van Antwerpen en heeft ondernemingsnummer 

0445.389.356. 

B.3 Kerngegevens die 

verband houden met 

de aard van de 

huidige 

werkzaamheden en 

de belangrijkste 

activiteiten van de 

uitgevende instelling 

Ecopower heeft een drievoudige opdracht: 

• Het verzamelen van financiële middelen voor 

alternatieve-, duurzame- en hernieuwbare- 

energieproductie. Ecopower geeft elke burger de kans 

om te investeren in de productie van hernieuwbare 

energie. Ecopower doet dit voornamelijk met eigen 

projecten maar investeert ook in projecten die door 

anderen ontwikkeld worden: lokale initiatiefgroepen, 

coöperaties, gemeentebesturen en privébedrijven.  

• Sensibiliseren over hernieuwbare energie en vooral over 

rationeel energiegebruik.  

• Gebruikers en zelfproducenten van groene stroom 

verenigen en groene stroom leveren aan haar 

coöperanten en aan de coöperanten van andere 

coöperaties waarmee wordt samengewerkt. 

B.4a Belangrijkste 

tendensen voor de 

uitgevende instelling 

en de sectoren waarin 

zij werkzaam is 

• Sector van de hernieuwbare energie  

De hoogte van de overheidsstimulansen varieert volgens de 

voortschrijdende inzichten bij de verschillende overheden 

(Vlaanderen, België en Europa). Op korte termijn kan dit leiden 

tot investeringsonzekerheid. Dat was bijvoorbeeld het geval in 

2012 toen de marktomstandigheden wijzigden. Het beleid 

maakte het niet eenvoudig om nieuwe projecten te starten en 
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de prijs van de certificaten daalde sterk. Op middellange en 

lange termijn is de meerwaarde van energie uit hernieuwbare 

bronnen verzekerd op basis van Europese wetgeving met 

betrekking tot energie en milieu. Dankzij de structuur van 

Ecopower kunnen we periodes van wisselend beleid relatief 

gemakkelijk doorkomen. Desondanks kunnen de plotse 

wijzigingen van overheidsondersteuningen voor hernieuwbare 

energie een belangrijke impact hebben op de werking van 

Ecopower. 

• Coöperatieve sector 

In de afgelopen jaren was er een toegenomen belangstelling 

voor de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die coöperatieve 

structuren bieden, wat gepaard gaat met een sterke heropleving 

van de coöperatieve sector. Ook internationaal is er sinds enkele 

jaren hernieuwde aandacht voor coöperaties. 

B.5 Beschrijving van de 

groep waarvan de 

uitgevende instelling 

deel uitmaakt, alsook 

van de positie van de 

uitgevende instelling 

binnen de groep. 

Ecopower is een onafhankelijke organisatie,  maakt geen deel uit 

van een groep en heeft geen dochterondernemingen. 

B.6 Aandeelhouders De aandelen van Ecopower hebben een nominale waarde van 

250 euro en staan op naam ingetekend in het aandelenregister 

van Ecopower. De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet 

onderhevig aan speculatie op financiële markten. De aandelen 

staan telkens vast voor een periode van 6 jaar. Coöperanten die 

het aandeel terug willen, moeten dit laten weten  in de eerste 

helft  van het zesde kalenderjaar na de aankoop, uiterlijk tegen 

30 juni. Doen ze dat niet, dan staan de aandelen opnieuw vast 

voor een periode van zes jaar. Dit herhaalt zich telkens. De 

verkoop moet schriftelijk (brief, e-mail of fax) aangevraagd 

worden. Ecopower neemt het aandeel terug als een 

kapitaalsvermindering. 
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B.7 Belangrijkste 

historische financiële 

informatie 

De kerncijfers voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015, 

gecontroleerd door de revisor, zijn de volgende: 

  2013 2014 2015 
        

Coöperanten (aantal) 47.419 48.004 48.833 

Aandelen (aantal) 193.315 194.017 194.830 

Personeelsleden (aantal) 24 27 34 

Personeelsleden (VTE) 23 25 30 

Omzet (€) 25.700.000 24.413.827 29.230.437 

Andere bedrijfs-

opbrengsten (€) 5.995.752 6.036.951 6.296.785 

Te bestemmen winstsaldo 

(€) 990.256 1.700.317 1.939.006 

Balanstotaal (€) 66.202.021 66.779.477 83.927.652 

Kapitaal (€) 48.328.750 48.504.250 48.707.500 

Schulden op meer dan 

een jaar (€) 0 0 4.500.000 

Sinds de datum van bovenstaande historische financiële 

informatie is de financiële situatie van Ecopower niet significant 

gewijzigd. 

B.8 
Belangrijkste pro 

forma financiële 

informatie  

Niet van toepassing 

B.9 Winstprognose of -

raming 

Niet van toepassing. Er is in dit document geen winstprognose 

opgenomen. 

B.10 Aard van enig 

voorbehoud in de 

afgifte van verklaring 

betreffende de 

historische financiële 

informatie 

Niet van toepassing. 

De commissaris van Ecopower heeft voor elk van de boekjaren 

waarop de historische financiële informatie betrekking heeft, 

een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd. 

B.11 Verklaring in geval 

van niet-toereikend 

werkkapitaal 

Niet van toepassing 
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Afdeling C. – Effecten 

Element 

  

Informatieverplichting Informatie 

C.1 Type en categorie van 

aangeboden effecten  

 

De aandelen hebben een nominale waarde van 250 

euro per aandeel. Een inschrijving op aandelen kan 

zowel door personen die reeds aandelen bezitten als 

door personen die nog geen aandelen bezitten. Geen 

enkele vennoot mag meer dan 20 aandelen bezitten.  

C.2 Munteenheid euro 

C.3 Aantal uitgegeven 

aandelen en nominale 

waarde per aandeel 

Toestand aandelenkapitaal: 

  2013 2014 2015 

Coöperanten 47.419 48.004 48.833 

Aandelen 193.315 194.017 194.830 

Alle aandelen hebben een nominale waarde van 250 

euro per aandeel. 

Alle aandelen zijn volledig volgestort. 

C.4 Aan de effecten verbonden 

rechten 

• Algemene Vergadering 

Elke aandeelhouder geeft recht op één stem op de 

Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen 

dat hij of zij bezit. 

• dividend 

Elk jaar formuleert de Raad van Bestuur een voorstel 

van dividend aan de Algemene Vergadering van 

Ecopower. Het dividend kan verschillen van jaar tot 

jaar, maar bedraagt maximaal 6%. Er kan ook 

voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 

• scheidingsaandeel 
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Bij uittreding / uitsluiting hebben de vennoten recht 

op terugbetaling van de nominale waarde van 250 

euro per aandeel. Er is geen mogelijkheid om bij 

uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening 

betaalde nominale waarde van de aandelen. 

C.5 Beperking op de vrije 

overdraagbaarheid van de 

effecten 

Aandelen zijn op naam en dus niet overdraagbaar 

naar andere natuurlijke personen of rechtspersonen. 

Bij het overlijden van een natuurlijke persoon worden 

de aandelen uitbetaald aan zijn of haar erfgenamen. 

Bij een faillissement of vereffening van een 

rechtspersoon worden de aandelen uitbetaald aan de 

wettelijke vertegenwoordigers. 

C.6 Toelating tot de handel 

met oog op verspreiding 

op gereglementeerde 

markten  

De aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet 

genoteerd worden op een gereglementeerde markt of 

op een MTF (Multilateral Trading Facility of 

Multilaterale handelsfaciliteit). 

C.7 Dividendbeleid Overeenkomstig artikel 34 van de statuten wordt het 

batig saldo van het boekjaar besteed als volgt: 

1.  5%  aan  de  wettelijke  reserve,  zoals  de  wet  het 

voorschrijft. 

2. Er kan eventueel een dividend worden toegestaan 

op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, 

maar met een maximumpercentage dat in geen geval 

meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het 

koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling 

van de  voorwaarden tot erkenning van de nationale 

groeperingen van coöperatieve vennootschappen en 

van   de   coöperatieve   vennootschappen   voor   de 

Nationale Raad voor de Coöperatie.  

3. Het overschot aan het reservefonds of aan speciale 

fondsen. 

Overeenkomstig het voormelde K.B. bedraagt het 

maximumdividend op heden 6 %. 
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De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de 

Raad van Bestuur over de toekenning van een 

dividend. De Raad van Bestuur houdt daarbij rekening 

met de financiële resultaten, met de reserves en met 

de prognoses voor de komende jaren.  

Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan 

ook voorgesteld worden om geen dividend toe te 

kennen. 

Het dividendrecht wordt slechts verworven wanneer 

het dividend betaalbaar wordt gesteld door de 

Algemene Vergadering en zal worden toegekend pro 

rata temporis voor wie aandeelhouder was in het 

betreffende jaar, vanaf de storting van de gelden tot 

de datum van uittreding. Het dividend wordt 

uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde 

van de aandelen.  

Afdeling D. – Risico’s 

Element 

  

Informatieverplichting Informatie 

D.1 Voornaamste risico’s die 

specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling of de 

sector 

Inleiding. Aan elke belegging in aandelen zijn per 

definitie risico’s verbonden. Potentiële beleggers 

wordt aangeraden de hierna vermelde risico’s 

zorgvuldig in overweging te nemen alvorens te 

beslissen in aandelen te beleggen. De in de statuten 

geformuleerde doelstelling en de aard van de 

activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een 

aantal risico’s mee. Het beleid van Ecopower cvba is 

erop gericht om deze risico’s zo goed mogelijk te 

beheersen zonder dat ze daarbij volledig kunnen 

worden uitgesloten. Ecopower cvba maakt een 

onderscheid tussen risicofactoren eigen aan 

activiteiten en sector van Ecopower cvba en 

risicofactoren eigen aan het aanbod van aandelen. 
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Ecopower cvba is ervan overtuigd dat de hieronder 

beschreven risico’s en onzekerheden momenteel 

veruit de belangrijkste zijn voor haar goede werking. 

Andere risico’s en onzekerheden waarvan Ecopower 

cvba het bestaan op heden nog niet kent of waarvan 

zij de impact danig beperkt, kunnen eveneens een 

invloed hebben op haar operationele en financiële 

situatie, wat ook op zijn beurt de waarde van de 

aandelen negatief kan beïnvloeden. 

Elektriciteit 

• Geografisch risico 

De projecten die tot op heden gerealiseerd zijn of in 

ontwikkeling zijn, zijn allemaal gelegen in België. Dit 

houdt het risico in dat veranderingen in het 

regelgevend kader, zoals opgesteld door de Vlaamse 

of de Waalse regering, een grote impact kunnen 

hebben op de rendabiliteit van de projecten. 

• Risico’s verbonden aan het behoud van 

coöperanten. 

 Het risico bestaat dat wanneer een groot aantal 

coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, 

Ecopower cvba op dat ogenblik niet over voldoende 

liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel 

te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit te 

stellen. Omdat terugstorting van aandelen slechts 

om de 6 jaar kan gebeuren is dit risico beperkt. 

• Voornaamste risico’s eigen aan de sector 

van de hernieuwbare energie 

 

- Bouwrisico 

Alle installaties waarbij Ecopower optreedt als 

bouwheer, worden gebouwd door gekwalificeerde 

installateurs. Er wordt bewust gekozen voor firma’s 

die hun bekwaamheid al bewezen hebben op de 

nationale of internationale markt. Hierdoor blijft het 
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risico op problemen tijdens de bouw van de 

installatie beperkt.  

 

- Exploitatierisico 

Voor alle projecten wordt een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en een 

brandverzekering die ook stormschade dekt. Voor de 

grotere installaties wordt bovendien een 

onderhoudscontract met de producent afgesloten. 

Ten slotte worden risico’s die niet door het 

onderhoudscontract gedekt worden, verzekerd door 

een machinebreukverzekering en een verzekering 

tegen verlies aan opbrengst. De werking van de 

installaties wordt op regelmatige basis opgevolgd 

door zowel de installateur van de installatie, als door 

Ecopower zelf. 

- Risico’s verbonden aan een vermindering van 

het windaanbod.  

Het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van 

een project minder windaanbod is dan voorzien en 

dat het project daardoor minder rendabel is dan 

verwacht. 

 

- Risico’s verbonden aan substantiële 

schommelingen in de marktprijzen van 

elektriciteit en verwante producten.  

Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van 

elektriciteit kan een nadelig effect hebben op de 

financiële positie. 

 

- Risico met betrekking tot de afbraak van de 

installatie. 

De windturbines worden na de exploitatieperiode 

afgebroken tot 3 meter onder het maaiveld. De 

belangrijkste onderdelen kunnen gerecycleerd 

worden, meer bepaald: 
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• de mast: staal of beton  

• de gondel: polyester of aluminium 

• de wieken: epoxyhars 

• de fundering: beton en staal 

De zonnepanelen die geplaatst worden, zijn mono- 

of polykristallijne panelen. Deze worden integraal 

gerecycleerd door een gespecialiseerde firma. Voor 

meer informatie verwijzen we naar 

www.pvcycle.org. De waterwielen en turbines van 

de waterkrachtcentrales zijn vervaardigd uit metaal, 

en bijgevolg volledig recycleerbaar.  

Pellets 

Commerciële risico’s 

• Ecopower heeft in 2014 een pelletsfabriek in 

gebruik genomen. Sindsdien wordt het 

klantenbestand uitgebouwd. Als Ecopower er 

onvoldoende in slaagt om marktaandeel uit 

te bouwen, dan heeft dit een negatief effect 

op haar bedrijfsresultaat of financiële positie. 

• Voor Ecopower is pelletsverkoop een nieuwe 

activiteit. De naambekendheid en reputatie 

van Ecopower is in de markt van de pellets 

nog niet groot en moet uitgebouwd worden. 

• De markt van de pellets is een sterk 

concurrentiële sector. Als Ecopower niet in 

staat is om op effectieve wijze te concurreren 

met bestaande concurrenten of nieuwe 

spelers op de markt, zal dit negatieve 

gevolgen hebben voor haar activiteiten, 

bedrijfsresultaten of financiële positie. 

De markt van de pellets is onderhevig aan sterke 

concurrentie. Ecopower concurreert met andere 

ondernemingen op basis van verschillende factoren, 

waaronder (i) de kennis van en de toegang tot de 

technologieën en het productieproces, (ii) reputatie 

en visie, (iii) geografische aanwezigheid, (iv) 
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distributienetwerk en (v) prijzen. Bovendien kan de 

concurrentie worden versterkt door nieuwe 

concurrenten die de markt betreden en die 

vergelijkbare producten aanbieden, en door 

consolidatie. Een sterke concurrentie kan leiden tot 

overcapaciteit op de markt en tot prijzendruk. 

Operationele risico’s 

• De productiekost is in grote mate afhankelijk 

van de prijs van hout. Deze prijs schommelt 

sterk. Als de marktomstandigheden het 

Ecopower onmogelijk maken om stijgingen in 

aankoopprijzen tijdig of zelfs later door te 

rekenen aan haar klanten, zal dit een 

nadelige invloed hebben op haar activiteiten, 

bedrijfsresultaten of financiële positie. 

Risico’s eigen aan de markt van brandstoffen 

• De pelletverkoop is in sterke mate afhankelijk 

van de klimatologische omstandigheden. Als 

er een zachte winter is, zullen er aanzienlijk 

minder pellets verbruikt worden in een 

stookseizoen. 

 

D.3 Voornaamste risico’s die 

specifiek zijn voor de 

effecten 

• Risico’s in verband met wijzigingen in 

regelgeving m.b.t. coöperaties 

Het dividend van erkende coöperaties is voor 

particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing 

tot een bedrag van 190 euro per persoon, per 

coöperatie en per jaar. Daarboven wordt een 

roerende voorheffing opgelegd door de federale 

regering. Als de regelgeving hierover zou 

veranderen, dan kan het dividend geheel of voor een 

groter deel onderworpen worden aan een roerende 

voorheffing. Ook de hoogte van de roerende 

voorheffing kan in de toekomst gewijzigd worden 

door de federale regering. Wijzigingen aan de  



Ecopower cvba – Informatiedocument 2016 

16 

 

regelgeving voor coöperatieve vennootschappen en 

vennootschappen in het algemeen kunnen ook van 

invloed zijn op de winstverwachting van de 

coöperatie. 

• Risico’s eigen aan investeren in Ecopower 

- Raad van Bestuur beslist autonoom 

De Raad van Bestuur van Ecopower beslist 

autonoom over het algemene investeringskader. Zij 

moet hiervoor geen toestemming vragen aan de 

coöperanten. Belangrijke leidraden bij het nemen 

van investeringsbeslissingen zijn onder andere het 

rendement, ecologische en ethische afwegingen en 

het risico dat met de betreffende investering 

verbonden is. Over dit investeringskader wordt 

gerapporteerd aan de  coöperanten via de Algemene 

Vergadering en via de nieuwsbrief PowerPost. 

- Beperkt stemrecht 

Elke coöperant heeft slechts één stem op de 

Algemene Vergadering, onafhankelijk van het aantal 

aandelen dat hij of zij bezit. Elke aanwezige 

coöperant mag slechts één niet-aanwezige 

coöperant vertegenwoordigen op de Algemene 

Vergadering. De Algemene Vergadering heeft geldig 

stemrecht, onafhankelijk van het aantal coöperanten 

dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De 

beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid van 

de geldig uitgebrachte stemmen. Er is dus  geen 

minimaal aantal aanwezigen vereist. Een 

uitzondering hierop is een statuutswijziging. 

Hiervoor moet de helft van het maatschappelijk 

kapitaal vertegenwoordigd zijn en de beslissing moet 

drie vierde van de stemmen krijgen. Lukt dat niet in 

een eerste vergadering, dan komt er een nieuwe 

bijeenroeping. Deze beslist geldig, ongeacht het 

vertegenwoordigde kapitaal én eveneens met drie 

vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen.  
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- Opbrengstrisico 

Het dividend wordt jaarlijks door de Algemene 

Vergadering vastgelegd, op voorstel van de Raad van 

Bestuur die daarbij rekening houdt met de financiële 

resultaten, met de reserves en met de prognoses 

voor de komende jaren. Het maximale jaarlijkse 

dividend dat Ecopower cvba als erkende coöperatie 

mag uitkeren, bedraagt 6%, zoals bepaald in het 

Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling 

van de voorwaarden tot erkenning van de nationale 

groeperingen van coöperatieve vennootschappen en 

van de coöperatieve vennootschappen voor de 

Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit dividend 

wordt niet gegarandeerd.  

- Beperkte uittredingsmogelijkheden 

Aandelen staan vast voor periodes van telkens zes 

jaar. Telkens in de eerste 6 maanden van het zesde 

kalenderjaar na aankoop van het aandeel, kan het 

aandeel weer verkocht worden. Indien de aanvraag 

niet gebeurt tijdens deze zes maanden, dan staan ze 

opnieuw vast voor een periode van zes jaar. De 

uittreding mag worden geweigerd als zij de 

vereffening van de coöperatieve vennootschap tot 

gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het 

gedrang brengt.  

- Aandelen zijn niet overdraagbaar 

Aandelen zijn op naam en dus niet overdraagbaar 

naar andere natuurlijke personen of rechtspersonen. 

Bij het overlijden van een natuurlijke persoon 

worden de aandelen uitbetaald aan zijn of haar 

erfgenamen. Bij een faillissement of vereffening van 

een rechtspersoon worden de aandelen uitbetaald 

aan de wettelijke vertegenwoordigers. 

- Geen waardevermeerdering 
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De aandelen van de coöperatieve vennootschap 

hebben een vaste waarde van 250 euro, die niet 

geïndexeerd wordt. Er zijn geen instap- of 

uitstapkosten. De aandelen geven geen recht op 

eventuele reserves. Bij faillissement of vereffening 

van de vennootschap is het mogelijk dat de aandelen 

aan een lagere waarde teruggekocht worden. 

- Geen bescherming van het waarborgfonds 

De aandelen van Ecopower komen niet in 

aanmerking voor de waarborg van het 

Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 

instrumenten. 

- Risico’s verbonden aan de wijziging in de 

reglementering omtrent coöperatieve 

vennootschappen.  

Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het 

fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed 

zijn op de werking van de vennootschap en op de 

aantrekkelijkheid van de situatie van de 

coöperanten. 

Afdeling E – Aanbieding 

Element 

  

Informatieverplichting Informatie 

E.1 Totale netto- opbrengsten 

en geraamde totale kosten 

van de aanbieding 

Het bedrag van de aanbieding van aandelen is 

beperkt tot minder dan 5.000.000 euro per jaar en 

tot een maximum van 5.000 euro (20 aandelen) per 

belegger. Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat 

het bedrag dat gestort wordt om aandelen te kopen, 

niet meer in een redelijke verhouding staat tot de 

investeringen die in de nabije toekomst zullen 

plaatsvinden, dan kan zij beslissen om de aanbieding 

van aandelen tijdelijk of definitief stop te zetten. 
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E.2 Redenen voor de 

aanbieding, bestemming 

van de opbrengsten, 

geraamde netto- 

opbrengsten 

Als coöperatieve vennootschap met een belangrijke 

maatschappelijke opdracht, wil Ecopower cvba over 

een groot draagvlak beschikken. De aanbieding van 

aandelen dient om het kapitaal van de coöperatie te 

verhogen, met de bedoeling om blijvend 

investeringen in hernieuwbare energie te realiseren. 

Eventuele winst kan worden uitgekeerd aan de 

coöperanten in de vorm van een dividend op het 

geïnvesteerde kapitaal, met een maximum van 6%. 

De eventuele rest van de winst dient voor de missie 

van Ecopower. 

Er kan geen realistische inschatting gemaakt worden 

van de netto-opbrengsten van deze aanbieding en 

hoeveel aandelen er uitgegeven zullen worden. 

De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik besluiten 

om de aanbieding tijdelijk stop te zetten als het 

bedrag dat gestort wordt om aandelen te kopen niet 

meer in verhouding staat tot de investeringen die in 

de nabije toekomst zullen plaatsvinden. 

E.3 Beschrijving van de 

voorwaarden van de 

aanbieding 

De aandelen van Ecopower hebben een nominale 

waarde van 250 euro en staan altijd op naam. De 

aandelen zullen worden uitgegeven door middel van 

inschrijving in het aandelenregister na storting van 

het met de verworven aandelen overeenstemmende 

bedrag. 

Het maximale bedrag van deze aanbieding is 

5.000.000 euro op jaarbasis. 

• Doelpubliek 

De aandelen worden aangeboden aan zowel 

natuurlijke als rechtspersonen die het 

maatschappelijk doel van de Ecopower en haar 

coöperatieve gedachtegoed onderschrijven. Dit 

kunnen zowel bestaande vennoten zijn als personen 

die nog geen vennoot zijn. 
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• Intekening op en volstorting van de aandelen 

Intekenen kan met een veelvoud van de nominale 

waarde van 250 euro per aandeel tot een maximum 

van 20 aandelen. Er zijn geen instapkosten. Alle 

aandelen waarop wordt ingetekend, worden 

volledig volgestort. 

Coöperant wordt men door storting van een bedrag 

gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 

euro op rekeningnummer IBAN BE07 0012 2805 

5766 van Ecopower cvba, met vermelding ‘aandeel’. 

Hiermee verklaart hij/zij zich onder meer akkoord 

met de statuten en het huishoudelijk reglement van 

Ecopower cvba. 

• Aanvaarding van de inschrijving op aandelen 

De inschrijving op de aandelen is pas rechtsgeldig op 

het moment dat deze aanvaard wordt door de Raad 

van Bestuur van Ecopower. 

Om in aanmerking te komen voor aanvaarding, moet 

de kandidaat-inschrijver de aandelen volgestort 

hebben. 

Artikel 9 statuten: 

Vennoten zijn natuurlijke of rechtspersonen die als 

vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en 

die de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

voorwaarden onderschrijven. Deze personen   

moeten minstens één aandeel van de  vennootschap  

onderschrijven, met dien verstande dat deze  

onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de  

statuten  en  van  het huishoudelijk reglement. 

De vennootschap mag de toetreding van vennoten 

niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij 

die vennoten niet voldoen aan de algemene 

toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die 

met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. 
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De toetreding van een vennoot blijkt uit het plaatsen   

van zijn handtekening  en  de  datum  van  toetreding  

in het vennotenregister. Een overschrijving wordt 

beschouwd als een bewijskrachtig document. De 

coöperant wordt ingeschreven in het 

vennotenregister, dat digitaal wordt bijgehouden. Er 

wordt aan iedere vennoot een aandeelbewijs op 

naam afgeleverd volgens de door de wet 

voorgeschreven regels. 

E.4 Belangen die van betekenis 

kunnen zijn voor de uitgifte 

Niet van toepassing 

E.5 Naam van de persoon of 

entiteit die aanbiedt de 

effecten te verkopen, lock-

up-overeenkomsten 

Niet van toepassing 

E.6 Bedrag en percentage van 

de onmiddellijke 

verwatering die het gevolg 

is van de aanbieding. 

Niet van toepassing 

E.7 Geraamde kosten die aan 

de kandidaat-inschrijvers 

kunnen worden 

aangerekend 

Er zijn geen instap- of uitstapkosten. 
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1. RISICOFACTOREN 
 

1.0. Algemeen 

Ecopower is van oordeel dat de hieronder beschreven factoren de voornaamste risicofactoren 

zijn, verbonden aan de aangeboden aandelen en/of eigen zijn aan de activiteiten van Ecopower 

waarin Ecopower actief is of beoogt te zijn. Deze factoren kunnen aldus een invloed hebben op 

de mogelijkheid van Ecopower om op deze aandelen een dividend uit te keren en/of bij uittreding 

het nominaal kapitaal van 250 euro per aandeel terug te betalen en/of op de beslissing van 

Ecopower om al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 10 van de 

statuten. 

Al deze factoren zijn onvoorziene omstandigheden die zich al dan niet kunnen voordoen. 

Ecopower kan zich niet uitspreken over de kans dat dergelijke onvoorziene omstandigheden zich 

effectief zullen voordoen. 

Het onvermogen van Ecopower om op de door haar uitgegeven aandelen een dividend uit te 

keren of, in voorkomend geval, bij beëindiging van het lidmaatschap het nominaal kapitaal van 

250 euro per aandeel terug te betalen, evenals een eventuele beslissing om al dan niet vrijwillige 

uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 10 van de statuten, kan zich evenwel ook 

voordoen om andere redenen. De lijst van risico’s is niet exhaustief en het is altijd mogelijk dat 

de coöperatie getroffen wordt door een risico dat op basis van de momenteel beschikbare 

informatie niet materieel wordt geacht. Kandidaat-inschrijvers moeten ook de andere 

gedetailleerde informatie in dit prospectus lezen en een eigen mening vormen, alvorens een 

beslissing te nemen over een eventuele intekening op aandelen. 

1.1. Risico’s eigen aan Ecopower 

1.1.1. Geografisch risico 

De projecten die tot op heden gerealiseerd zijn, zijn allemaal gelegen in België. Meer bepaald in 

het Vlaamse en Waalse gewest. Ook de projecten die op dit ogenblik in ontwikkeling zijn, 

bevinden zich op Belgisch grondgebied. Dit houdt het risico in dat veranderingen in het 

regelgevend kader, zoals opgesteld door de Vlaamse, respectievelijk de Waalse regering, een 

grote impact kunnen hebben op de rendabiliteit van de projecten. 

1.1.2. Risico’s verbonden aan het behoud van coöperanten. 

Het risico bestaat dat indien een groot aantal coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, 

Ecopower CVBA op dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het 

scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen. 
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1.1.3. Voornaamste risico’s eigen aan de sector van de hernieuwbare energie 

• Bouwrisico 

Alle installaties waarbij Ecopower optreedt als bouwheer, worden gebouwd door 

gekwalificeerde installateurs. Er wordt bewust gekozen voor firma’s die hun bekwaamheid reeds 

bewezen hebben op de nationale of internationale markt. Hierdoor blijft het risico op problemen 

tijdens de bouw van de installatie beperkt.  

• Exploitatierisico 

Voor alle projecten wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, evenals een 

brandverzekering die ook stormschade dekt. Voor de grotere installaties wordt bovendien een 

onderhoudscontract met de producent afgesloten. Ten slotte worden risico’s die niet door het 

onderhoudscontract gedekt worden, verzekerd door een machinebreukverzekering en een 

verzekering tegen verlies aan opbrengst. De werking van de installaties wordt op regelmatige 

basis opgevolgd door zowel de installateur van de installatie, als door Ecopower zelf. 

• Risico’s verbonden aan een vermindering van het windaanbod 

Het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van een project minder windaanbod is dan 

voorzien en daardoor minder rendabel is dan verwacht. 

• Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van elektriciteit en 

verwante producten 

Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit kan een nadelig effect hebben op 

de financiële positie. 

• Risico met betrekking tot de afbraak van de installatie 

De windturbines worden na de exploitatieperiode afgebroken tot 3 meter onder het maaiveld. 

De belangrijkste onderdelen kunnen gerecycleerd worden, meer bepaald: 

• de mast: staal of beton  

• de gondel: polyester of aluminium 

• de wieken: epoxyhars 

• de fundering: beton en staal 

De zonnepanelen die geplaatst worden, zijn mono- of polykristallijne panelen. Deze worden 

integraal gerecycleerd door een gespecialiseerde firma. Voor meer informatie verwijzen we naar 

www.pvcycle.org. De waterwielen en turbines van de waterkrachtcentrales zijn vervaardigd uit 

metaal en bijgevolg volledig recycleerbaar.  
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1.2. Risico’s eigen aan de aandelen 

1.2.1. Risico in verband met wijzigingen in regelgeving m.b.t. coöperaties 

Het dividend van erkende coöperaties is voor particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing, 

tot een bedrag van 190 euro per persoon, per coöperatie en per jaar. Daarboven wordt een 

roerende voorheffing opgelegd door de federale regering. Indien de regelgeving hierover zou 

veranderen, dan kan het dividend geheel of voor een groter deel onderworpen worden aan een 

roerende voorheffing. Ook de hoogte van de roerende voorheffing kan in de toekomst gewijzigd 

worden door de federale regering. Wijzigingen aan de fiscale regelgeving voor coöperatieve 

vennootschappen kunnen ook van invloed zijn op de winstverwachting van de coöperatie. 

1.2.2. Risico’s eigen aan investeren in Ecopower 

• Raad van Bestuur beslist autonoom 

De Raad van Bestuur van Ecopower beslist autonoom over het algemene investeringskader. Zij 

moet hiervoor geen toestemming vragen aan de coöperanten. Belangrijke leidraden bij het 

nemen van investeringsbeslissingen zijn onder andere het rendement, ecologische en ethische 

afwegingen en het risico dat met de betreffende investering verbonden is. Over dit 

investeringskader wordt gerapporteerd aan de  coöperanten via de Algemene Vergadering en via 

de nieuwsbrief PowerPost. 

• Beperkt stemrecht 

Elke coöperant heeft slechts één stem op de Algemene Vergadering, onafhankelijk van het aantal 

aandelen dat hij of zij bezit. Elke aanwezige coöperant mag ook slechts één niet-aanwezige 

coöperant vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft 

geldig stemrecht, onafhankelijk van het aantal coöperanten dat aanwezig of vertegenwoordigd 

is. De beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Er is 

dus geen minimaal aantal aanwezigen vereist. Een uitzondering hierop is een statuutswijziging. 

Hiervoor moet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Lukt dat niet in 

een eerste vergadering, dan komt er een nieuwe bijeenroeping. Deze beslist geldig, ongeacht het 

vertegenwoordigde kapitaal én met drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen.  

• Opbrengstrisico 

Het dividend wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgelegd, op voorstel van de Raad 

van Bestuur die daarbij rekening houdt met de financiële resultaten, met de reserves en met de 

prognoses voor de komende jaren. Het maximale jaarlijkse dividend dat Ecopower cvba als 

erkende coöperatie mag uitkeren, bedraagt 6%, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 8 

januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen 
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van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale 

Raad voor de Coöperatie. Dit dividend is geen gegarandeerde opbrengst. 

• Beperkte uittredingsmogelijkheden 

Aandelen staan vast voor periodes van telkens zes jaar. In de eerste 6 maanden van het zesde 

kalenderjaar na de aankoop kan het aandeel weer verkocht worden. De verkoop moet schriftelijk 

(brief, e-mail of fax) aangevraagd worden. Ecopower neemt het aandeel dan terug als een 

kapitaalsvermindering. Indien de aanvraag niet gebeurt tijdens deze zes maanden, dan staan ze 

opnieuw vast voor een periode van zes  jaar. De uittreding mag evenwel worden geweigerd 

indien zij de vereffening van de coöperatieve vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan 

ervan in het gedrang brengt.  

• Aandelen zijn niet overdraagbaar 

Aandelen zijn op naam en dus niet overdraagbaar naar andere natuurlijke personen of 

rechtspersonen. Bij het overlijden van een natuurlijk persoon worden de aandelen uitbetaald aan 

zijn of haar erfgenamen. Bij een faillissement of vereffening van een rechtspersoon worden de 

aandelen uitbetaald aan de wettelijke vertegenwoordigers. 

• Geen waardevermeerdering 

De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste waarde van 250 euro, die niet 

geïndexeerd wordt. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. De aandelen geven geen recht op 

eventuele reserves. In geval van een faillissement van de coöperatie geldt dat na afbetaling van 

de maatschappelijke schulden en lasten, het overschot eerst zal dienen om de sommen die op 

de aandelenbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo wordt dan 

krachtens de statuten overgemaakt aan een instelling die werkt aan alternatieve 

energieproductie of bescherming van monumenten. Bij een faillissement of vereffening van de 

vennootschap is het ook mogelijk dat de aandelen aan een lagere waarde teruggekocht worden. 

• Geen bescherming van het waarborgfonds 

De aandelen van Ecopower komen niet in aanmerking voor de waarborg van het 

Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. 

• Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve 

vennootschappen.  

Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van 

invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van 

de coöperanten. 
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2. PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR 

DE VERSTREKTE INFORMATIE EN 

PERSONEN BELAST MET DE WETTELIJKE 

CONTROLE VAN DE FINANCIËLE 

INFORMATIE  
2.1. Verantwoordelijke personen 

Ondergetekenden verklaren hierbij verantwoordelijk te zijn voor de in het document verstrekte 

informatie en verklaren tevens dat alle redelijke maatregelen getroffen zijn om te verzekeren dat 

de gegevens in het registratiedocument in overeenstemming zijn met de werkelijkheid: 

• Jim Williame, projectverantwoordelijke, voorzitter van de Raad van Bestuur 

• Relinde Baeten, communicatieverantwoordelijke, lid van de Raad van Bestuur  

• Kristof Deprez, projectverantwoordelijke, lid van de Raad van Bestuur 

2.2. Met de wettelijke controle belaste accountants 

Op de Algemene Vergadering van 2010 (die besliste over de financiële staten van 2009) werd een 

revisor aangesteld die belast werd met de controle van de boekhouding voor 2010, 2011 en 2012, 

namelijk: 

 

VCLJ bedrijfsrevisoren bvba 

Leopoldstraat 37 

2000 Antwerpen 

 

Op de Algemene Vergadering van 2013 (die besliste over de financiële staten van 2012) werd 

besloten om het contract met VCLJ bedrijfsrevisoren bvba te verlengen voor een nieuwe periode 

van 3 jaar. Op de Algemene Vergadering van 2016 (die besliste over de financiële staten van 

2015) werd besloten om het contract met VCLJ bedrijfsrevisoren bvba opnieuw te verlengen voor 

een nieuwe periode van 3 jaar.  

 

De verslagen van de commissaris voor de boekjaren 2013 en 2014, alsook de integrale 

jaarrekening van het boekjaar 2015 (met verslag van de commissaris) werden achteraan 

toegevoegd als bijlage.    
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3. OVER DE EFFECTEN DIE UITGEGEVEN 

WORDEN 
3.1. Informatie  

Het aantal aandelen per coöperant wordt sinds 2014 beperkt tot maximum 20. Dat komt overeen 

met een maximale investering van 5.000 euro per coöperant. Op die manier kan Ecopower zich 

beroepen op de vrijstelling van de prospectusplicht die voorzien werd voor erkende coöperaties.  

De aandelen staan “op naam” en worden ingeschreven in het aandelenregister van de 

onderneming op de datum waarop de storting ontvangen wordt. De waarde van de effecten 

wordt telkens uitgedrukt in euro en bedraagt 250 euro. Statutair is de jaarlijkse dividenduitkering 

beperkt tot 6% per aandeel. De dividenden van particulieren zijn vrijgesteld van roerende 

voorheffing tot 190 euro per persoon per jaar. Op het deel boven de 190 euro betaalt men 

roerende voorheffing aan de federale overheid. Deze belasting wordt door Ecopower 

afgehouden alvorens het dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividend per aandeel 

wordt berekend pro rata van het aantal dagen dat men coöperant was tijdens het boekjaar 

waarop de dividenduitkering betrekking heeft. Dit gebeurt aan de hand van de volgende 

berekening: 250 x procentueel dividend x [ aantal dagen aandeelhouder tijdens boekjaar / 365 ].  

 

Aandeelhouders krijgen - ongeacht de omvang van het kapitaal dat zij inbrachten - één stem op 

de Algemene Vergadering.  Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 27 van de statuten, 

beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of 

vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij gewone  meerderheid  van  

de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de 

punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.  

Het uitgeven van aandelen en de uitkering van een eventueel dividend gebeurt door Ecopower 

zelf. Er wordt dus geen financiële instelling aangesteld. 

3.2. Voorwaarden 

Iedereen kan investeren in Ecopower. Zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen. Ecopower 

richt zich initieel uitsluitend tot de Vlaamse financiële markt zodat dit document enkel in het 

Nederlands wordt gepubliceerd. Coöperant wordt men door storting van een bedrag gelijk aan 

het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer IBAN BE07 0012 2805 5766 

van Ecopower cvba, met vermelding ‘aandeel’.  

 

De coöperant ontvangt per post een bewijs dat hij of zij een of meerdere aandelen in de 

onderneming bezit. De aandelen staan telkens vast voor een periode van 6 jaar. Telkens in de 

eerste 6 maanden van het zesde jaarkalenderjaar na de aankoop kan het aandeel weer verkocht 
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worden. De verkoop moet schriftelijk (per brief, e-mail of fax) aangevraagd worden, uiterlijk 

tegen 30 juni. Ecopower neemt dan het aandeel terug als een kapitaalsvermindering. Indien de 

aanvraag niet gebeurt tijdens deze zes maanden, dan staat het aandeel opnieuw vast voor een 

periode van zes jaar. Dit proces herhaalt zich bij elke nieuwe periode van zes jaar. Coöperanten 

kunnen maximaal 20 aandelen per persoon kopen. De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet 

vrij verhandelbaar. De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste waarde 

die niet geïndexeerd wordt. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Bij faillissement of vereffening 

van de vennootschap is het mogelijk dat de aandelen aan een lagere waarde teruggekocht 

worden. In  geval  van  overlijden,  faillissement, kennelijk  onvermogen  of  onbekwaamheid  van  

een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke  vertegenwoordigers  de  

waarde  van  zijn aandeelbewijzen. 

 

In principe wordt elke intekening op een of meerdere aandelen als definitief en onomkeerbaar 

beschouwd. Eens aangekocht, staat het aandeel dus vast voor een periode van 6 jaar. In regel 

zijn er geen mogelijkheden om inschrijvingen vóór het verstrijken van de termijn van 6 jaar te 

verminderen of terug te betalen. Aanvragen voor een uitzondering op deze regel kunnen bij hoge 

uitzondering worden toegestaan. Daartoe richt de investeerder een formeel schrijven (per brief, 

e-mail of fax) aan de Raad van Bestuur van Ecopower die de situatie op haar beurt zal beoordelen.  

3.3. Reden van aanbieding van aandelen 

De aanbieding van aandelen dient om het kapitaal van de coöperatie te verhogen, met de 

bedoeling om blijvend investeringen in hernieuwbare energie te realiseren. Eventuele winst kan 

worden uitgekeerd aan de coöperanten in de vorm van een dividend op het geïnvesteerde 

kapitaal, met een maximum van 6%. De eventuele rest van de winst dient om hernieuwbare 

energie en rationeel energiegebruik te promoten bij de coöperanten en bij een breder publiek. 

3.4. Het bedrag van aanbieding van aandelen 

Het bedrag van de aanbieding van aandelen is beperkt tot minder dan 5.000.000 euro per jaar 

en tot een maximum van 5.000 euro (20 aandelen) per belegger. Indien de Raad van Bestuur 

oordeelt dat het bedrag dat gestort wordt om aandelen te kopen, niet meer in een redelijke 

verhouding staat tot de investeringen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, dan kan zij 

beslissen om de aanbieding van aandelen tijdelijk of definitief stop te zetten. Er kan geen 

realistische inschatting gemaakt worden van de netto-opbrengsten van deze aanbieding en 

hoeveel aandelen er uitgegeven zullen worden. 
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3.5. Over de uit te geven effecten 

De aandelen van Ecopower hebben een nominale waarde van 250 euro en staan op naam 

ingetekend in het aandelenregister van Ecopower. De eventuele dividenden worden jaarlijks pro 

rata temporis uitgekeerd aan de coöperanten en zijn beperkt tot maximaal 6%. Tot 190 euro 

(inkomstenjaar 2015; aanslagjaar 2016) zijn de aandelen van particulieren vrijgesteld van 

roerende voorheffing. De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet onderhevig aan speculatie 

op financiële markten. De aandelen staan telkens vast voor een periode van 6 jaar. Coöperanten 

die het aandeel terug willen, moeten dit laten weten uiterlijk tegen 30 juni van het zesde 

kalenderjaar na de aankoop. Doen ze dat niet, dan staan de aandelen opnieuw vast voor een 

periode van zes jaar. Dit herhaalt zich telkens na elke periode van zes jaar. De verkoop moet 

schriftelijk (brief, e-mail of fax) aangevraagd worden. Ecopower neemt het aandeel dan terug als 

een kapitaalsvermindering. 

4. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE 

INSTELLING 
4.1. Algemene gegevens 

Handelsnaam: Ecopower  

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) 

Maatschappelijke zetel: Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem, België 

Tel: 03 287 37 79 - Fax: 03 287 37 71 

E-mail: info@ecopower.be 

Webpagina: www.ecopower.be 

Bankrekening: IBAN BE07 0012 2805 5766 – BIC GEBABEBB  

Ondernemingsnummer: BE 0445.389.356 

Rechtspersonenregister: Antwerpen 

 

4.2. Doelstellingen 

Ecopower geeft elke burger de kans om te investeren in de productie van hernieuwbare energie 

en rationeel energiegebruik. Ecopower doet dit op verschillende manieren. Op dit ogenblik wordt 

vooral gewerkt aan projecten die we zelf ontwikkelen, maar Ecopower investeert ook in 

projecten die door anderen ontwikkeld worden: door lokale initiatiefgroepen, lokale coöperaties, 

gemeentebesturen en privébedrijven.  

Ecopower wil tegelijk ook sensibiliseren over hernieuwbare energie en vooral rationeel 

energiegebruik. Een uitgespaard kilowattuur is immers het groenste kilowattuur. 
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Ten slotte wil Ecopower gebruikers en zelfproducenten van groene stroom verenigen en groene 

stroom leveren aan haar coöperanten en de coöperanten van andere coöperaties waarmee 

samengewerkt wordt. 

De doelstellingen van de coöperatie worden in de statuten opgenomen in artikel 3: “De 

vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame 

en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze vorm van 

energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame en 

hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten 

uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op 

enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met 

andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze 

in de hand werken.” 

4.3. Ontstaansgeschiedenis 

Ecopower werd op 18 oktober 1991 opgericht om projecten met hernieuwbare energie te 

financieren. Het is een erkende coöperatie volgens het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.  

Van bij het begin koos de coöperatie ervoor bij de financiering zoveel mogelijk mensen te 

betrekken. De financiering gebeurde dan ook bewust door het samenbrengen van eerder kleine 

geldsommen van zo veel mogelijk gemotiveerde aandeelhouders. In de eerste fase werden er 

leningen verstrekt die aangewend werden voor de bouw of restauratie van kleine 

waterkrachtcentrales. Er werd een deel van het benodigde geld geleend voor 4 dergelijke 

projecten, met een gezamenlijk vermogen van 130 kW. Deze leningen werden intussen 

terugbetaald. In de loop van 1995 kwam er een openbare aanbesteding voor het windmolenpark 

van Zeebrugge. Het bod strandde echter op de derde plaats. Daarna werd het stiller rond 

Ecopower. Het klimaat was er niet echt naar om veel te ondernemen. Dat geldt niet alleen voor 

Ecopower: in heel Vlaanderen werden er tot 1998 bitter weinig nieuwe projecten voor 

hernieuwbare energie opgezet.  

 

In de nasleep van internationale klimaatafspraken veranderde het energielandschap. Daardoor 

kreeg Ecopower een nieuwe adem: de mogelijke realisatie van projecten kwam plotseling veel 

dichterbij. Drie belangrijke factoren maakten deze vernieuwing mogelijk:  

Vanaf 1 juli 1998 keerde de overheid voor elke kWh uit groene stroom een extra groene 

frank uit. Dat betekent, dat wie groene stroom produceert daarvoor de basisvergoeding 

van ongeveer 2,5 c€/kWh ontvangt, plus 5 c€ 'groene franken'. De federale overheid 

voerde deze regeling in, om hernieuwbare energie te stimuleren. In 2003 is dit systeem 

vervangen door een Vlaamse regeling op basis van groenestroomcertificaten. 

Met dezelfde bedoeling werden de elektriciteitsleveranciers door de Vlaamse overheid 

verplicht om tegen 2004 hun aandeel hernieuwbare energie op te trekken tot 2%. Jaar na 
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jaar verhoogt dit percentage. Dit moeten ze bewijzen met de groenestroomcertificaten. 

De boete loopt op tot 12,5 c€ per kWh in 2004 als deze norm niet gehaald wordt. 

Ondertussen is het boetebedrag verlaagd tot 10 c€ per kWh en zijn veel vrijstellingen 

voorzien voor grote verbruikers. 

Door het groeiend milieubewustzijn en dankzij allerlei sensibiliseringscampagnes, kwam er 

bovendien maatschappelijk meer interesse voor hernieuwbare energie. 

Vanaf 1999 is het investeringstempo van Ecopower fors gestegen, met het project in Eeklo als 

eerste wapenfeit. Daar werden in juni 2001 de eerste twee windturbines in Eeklo in gebruik 

genomen en in februari 2002 de derde. In juni 2003 werd de kleine waterkrachtcentrale in 

Overijse in gebruik genomen. In Juli 2004 werden drie kleine waterkrachtcentrales in Brabant 

aangekocht. De molen van Rotselaar is een werkende watermolen, die nog steeds elektriciteit 

produceert. In juni 2005 werd het windpark rond het Kluizendok in de haven van Gent opgestart. 

Ecopower heeft 20% van dit windpark, bestaande uit elf windturbines. In december 2006 stond 

er een motor op pure plantaardige olie in Eeklo. Het is een warmtekrachtkoppeling (WKK) waarbij 

de warmte nuttig wordt gebruikt in het gebouw van de technische dienst van de stad Eeklo. Vanaf 

mei 2007 gaat de windturbine langs de autosnelweg in Gistel in bedrijf. Ecopower bezit 33% van 

deze turbine. In 2007 en 2008 worden 200 kleine zonnecelleninstallaties geplaatst. In 2009 

werden een 60 tal zonnecelleninstallatie geplaatst op scholen in samenwerking met WWF. In 

2010 wordt geïnvesteerd in een kleine waterkrachtcentrale in Aarschot (Schoonhoven). In 2010-

2011 werd geïnvesteerd in 2 windparken in Wallonië (Tournai en Waimes) in samenwerking met 

de Waalse hernieuwbare energie coöperaties. Ecopower neemt in totaal 3 windturbines in 

exploitatie. Nog in 2011 werden 2 bijkomende windturbines gebouwd in Eeklo. 

In 2012 kon Ecopower opnieuw heel wat investeren. In Mesnil bij Houyet is er een gedeeld 

project: één van de twee windturbines is van Ecopower. Bij zo’n veertig scholen werden nog 

zonnecellen geïnstalleerd. Door de wijzigingen in de wetgeving op groenestroomcertificaten 

worden in de jaren nadien geen projecten met zonnecellen meer gebouwd. In Essen-Kalmthout 

is in 2012 geïnvesteerd in één windturbine van een park van vier, samen met lokale ondernemers. 

In 2014 werd gediversifieerd: de pelletsfabriek zorgt ervoor dat Ecopower nu ook groene warmte 

kan aanbieden. In Asse kon Ecopower 4 turbines bouwen in 2015. In Beersel werden in 2016 2 

turbines gebouwd door Ecopower in een park van 3. In de haven van Gent werd aanvullend 8 

windturbines gebouwd waarvan 20% eigendom is van Ecopower. 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk projecten in hernieuwbare energie te realiseren, maar 

tegelijk streeft de Raad van Bestuur van Ecopower ernaar dat elk project weloverwogen 

uitgewerkt wordt. Bovendien is het ook een doel om in de waaier van projecten een goed 

evenwicht te vinden tussen de diverse vormen van hernieuwbare energie. Begin 2016 is 

Ecopower eigenaar van 21 windturbines, 3 kleine waterkrachtcentrales, 1 installatie voor 

biomassa, 1 pelletsfabriek en 320 installaties met zonnecellen.  

 

De sector van de (hernieuwbare) energie evolueert snel. Ecopower cvba wil daarom de actualiteit 

van dichtbij opvolgen. Een nieuw Vlaamse decreet uit 2002 over de elektriciteitsvoorziening zorgt 
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voor een liberalisering van de markt: Ecopower vroeg en verkreeg op 2 april 2002 een 

leveringsvergunning voor het leveren van elektriciteit aan haar coöperanten. De levering zorgt 

ervoor dat Ecopower zekerder is van de prijs van de elektriciteit en bovendien is het een service 

aan de coöperanten. In 2003 waren er al meer dan 1.000 klanten. Eind 2015 is dat aantal gegroeid 

tot 41.302 klanten. 

 

Sinds het najaar van 2011 levert Ecopower ook pellets, als alternatief voor verwarming op 

stookolie. In eerste instantie leverde Ecopower aangekochte houtpellets. In 2013 startte 

Ecopower met de bouw van een pelletsfabriek in Ham. De productie werd in 2014 opgestart. 

Sindsdien kunnen de coöperanten zelf geproduceerde pellets en briketten kopen. 

 

Groeien is geen noodzakelijke doelstelling van Ecopower. Er wordt wel naar bijkomende 

projecten gezocht om aan het maatschappelijke doel - meer hernieuwbare energie - te voldoen. 

In de komende jaren wil Ecopower zich ten volle inschakelen in een scenario waarbij een flexibel 

decentraal productienet de belangrijkste elektriciteitsproductie wordt. 

 

4.4. Belangrijkste activiteiten 

Ecopower ontwikkelt hernieuwbare-energieprojecten in Vlaanderen. Deze projecten kunnen 

elke vorm van hernieuwbare energie omvatten. In het verleden ging het meer bepaald om het 

plaatsen van windturbines, het renoveren van watermolens tot kleine waterkrachtcentrales, het 

plaatsen van zonnecellen om elektriciteit op te wekken en het omzetten van plantaardige olie in 

elektriciteit met warmte door middel van een warmtekrachtkoppeling. Ook een fabriek voor de 

productie van houtpellets voor huishoudelijke verwarming wordt in 2014 in gebruik genomen. 

Andere vormen van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld geothermie, worden in de 

toekomst niet uitgesloten. Ook investeringen of andere acties in energiebesparing zijn 

mogelijkheden. 

Een tweede belangrijke activiteit van Ecopower is het leveren van hernieuwbare elektriciteit aan 

de coöperanten van Ecopower en van coöperaties waar Ecopower mee samenwerkt, zoals 

BeauVent cvba. Vanaf het najaar van 2011 is daar het leveren van houtpellets bijgekomen, als 

alternatief voor verwarming op stookolie.  

Ten slotte timmert Ecopower ook aan de weg voor coöperaties en sociale economie. Dit gebeurt 

zowel op Vlaams, Belgisch als Europees niveau, via organisaties zoals de werkgroep 

Communicatie van de Nationale Raad voor de Coöperatie, via Coopkracht, REScoop Vlaanderen 

en REScoop.eu. 

4.5. Belangrijkste markten 

Ecopower investeerde tot dusver uitsluitend in Belgische projecten voor hernieuwbare energie 

en is eigenaar van projecten in zowel Vlaanderen als Wallonië. De groene stroom die opgewekt 

wordt met de projecten wordt uitsluitend verkocht op de Vlaamse energiemarkt. Om groene 
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elektriciteit te kunnen afnemen, moet men minstens één coöperatief aandeel ter waarde van 

250 euro aankopen.  

4.6. Duurzame bedrijfsvoering 

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Ecopower. Duurzaam 

ondernemen kan je beoordelen op basis van de sociale, de ecologische en de economische 

component. Dit wordt vaak omschreven met de drie P’s: People, Planet, Profit. Daar komt ook 

een participatieve component bij. In 2008 kreeg Ecopower de Grote Prijs voor de Toekomstige 

Generaties van de Stichting voor de Toekomstige Generaties. Daarmee worden initiatieven 

gelauwerd die op een succesvolle manier duurzame en sociale ontwikkeling in België beogen. In 

2005 werd Ecopower door de Federale Overheid ook benoemd tot ambassadeur voor de Sociale 

Economie. Voor Ecopower is dit geen toevallig engagement.  

4.6.1. Investeren in hernieuwbare energie 

a. Ecologische dimensie 

Eigen productie  

Ecopower investeert in projecten voor hernieuwbare energie. Eind 2015 is Ecopower eigenaar 

van 21 windturbines, 3 waterkrachtcentrales, 1 installatie voor biomassa en 320 installaties met 

zonnecellen. Dit was in 2015 goed voor een productie van 73,7 miljoen kWh. Om in de 

stroomlevering te voorzien koopt Ecopower ook stroom aan van projecten waar ze geen eigenaar 

van is.  

 

 

2013 
 

2014 
 

 
2015 

Geleverde elektriciteit (kWh) 98.045.000 90.138.000 89.989.000 

Waarvan eigen productie (%) 47 59 81,9 

Waarvan aangekocht (%) 53 41 18,1 

 

Bovenstaande tabel leert dat een deel van de geleverde groene stroom afkomstig is van 

projecten die geen eigendom zijn van Ecopower. Bij de aankoop van stroom van andere 

producenten, kiest Ecopower voor binnenlandse producenten waarvan de installaties bekend 

zijn. Met de toename van de investeringen, neemt ook het aandeel eigen productie toe. In de 

loop van 2016 zal Ecopower 100% eigen productie kunnen verkopen. 

 

Investeringscriteria 

Voor alle projecten waarin wordt geïnvesteerd, wordt het duurzaamheidsgehalte afgewogen. 

Ecopower gaat er immers niet zomaar van uit dat alle projecten voor hernieuwbare energie per 

definitie duurzame projecten zijn. Voor het uitwerken van windprojecten houdt Ecopower zich 

uiteraard aan de regels die in Vlaanderen en Wallonië gelden, waar mogelijk proberen we het 

beter te doen. Voor investeringsbeslissingen kunnen ook andere maatschappelijke overwegingen 
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meespelen. Ecopower vindt bijvoorbeeld het monumentale karakter van kleine 

waterkrachtcentrales ook de moeite waard. Vooral voor biomassa duiken heel wat belangrijke 

ethische overwegingen op. Het kader dat in 2009 werd uitgewerkt, helpt bij het afbakenen van 

wat wel en niet kan inzake biomassa. Met zonnecellen zijn er nog altijd mogelijkheden. Ecopower 

kiest hier voor de maatschappelijk interessantste projecten, zoals bij scholen. Dat zijn bovendien 

stabiele partners.  

Het investeringsbeleid van Ecopower leverde bij de leveranciersbeoordeling door Greenpeace en 

Test-Aankoop steevast hoge cijfers op. Ecopower behaalde ook dit jaar de maximale score. In de 

beoordeling schrijft Greenpeace over Ecopower: “een laboratorium voor de mechanismen 

waarop een duurzaam energiesysteem gebaseerd moet zijn.” 

b. Sociale en maatschappelijke dimensie 

Zuiver coöperatief 

De projecten van Ecopower staan volledig open voor rechtstreekse participatie. Dat betekent dat 

de coöperanten met zijn allen eigenaar zijn van alle projecten van het bedrijf. Een aandeel van 

Ecopower staat op naam. Het is geen beursgenoteerd aandeel en het is niet op virtuele koersen 

gebaseerd. Het gaat om zuiver coöperatieve aandelen. Deze vorm van rechtstreekse participatie 

staat het dichtst bij het coöperatieve ideaal. Meer nog dan bijvoorbeeld de formule van een 

achtergestelde lening, waarbij een coöperatie geld ophaalt om dit via een lening aan een ander 

bedrijf ter beschikking te stellen en waar de coöperanten geen band hebben met of inspraak in 

het beleid van dat bedrijf en in feite het risico nemen, maar niet de meerwaarde krijgen als het 

goed gaat. Ecopower gaat er van uit dat hernieuwbare energie een gemeenschappelijk goed is, 

waarvan de winsten ook ontsloten moeten worden voor zo veel mogelijk mensen. De 

coöperatieve structuur leent zich daar prima toe. Iedereen kan aandeelhouder worden van 

Ecopower.  

 

Coöperatieve aandelen 

In 2015 kwamen er netto 829 nieuwe aandeelhouders bij. Ecopower heeft eind 2015 48.833 

coöperanten, die samen 194.830 aandelen hebben. Gemiddeld zijn dat ruim 4 aandelen per 

coöperant. Dit gemiddelde is al enkele jaren stabiel. Sinds 2014 wordt de uitgifte van aandelen 

beperkt tot maximum 20 aandelen (5.000 euro) per persoon. Op die manier voldoet Ecopower 

aan de voorwaarden om beroep te mogen doen op de vrijstelling van de prospectusplicht.  

 

 

Betrekken coöperanten en buurtbewoners  

Huidige en nieuwe coöperanten krijgen informatie via de nieuwsbrief PowerPost en via de 

website (www.ecopower.be). Ook de buurtbewoners worden betrokken bij de projecten. Zij 

krijgen er immers mee te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor en tijdens de 

vergunningsprocedure, maar ook bij feestjes bij de ingebruikname van projecten.  
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Samen investeren met andere coöperaties 

Ecopower heeft gebouwd aan samenwerking met coöperaties in Wallonië. De formule is dat 

lokale coöperaties ter plaatse voor de communicatie zorgen en dat Ecopower voor financiële 

stabiliteit zorgt en op die manier mee kan participeren. Dat heeft geleid tot investeringen in 

Tournai, Houyet en Waimes. 

 

Met REG en hernieuwbare energie naar 100% groene energie voor de toekomst 

Wij gaan ervan uit dat mensen die betrokken zijn bij projecten met hernieuwbare energie open 

staan voor rationeel energiegebruik (REG). Ecopower legt telkens wanneer het mogelijk is het 

verband met REG. Vaak begint dat al aan de telefoon, wanneer klanten ons contacteren en een 

hoog verbruik blijken te hebben. Daarnaast worden de investeringen geplaatst in het brede 

energieverhaal. De toekomstige energievoorziening zal 100% hernieuwbaar zijn, in een netwerk 

van kleinschalige, decentrale installaties. 

c. Economische dimensie 

Financieel 

Ecopower had eind 2015 – na afschrijving – een totale investering van 61.317.073,68 euro in 

diverse hernieuwbare-energieprojecten. De voorbije drie jaar is de investering in productie-

installaties sterk toegenomen en is er ook geïnvesteerd in een pelletsfabriek. In 2016 komen er 

nog verschillende windturbines bij.  

 

Projecten in voorbereidende fase   

Er gaat permanent veel tijd naar het ontwikkelen van projecten. Het meeste tijd gaat naar 

windprojecten. Een hele reeks zit in vergunningsfase, maar omwille van beroepsprocedures is er 

geen enkele zekerheid over het investeringsmoment. Andere projecten zitten in 

ontwikkelingsfase. Steeds zijn heel wat studies noodzakelijk. Er zijn heel wat mogelijke 

belemmeringen (ruimtelijk, luchtvaart...) en er is ook concurrentie.  

 

Uitkering dividend  

Ecopower is een erkende coöperatie, jaarlijks kan maximaal 6% dividend worden uitgekeerd aan 

de aandeelhouders, vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro 

(aanslagjaar 2015; inkomstenjaar 2014). De beslissing tot uitkering van het dividend wordt door 

de aandeelhouders genomen op de jaarlijkse Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad 

van Bestuur.  

Van 2001 tot 2010 keerde Ecopower het wettelijk toegelaten dividend van 6% uit. De 

daaropvolgende jaren stond de winst onder druk door de instorting van het systeem van de 

groenestroomcertificaten en onvoldoende nieuwe projecten om dat op te vangen. Na een jaar 

zonder uitkering in 2012 gaat de winst en daarmee de mogelijkheid om dividend uit te keren, 

opnieuw in stijgende lijn. Zowel in 2015 (over boekjaar 2014) als in 2016 (over boekjaar 2015) 

werd er 3% dividend uitgekeerd. 
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4.6.2. Sensibiliseren voor rationeel energiegebruik, voor hernieuwbare 

energie 

a. Ecologische dimensie 

Initiatieven voor sensibilisatie  

Het groenste kilowattuur is een bespaard kilowattuur. Ecopower wil mensen dan ook zo veel 

mogelijk hierover informeren en steunen. Om te sensibiliseren voor rationeel energiegebruik 

onderneemt Ecopower verschillende acties. Zo worden op de website verschillende hyperlinks, 

informatiebrochures en tips geplaatst om het energiegebruik te beperken. Dergelijke items 

krijgen ook regelmatig aandacht in PowerPost. Vanaf de eerste contacten met kandidaat-klanten 

wordt vaak ‘dieper’ ingegaan op hun energiegebruik en raden we hen aan een kijkje te nemen 

op onze website of geven we hen telefonisch enkele tips om hun energieverbruik te beperken. 

Initiatieven van de milieubeweging voor rationeel energiegebruik en in verband met klimaat, 

krijgen een plaats op de website en in de nieuwsbrief. 

Eigen verbruik van energie  

Het kantoor in de Posthoflei is gelegen tegenover het station Antwerpen-Berchem. Er is een 

ontmoedigingsbeleid voor autogebruik. Voor alle verplaatsingen proberen medewerkers van 

Ecopower maximaal met openbaar vervoer en fiets te gaan. Ecopower heeft ook een bedrijfsfiets, 

wat het mogelijk maakt om voor meer verplaatsingen de trein te kiezen in plaats van de wagen. 

Werknemers die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen 

hun abonnement volledig terugbetaald. Er is een fietsvergoeding voor al wie fietst naar het werk 

vanaf een afstand van 2 km.  

Bij de organisatie van evenementen (vb. Algemene Vergadering, buurtbijeenkomsten, open 

bestuursvergadering, enz.) stemt Ecopower plaats en vergadertijdstip af op het openbaar 

vervoer. 

Energieverbruik van de coöperanten  

De klanten van Ecopower verbruiken steeds minder elektriciteit. Met een algemeen gemiddelde 

van 1.967 kWh/jaar zitten de Ecopowerhuishoudens onder het Vlaamse gemiddelde. Als je 

daaruit alle huishoudens met zonnecellen weghaalt, is dit nog steeds 2.814 kWh per jaar. We 

zien dus aan de verbruiksgegevens van onze trouwe klanten dat hun verbruik daalt, ook als er 

geen rekening gehouden wordt met fotovoltaïsche zonnepanelen.  

Leveranciers, verbruiksgoederen  

De tussentijdse facturen aan onze coöperanten kunnen per e-mail worden verstuurd. Dit laat toe 

om kosten te besparen en om het papierverbruik te beperken. Momenteel krijgt ongeveer de 

helft van de klanten op die manier hun tussentijdse factuur. De afrekeningsfactuur gaat per post. 

Voor drukwerk doet Ecopower een beroep op De Wrikker, een coöperatieve drukkerij in Berchem 

die drukt op gerecycleerd papier en met vegetale inkten (zonder solventen). Ook voor andere 

aankopen wordt het ecologische aspect steeds in overweging genomen. 
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b.  Sociale en maatschappelijke dimensie 

Ondersteuning zonnepanelen  

Ecopower stimuleert coöperanten met goed geïsoleerde daken om zonnepanelen te installeren. 

Elektriciteit die kort bij de verbruiker wordt opgewekt, wordt immers rationeel gebruikt. 

Coöperanten met zonnepanelen gebruiken minder Ecopower-stroom, waardoor we in staat zijn 

met eenzelfde productiecapaciteit een groter aantal huishoudens van groene stroom te voorzien. 

Toch dringen we er bij onze coöperanten op aan niet te veel panelen te plaatsen. Zo is er nog 

ruimte voor een zonneboiler en voor energiebesparing. Ook met groene stroom moet duurzaam 

worden omgesprongen. Ruim een derde van de klanten heeft zonnecellen.  

 

Energiescenario 

Ecopower wil het draagvlak voor hernieuwbare energie versterken. In 2010 werd een aanzet 

gegeven om op een meer systematische wijze, al dan niet in overleg met andere organisaties of 

met partners, vorm te geven aan beleidsbeïnvloeding. Dit is nodig op verschillende 

beleidsniveaus. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiesector dat 

beleidskaders stabiel of op zijn minst voorspelbaar blijven. Ecopower gebruikt daarnaast elke 

gelegenheid om haar toekomstvisie voor te stellen: tegen 2025 kunnen alle huishoudelijke 

klanten in heel het land elektriciteit halen uit hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is 

daarmee geen druppel op een hete plaat, maar een volwaardige keuze. Daarnaast is het 

belangrijk om te blijven benadrukken dat er ook door onder meer de Vlaamse overheid nog 

doelstellingen te formuleren zijn voor de periode na 2020.  

 

Coöperatief ondernemen  

Ecopower neemt een rol op in het stimuleren van mens- en milieuvriendelijk coöperatief 

ondernemen. We ondersteunen andere coöperaties en we werken samen in Coopkracht, het 

Vlaamse overlegorgaan voor mens- en milieuvriendelijke coöperaties. Ecopower geeft ook plaats 

in haar kantoor aan MeMO vzw, Mens en Milieuvriendelijk Ondernemen. Voor de coöperatie als 

waardegedreven bedrijfsvorm is volgens Ecopower een belangrijke rol weggelegd in de economie 

van de toekomst. Daarom werkt Ecopower mee aan REScoop.be en REScoop.eu, de Belgische en 

Europese federatie van hernieuwbare-energiecoöperaties. 

 

c. Economische dimensie 

Stimuleren kleinverbruik  

Ecopower heeft er geen enkel belang bij dat coöperanten veel verbruiken, ook geen financieel 

belang. Het is omgekeerd: hoe minder de coöperanten verbruiken, hoe groter het aantal 

coöperanten dat elektriciteit kan afnemen en hoe beter de doelstelling gerealiseerd wordt. Dat 

komt ook tot uiting in de prijsstructuur: elke kilowattuur kost even veel en er is geen 

abonnementsgeld. Wie niets verbruikt, betaalt ook niets.  
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De levering van stroom aan de coöperanten mag niet verlieslatend zijn, maar hoeft ook niet 

winstgevend te zijn. De winst van Ecopower halen we immers integraal uit de projecten via de 

verkoop van groenestroomcertificaten en de verkoop van de elektriciteit aan de 

evenwichtsverantwoordelijke1. De stroomlevering is op die manier een dienstverlening en een 

beloning voor het vertrouwen dat investeerders in Ecopower stellen. Dit heeft ook tot gevolg dat 

er voor Ecopower geen financiële stimulans is om meer stroom te verkopen aan haar klanten. Er 

is bijgevolg geen tegenstrijdigheid tussen het leveren van stroom en het stimuleren van rationeel 

energiegebruik. Als we naar de huishoudelijke klanten bij Ecopower kijken, zien we een dalende 

tendens in het verbruik per klant. Dit is te verklaren door de prijsstructuur waardoor matige 

verbruikers meer aangetrokken worden, door de plaatsing van zonnecellen, maar ook door 

inspanningen van onze klanten om minder te verbruiken.  

Gemiddeld verbruik per klant (inclusief klanten met PV-installaties): 

 

Jaar Verbruik 

2007 3.331 kWh 

2008 3.063 kWh 

2009 2.985 kWh 

2010 2.819 kWh 

2011 2.421 kWh 

2012 

2013 

2014 

2015 

2.113 kWh 

2.135 kWh 

2.036 kWh 

1.967 kWh 

 

Wanneer enkel de klanten vergeleken worden die geen PV-panelen gezet hebben, dan zien we 

een daling van het gemiddeld verbruik naar 2.814 kWh in 2015. De sensibilisatie lijkt dus te 

werken. 

5. FINANCIËLE INFORMATIE 
5.1. Investeringen 

Op 31 december 2015 bedroeg de waarde van het materieel vast actief 61.317.074 euro. Dit 

bedrag is als volgt samengesteld:   

• Terreinen en gebouwen : 4.650.512,72 euro 

• Installaties, machines en uitrusting: 46.704.788 euro 

                                                      
1 Enerzijds koopt de evenwichtsverantwoordelijke de stroom die voortvloeit uit de eigen of de aangekochte 

projecten, anderzijds verkoopt ze gebalanceerde stroom aan Ecopower. Die gebalanceerde stroom wordt vervolgens 

aan de klanten geleverd. Dankzij de evenwichtsverantwoordelijke kunnen klanten op elk ogenblik stroom afnemen, 

ook als er bijvoorbeeld weinig wind staat. De evenwichtsverantwoordelijke is een private organisatie (nl. Energie 

I&V België B.V.B.A.).  
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• Meubilair en rollend materieel: 266.112,12 euro 

• Overige materiële vaste activa: 5.419,88 euro 

• Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: 9.690.240,96 euro 

In het verleden heeft Ecopower in de volgende projecten geïnvesteerd:   

 

* Het betreft hier 19,93% van een park van 22 MW.  

 

** Het betreft hier 33% van een windturbine van 2,3 MW. 33% is in handen van BeauVent cvba, 

34% is in handen van de grondeigenaar en pachter. 

 

Voor de toekomst wordt het huidige investeringsbeleid verder gezet. Er zijn op verschillende 

plaatsen in Vlaanderen en Wallonië aanvragen ingediend voor stedenbouwkundige en 

milieuvergunningen met het oog op de bouw van nieuwe windturbines.  

Ecopower investeert voorlopig niet bijkomend in fotovoltaïsche zonnepanelen. Het wordt wel 

opgevolgd om indien mogelijk toch nieuwe, rendabele mogelijkheden te vinden.  

Ecopower ontwikkelde voornamelijk projecten die gekenmerkt worden door een “automatische” 

uitbating. Voor de huidige projecten is er immers geen doorlopende inzet van personeel vereist 

en moet er niet voortdurend energie en/of materialen worden aangevoerd. Heel anders is het 

met de pelletsfabriek in Ham die sinds 2014 in gebruik werd genomen. Die produceert op zich 

jaar type vermogen plaats investering 

2001 Windturbines 4,2 MW Eeklo € 4.125.000 

2011 Windturbines 4,6 MW Eeklo € 6.430.000  

2005 Windturbines 4,4 MW Gent * € 4.700.000 

2007 Windturbine 0,76 MW Gistel ** €     810.000 

2010 Windturbines 4,6 MW Doornik € 7.060.000 

2011 Windturbine 2,3 MW Waimes € 3.800.000 

2012 Windturbine 2,3 MW Mesnil € 4.150.000 

2013 

2015 

Windturbine 

Windturbine 

2,05 MW 

8,2 MW 

Essen-Kalmthout 

Asse 

€ 2.700.000 

€10.375.000 

 

2016 Windturbine 4,1 MW Beersel € 5.000.000 

2003 Waterkracht  Overijse  

2004 Waterkracht 0,1 MW Rotselaar €    720.000 

2009 Waterkracht  Schoonhoven  

2007-2012 PV 5,26 MW Vlaanderen € 14.570.000 

2007 

 

2014 

Biomassa (WKK) 

 

Biomassa (pellets) 

0,25 MWe 

0,30 MWth 

/ 

Eeklo 

 

Ham 

€     475.000 

 

€  11.750.000 
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geen energie, maar zet hout (in al zijn mogelijke vormen) om in een homogene en genormeerde 

brandstof die uitermate geschikt is voor particuliere woningverwarming. Het hout wordt in de 

fabriek verwerkt tot pellets en daarna verpakt.  

Als Ecopower investeert in nieuwe projecten maakt ze steeds gebruik van de bestaande 

technologieën. Voor de installatie en het onderhoud van de installaties wordt steeds een beroep 

gedaan op de expertise van andere bedrijven.  

5.2. Kerncijfers 

In de onderstaande tabel worden de kerncijfers van de laatste drie boekjaren (2013, 2014 en 

2015) opgenomen.  

  2013 2014 2015 

        

Coöperanten (aantal) 47.419 48.004 48.833 

Aandelen (aantal) 193.315 194.017 194.830 

Personeelsleden (aantal) 24 27 34 

Personeelsleden (VTE) 23 25 30 

Omzet (euro) 25.700.000 24.413.827 29.230.437 

Andere bedrijfsopbrengsten (euro) 5.995.752 6.036.951 6.296.785 

Te bestemmen winstsaldo (euro) 990.256 1.700.317 1.939.006 

Totaal vermogen/balanstotaal (euro) 66.202.021 66.779.477 83.927.652 

Kapitaal (euro) 48.328.750 48.504.250 48.707.500 

Schulden op meer dan een jaar (euro) 0 0 4.500.000 

 

 

De onderstaande tabel illustreert voor boekjaar 2015 het relatief belang van de omzet (80%) en 

de andere bedrijfsopbrengsten (17,23%) in de bedrijfsopbrengsten. De tabel toont ook aan dat 

het belangrijkste deel van de bedrijfsopbrengsten gerealiseerd werd door de stroomlevering aan 

de eindgebruikers (58,65%), de verkoop van stroom in bulk aan de evenwichtsverantwoordelijke 

(20,52 %) en de verkoop van groenestroomcertificaten (15,5 %).  
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Bedrag (euro) % 

7012 Verkoop Houtpellets 252.442,39 0,69 

7013 Stroom eindgebruikers 21.430.367,51 58,65 

7014 Stroom in bulk 7.496.678,72 20,52 

7080 Toegekende kortingen -99,48 0,00 

7090 Verkopen allerlei 51.047,65 0,14 

7130 
Wijziging in de voorraad gereed 

product 
1.030.691,69 2,82 

7170 Wijziging goederen in bewerking -19.899,84 -0,05 

7400 Bedrijfssubsidies 582.490,52 1,59 

7430 Diverse opbrengsten 6.755,88 0,02 

7440 Huuropbrengsten 2.400,00 0,01 

7450 Door te rekenen kosten 17.574,21 0,05 

7460 Groenestroomcertificaten 5.662.807,82 15,50 

7490 Tussenkomst bezoldigingen 24.756,84 0,07 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 36.538.013,91 100 

 

De levering van stroom aan de eindgebruikers ziet Ecopower in de eerste plaats als een 

dienstverlenende activiteit en als een beloning voor het vertrouwen dat investeerders in 

Ecopower stellen. De dienstverlening is kostendekkend. Ecopower heeft eigen projecten, maar 

koopt ook elektriciteit aan van installaties die eigendom zijn van derden. We noemen de stroom 

die voortvloeit uit de eigen of de aangekochte projecten de “stroom in bulk”. Deze wordt 

verkocht aan de evenwichtsverantwoordelijke die de stroom omzet in ”gebalanceerde stroom” 

en deze opnieuw aan Ecopower verkoopt.  Op de aan- en verkoop van stroom in bulk die 

afkomstig is van de projecten van derden realiseert Ecopower amper winst. Ongeveer 1/3 van de 

jaarlijkse winst wordt gerealiseerd door de verkoop van stroom in bulk die voortvloeit uit de 

eigen projecten.  

Ten slotte wordt ongeveer twee derde van de jaarlijkse winst gerealiseerd door de verkoop van 

groenestroomcertificaten die voortvloeien uit de eigen projecten. Met de verkoop van 

certificaten die aangekocht werden van derden wordt geen winst gerealiseerd.  
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De onderstaande tabel illustreert duidelijk waar Ecopower haar winst uit puurt: 

Stroomlevering aan eindgebruikers - Break-even 

Verkoop van stroom in bulk 

aangekocht Break-even 

eigen 1/3 van de winst 

Verkoop van certificaten 

aangekocht Break-even 

Eigen 2/3 van de winst 

 

In de toekomst zal ook de pelletsfabriek haar plaats in dit schema krijgen. 

 

5.3. Kapitaalmiddelen 

Het aantal aandeelhouders is in de loop der jaren fors gestegen. Eind 2015 telde Ecopower 

48.833 coöperanten. Het aantal groeit nog steeds. De coöperanten zijn rechtstreeks mede-

eigenaar van de hernieuwbare-energie-installaties van Ecopower. In totaal werden reeds 

194.830 aandelen uitgegeven, telkens met een waarde van 250 euro. Het geplaatst kapitaal van 

Ecopower bedraagt 48.707.500 euro.   

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Coöperanten 2975 5602 7437 8510 11658 16815 24500 30473 36855 43308 47419 48004 48833

Aandelen 9.896 15.859 21.784 27.515 38.145 53.043 82.621 118.245 157.291 186.553 193.315 194.017 194.830

0

50000

100000

150000

200000

250000

Coöperanten Aandelen
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5.3.1. Verklaring inzake het werkkapitaal 

Ondergetekenden, Jim Williame, Relinde Baeten en Kristof Deprez, verklaren hierbij dat het 

werkkapitaal van Ecopower voldoende is om in de huidige behoeften van de bedrijfsvoering te 

voorzien. Uiteraard wil Ecopower ook in de toekomst blijven investeren in hernieuwbare energie 

zodat er voortdurend bijkomend werkkapitaal dient te worden voorzien. Vandaar ook dat 

Ecopower een uitgifte van aandelen met een permanent karakter doet.  

 

 

 

5.3.2. Kapitalisatie en schuldenlast 

Per 31 december 2015 bedroeg het eigen vermogen van Ecopower 55.052.431,78 euro. Op 

diezelfde datum was de schuldenlast als volgt samengesteld: 

• Door zekerheid gedekte schulden: 7.800.000 euro 

• Niet met zekerheid gedekte schulden: 12.037.607 euro 

o Rekening 44: Leveranciers: 15.908.532,47 euro 

o Rekening 47/48: Overige schulden: 2.129.904,46 euro 

5.3.3.  Belangen van bij de uitgifte betrokken natuurlijke personen en 

rechtspersonen 

Met uitzondering van Ecopower als rechtspersoon, zijn er geen natuurlijke en/of rechtspersonen 

die belang hebben bij de uitgifte van aandelen.  
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5.3.4. Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten 

 

Ecopower wil investeren in hernieuwbare energie en doet daarvoor beroep op publieke 

spaargelden. Coöperanten kopen een aandeel van 250 euro en worden op die manier mede-

eigenaar van de onderneming. Met het werkkapitaal worden rendabele projecten gefinancierd.  

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt beslist hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. 

Statutair wordt het jaarlijkse dividend beperkt tot 6% per aandeel. Het eventuele restant van de 

te bestemmen winst wordt gereserveerd.  

 

6. TENDENSEN 

De hoogte van de overheidsstimulansen variëren volgens de voortschrijdende inzichten bij de 

verschillende overheden (Vlaanderen, België en Europa). Op korte termijn kan dit leiden tot 

investeringsonzekerheid. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2012 toen de marktomstandigheden 

wijzigden. Het beleid maakte het niet eenvoudig om nieuwe projecten te starten en de prijs van 

de certificaten daalde sterk. Op middellange en lange termijn is de meerwaarde van energie uit 

hernieuwbare bronnen verzekerd op basis van Europese wetgeving met betrekking tot energie 

en milieu. Dankzij de structuur van Ecopower kunnen we periodes van wisselend beleid relatief 

gemakkelijk doorkomen. Desondanks kunnen de plotse wijzigingen van 

overheidsondersteuningen voor hernieuwbare energie een belangrijke impact hebben op de 

werking van Ecopower. 

 

7. BESTUUR EN TOEZICHTHOUDENDE 

ORGANEN 
7.1. Beleid, toezicht en controle 

Op de Algemene Vergadering van april 2011 werd een nieuwe Raad van Bestuur benoemd, 

bestaande uit  acht leden. Vijf van hen worden tewerkgesteld in de vennootschap en drie 

personen bekleden het mandaat van extern bestuurder.  

 

Relinde Baeten 

Communicatieverantwoordelijke, lid van de RvB sinds 1999 

Opleiding: licentiaat Germaanse filologie 

Uitgeoefende mandaten:  

• Raad van Bestuur Ecopower 

• Raad van Bestuur Bond Beter Leefmilieu vzw 

• Raad van Bestuur Ecolife vzw 



Ecopower cvba – Informatiedocument 2016 

45 

 

• Vlaamse Landmaatschappij (t.e.m. 2003) 

Deskundigheid en ervaring: 

• Ervaren in communicatie voor ngo’s 

• Projectverantwoordelijke Ecopower kerntaak communicatie  

 

Kristof Deprez 

Projectmedewerker, lid van de RvB sinds 2002 

Opleiding: licentiaat fysica, postgraduaat energiecoördinator 

Uitgeoefende mandaten:  

• Raad van Bestuur Ecopower 

Deskundigheid en ervaring: 

• Energiedeskundige type A 

• Projectverantwoordelijke Ecopower 

 

Karel Derveaux 

Projectmedewerker, lid van de RvB sinds 1999 

Opleiding: burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, Diplôme Européen en Sciences 

de l’Environnement 

Uitgeoefende mandaten: 

• Secretaris-generaal van Eurec tot 2004 

• Raad van Bestuur Ecopower 

• Bedrijfsleider KaDee consult 

Deskundigheid en ervaring: 

• Energieauditeur 

• Projectverantwoordelijke Ecopower 

 

Kathleen Markey 

Extern bestuurder, lid van de RvB sinds 2016 

Opleiding: licentiate TEW en Handelsingenieur 

Uitgeoefende mandaten:              

• Bestuurder Efika engineering cvba 

• Bestuurder EnergieID 

• Bestuurder Energik vzw 

Deskundigheid en ervaring 

• Financiën 

• Commercieel 

 

Ruth Stockx 

Ondervoorzitter en extern bestuurder, lid van de RvB sinds 2011 

Opleiding: licentiaat rechten 
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Uitgeoefende mandaten:  

• Voorzitter Autopia vzw (t.e.m. 2011) 

• Algemeen directeur Vlaams Minderhedencentrum (t.e.m. 2008) 

Deskundigheid en ervaring 

• Juridische zaken 

• HRM 

 

Erwin Storms, extern bestuurder, lid van de RvB sinds 2011 

Opleiding: technisch ingenieur scheikunde en technisch ingenieur elektronica 

Uitgeoefende mandaten:  

• Bestuurder Mensa België vzw 

• Bestuurder oud-studenten-vereniging Kon. Ath. Deurne vzw 

Deskundigheid en ervaring: 

• Inkoop en logistiek in multinationale bedrijven in de scheikundige nijverheid en de 

financiële sector 

• Projectbeheer informaticatoepassingen  

• Management consulting bij multinationale bedrijven 

 

Dirk Vansintjan 

Projectmedewerker, lid van de RvB sinds 1999 

Opleiding: licentiaat Germaanse filologie 

Uitgeoefende mandaten:  

• Raad van Bestuur Ecopower cvba 

• Ondervoorzitter Rescoop.be vzw 

• Voorzitter Rescoop.eu vzw 

• Raad van Bestuur ODE Vlaanderen vzw (tot 2010) 

• Raad van Bestuur Molenforum Vlaanderen vzw  

Deskundigheid en ervaring: 

• Projectverantwoordelijke Ecopower 

• Deskundige kleine waterkracht 

 

Jim Williame 

Voorzitter van de Raad van Bestuur, lid van de RvB sinds 1999, coördinator 

Opleiding:   

• Industrieel ingenieur elektromechanica 

• Bijzondere licentie bedrijfskunde 

Uitgeoefende mandaten: 

• Raad van Bestuur Ecopower cvba 

• Bestuurder EnergieID 

Deskundigheid en ervaring:  



Ecopower cvba – Informatiedocument 2016 

47 

 

• Kennis informatica 

• Kennis projectmanagement 

• Projectverantwoordelijke Ecopower 

Bestuurders Relinde Baeten en Dirk Vansintjan zijn met elkaar getrouwd. Er bestaan geen andere 

familiebanden binnen de Raad van Bestuur. Geen enkele van de bestuurders heeft de voorbije 

vijf jaar een veroordeling opgelopen in verband met fraudemisdrijven. Geen enkele van de 

bestuurders heeft voorwerp uitgemaakt van officieel en openbaar geuite beschuldigingen of 

opgelegde sancties door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten. Geen enkele van de 

bestuurders is de voorbije vijf jaar  onbekwaam  verklaard om te handelen  als lid van de  

bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling. 

 

7.2. Bezoldigingen en voordelen bestuurders 

Het mandaat van bestuurder van Ecopower is onbezoldigd.  

 

7.3. Werking van het bestuursorgaan 

Ecopower is een onafhankelijk bedrijf, bestuurd door een eigen Raad van Bestuur en 

gecontroleerd door een Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Andere bedrijven 

kunnen aandeelhouder worden van Ecopower, maar dit blijft beperkt wegens het maximaal 

aantal van 20 aandelen dat door één persoon of bedrijf mag aangekocht worden. 

 

 

 

 

 

Algemene 
Vergadering

Raad van Bestuur

Dagelijks Bestuur Projectvergadering Klantendienst Pelletsteam

Controlerende 
vennoten
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7.3.1. Algemene Vergadering  

De jaarlijkse Algemene Vergadering valt statutair op de tweede zaterdag van april. Alle  

coöperanten worden persoonlijk uitgenodigd voor deze Algemene Vergadering. Elke coöperant 

heeft er één stem, onafhankelijk van het aantal aandelen dat hij of zij bezit. Wie niet aanwezig 

kan zijn, kan een volmacht geven. Tevens kan elke aanwezige op de Algemene Vergadering 

slechts één volmacht van een niet aanwezige coöperant gebruiken. Op de Algemene Vergadering 

wordt gestemd over de besteding van de winst van het voorbije boekjaar. 

 

Ecopower cvba is, als niet-beursgenoteerd bedrijf, niet onderworpen aan de Belgische Corporate 

Governance Code 2009. Het deugdelijk bestuur van Ecopower cvba wordt bepaald door de 

bestuursprincipes zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap. 

7.3.2. Raad van Bestuur 

Artikel 14 van de statuten zegt: “De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die 

samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene 

Vergadering. De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer 

controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de 

Algemene Vergadering.” De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur werd opgenomen in 

punt 7.1 en werd in 2011 vastgesteld voor een periode van zes jaar.  

7.3.3. Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse beslommeringen van de coöperatie. Zij komt 

samen telkens de omstandigheden dit vereisen. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan 

de Raad van Bestuur, die vijf maal per jaar samenkomt. De grote lijnen en belangrijke beslissingen 

worden steeds door de Raad van Bestuur uitgetekend. 

7.3.4. Projectvergadering 

Beslissingen omtrent nieuwe of bestaande projecten worden genomen op de 

projectvergadering. Die bestaat uit alle projectverantwoordelijken en komt elke twee weken 

samen. Ook de leden van het dagelijks bestuur maken deel uit van deze projectvergadering. De 

projectvergadering is ook verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. 

7.3.5. Klantendienst 

De klantendienst heeft een tweewekelijks overleg. Alle leden van de klantendienst, iemand van 

het dagelijks bestuur en iemand van ICT volgen deze vergaderingen. De vergadering gaat over de 

dagelijkse werking, maar heeft ook een belangrijke inbreng over de grote lijnen naar dagelijks 

bestuur en Raad van Bestuur. 
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7.3.6. Pelletsteam 

Het pelletsteam bestaat uit de coördinator van de pelletsfabriek, de projectverantwoordelijke 

voor de ontwikkeling van de fabriek, de coördinator van het projectenteam, de algemene 

coördinator, de juridische en HR-verantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke. Dit team 

komt in deze fase elke twee weken samen. Dit kan minder worden als de operationele werking 

meer in routine komt. 

 

7.3.7. Controlerende vennoten 

Statutair heeft Ecopower controlerende vennoten. Zij zien op vraag van de coöperanten 

nauwgezet toe op het beleid van de Raad van Bestuur. Op de Algemene Vergadering van  april 

2014 werden drie nieuwe controlerende vennoten aangesteld. Hun mandaat loopt voor een 

termijn van drie jaar. De huidige controlerende vennoten van Ecopower zijn: Tim Stallaert, Talita 

Heijmerink en Marko Bosman. De rapporten met vaststellingen en aanbevelingen van de 

controlerende vennoten worden telkens toegevoegd aan de jaarverslagen en kunnen ook 

geraadpleegd worden op de website. 

7.3.8. Communicatie met de aandeelhouders 

Transparantie en medezeggenschap voor coöperanten vinden we bij Ecopower erg belangrijk. De 

communicatie met onze coöperanten verloopt via de volgende kanalen: 

• Jaarlijks worden de coöperanten uitgenodigd voor de Algemene Vergadering. Deze vindt 

statutair plaats op de tweede zaterdag van de maand april. Elke coöperant heeft er één stem, 

onafhankelijk van het aantal aandelen dat hij of zij bezit. Op de Algemene Vergadering wordt 

gestemd over de bestemming van de winst van het voorbije boekjaar. De locatie waar de 

vergadering plaatsvindt, varieert elk jaar zodat iedereen de kans krijgt om eens een Algemene 

Vergadering bij te wonen. De voorkeur gaat naar locaties die bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer.  

 

• De coöperanten kunnen nog voor de Algemene Vergadering de balans en resultatenrekening 

toegestuurd krijgen. Op de Algemene Vergadering is er een uitgebreid jaarverslag met een 

kwalitatieve beschrijving van de activiteiten van het afgelopen boekjaar, de verkorte 

jaarrekening, en het verslag van de controlerende vennoten. Onmiddellijk na de Algemene 

Vergadering worden al deze documenten ook op de website geplaatst zodat iedereen ze kan 

downloaden. Ook de jaarverslagen van de voorbije jaren kunnen gedownload worden op de 

website. De volledige jaarrekening met het verslag van de revisoren is ook opvraagbaar.  

 

• Halfjaarlijks organiseert Ecopower een aantal coöperantenavonden. Tijdens deze 

vergadering worden actuele thema’s en tussentijdse resultaten besproken. Er is op zo een 
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vergadering meer ruimte voor interactie met coöperanten dan op een Algemene 

Vergadering.  

 

• Drie keer per jaar publiceert Ecopower de nieuwsbrief “PowerPost’. Deze nieuwsbrief 

versturen we per post of op expliciete vraag elektronisch naar alle coöperanten. Deze 

nieuwsbrieven worden ook telkens op de website gepubliceerd. 

 

• Op informatievergaderingen en buurtbijeenkomsten waarin het draagvlak voor specifieke 

projecten afgetoetst wordt bij buurtbewoners, worden coöperanten uitgenodigd.  

 

• Verder staat ook dagelijks een team medewerkers klaar om alle (schriftelijke en/of 

telefonische) vragen van coöperanten te beantwoorden. 

 

8. WERKNEMERS 

Het aantal werknemers van Ecopower is geleidelijk gegroeid. Enerzijds was er de noodzaak om 

versneld in te zetten op de ontwikkeling van projecten. Anderzijds groeide het klantenbestand 

van Ecopower de voorbije jaren tot ruim 41.000 aansluitingen. Hierdoor ontstond de nood aan 

een grotere ploeg om de klanten een goede dienstverlening te kunnen bieden. Ook de 

indienststelling van de pelletsfabriek creëerde extra tewerkstelling. Eind 2015 werkten 34 

werknemers bij Ecopower. Dat komt overeen met 32,4 voltijdse equivalenten. Hoewel dit geen 

vereiste is, stelt Ecopower vast dat bijna alle werknemers ook aandelen bezitten in de coöperatie. 

 

9. BELANGRIJKSTE AANDEELHOUDERS 

Op de Algemene Vergadering wordt het stemrecht niet gekoppeld aan de omvang van het 

kapitaal dat door een coöperant wordt ingebracht. Stemrecht gebeurt daarentegen volgens het 

democratisch principe van ”één persoon, één stem”. Het aantal aandelen per coöperant is 

beperkt tot maximum 20. Dat komt overeen met een investering van 5.000 euro per coöperant. 

 

10. JAARREKENINGEN 

Hierna volgen de (verkorte) jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 zoals gepubliceerd in de 

jaarverslagen van Ecopower. Voor de interpretatie van de jaarrekening van 2015 gelden de 

volgende waarderingsregels: 
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1. Beginsel 

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. 

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verantwoording of 

toepassing niet gewijzigd. 

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die 

aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend. 

2. Bijzondere regels 

Materiële vaste activa: 

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd. 

Overzicht van de afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar: 

Afschrijvingspercentages Methode      
    hoofdsom   bijkomende kost 
a. Industriële gebouwen           

kleine waterkrachtcentrales lineair   3,33 10 3,33 10 
pelletsfabriek lineair   5 5 5 5 
andere lineair   3,33 20 3,33 20 

           
b. Erfpacht en overig zakelijk recht           

gebouw lineair   3,33 3,33 3,33 3,33 
installaties lineair   5 10 5 10 

           
c. Overige materiële vaste activa lineair   12,5 16,67 12,5 16,67 

           
d. Licenties lineair   33,33 33,33 33,33 33,33 

           
e. Installaties           

windmolens lineair   6,67 10 6,67 10 
windmolens recht van overgang lineair   5 5 5 5 
waterkracht lineair   5 10 5 10 
warmtekrachtkoppeling lineair   10 12,5 10 12,5 
pelletsproductie lineair 6,67 10 20 6,67 10 
fotovoltaïsche panelen lineair   5 5 5 5 
andere lineair   10 33,33 10 33,33 

           
f. Rollend materieel lineair   20 33,33 20 33,33 

           
g. Kantoormaterieel en meubilair           

informaticamateriaal lineair   33,33 33,33 33,33 33,33 
meubilair lineair   10 10 10 10 
andere lineair   20 20 20 20 
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De afschrijvingstermijn van productie-installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 kan op het 

einde van de afschrijvingstermijn verlengd worden van 10j naar 15j, indien de opbrengst voor de 

komende 5 jaar kan aangetoond worden. 

 

Uitzonderlijke resultaten 

Naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de groenestroomcertificaten voor Kluizendok 

II conform de huidige wetgeving, werd de afschrijvingstermijn verlengd van 10j naar 15j. De 

verlenging stemt overeen met de verlengde gebruiksduur van de betrokken installaties en wordt 

mede verantwoord door toekomstige opbrengsten van de betrokken installaties inzake de 

verkoop van elektriciteit en certificaten. Deze herziening van de afschrijvingsduur heeft geleid 

tot een positief resultaatseffect van 1.511.753,64 euro, opgenomen in de jaarrekening boekjaar 

2015 als uitzonderlijke opbrengst. 

 

Voorraden: 

Voorraden worden gewaardeerd volgens de volgende methode: 

1.Hulpstoffen: aanschaffingswaarde: fifo 

2.Gereed product: pro-rata op basis van de afschrijvingskost van de productiemiddelen 

3.Handelsgoederen: individuele aanschaffingsprijs per artikel 

4.Geproduceerde stroomcertificaten: worden geactiveerd en gewaardeerd aan minimum 

gegarandeerde prijs 

5.Aangekochte stroomcertificaten: worden overgedragen en gewaardeerd aan marktprijs 

6.Tekort voor het quotum: wordt voorzien aan marktprijs 

Kapitaalsubsidies: 

Kapitaalsubsidies worden in winst genomen volgens het ritme van de afschrijvingen van de activa 

waarop ze betrekking hebben. 

Schulden: 

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn zonder rente of met een abnormaal lage 

rente. 

 

Vreemde valuta: 

Er zijn geen waarderingen in vreemde valuta. 

 

"De vennootschap is verwikkeld in een juridisch geschil met een derde partij aangaande de 

uitvoering van een contract inzake de energieproductie van een windturbinepark en 

gerelateerde certificaten. De uiteindelijke uitkomst van het geschil kan op heden niet worden 

bepaald. Rekening houdend met het voorzichtigheidsprincipe is een algemene voorziening 

aangelegd. 

Om de omzet en gerelateerde kosten van energieverbruik te bepalen, baseert de vennootschap 

zich zowel op rechtstreekse meetgegevens als op verbruiksramingen in segmenten die jaarlijks 

worden gemeten. De vennootschap is afhankelijk van informatie die wordt verkregen van de 
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verschillende netbeheerders. Aangezien de definitieve toewijzingen geruime tijd op zich laten 

wachten, blijft er een onzekerheidsmarge, waardoor de vennootschap genoodzaakt is om deels 

te werken met ramingen. Aangepaste maatregelen blijven er voor zorgen dat deze onzekerheid 

tot een minimum wordt beperkt."  
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10.1. Jaarrekening 2013 
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Commentaar op de jaarrekening 2013 
In 2013 is er geïnvesteerd in één windturbine in Essen (project Essen-Kalmthout). Er kwamen ook 

kosten voor de afwerking van installaties met zonnecellen.  

• Windturbines (vooral in Essen) : 2.667.872,52 euro 

• PV-installaties decentraal in 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 

bedraagt eind 2013: 6.920.340,12 euro (485.571,04 euro meer dan een jaar voordien). Dat is 

grotendeels de investering in de pelletsfabriek die volop bezig is. Beperkt ook in enkele 

windprojecten. Er werden in 2013 voor 3.603.193,81 euro afschrijvingen 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 andere bedrijfsopbrengsten. Belangrijke elementen die dit 

resultaat beïnvloeden: het klantenbestand is gestegen van 36.973 naar 40.247 klanten. Er is 

9.870.732,93 euro geïnvesteerd in 2013. Op het einde van het boekjaar telt Ecopower 24 

personeelsleden. De personeelskosten 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 overheid besloten om aan Ecopower een 

strategische investeringssteun (investering pelletsfabriek in Ham) toe te kennen ten bedrage van 

957.971 euro. Hiervan werd in de loop van 2013 reeds een aanzienlijk bedrag van 287.391,30 

euro ontvangen. Aangezien de criteria voor het verkrijgen van de subsidie per balansdatum 

echter nog niet met zekerheid werden behaald, werd de betrokken kapitaalsubsidies nog niet in 

het eigen vermogen (of resultaat) opgenomen. Na boeking van de nodige voorzieningen sluit het 

boekjaar af met een winst na belastingen van 990.256,24 euro. De fiscaal belastbare basis is nihil 

ten gevolge van het feit dat de vennootschap kan genieten van de aftrek voor ecologische 

investeringen en voor risicokapitaal. De cashflow bedraagt 4.645.257,95 euro (winst na 

belastingen + afschrijvingen + voorzieningen). Er zijn eind 2013 ruim 1.000 klanten op de 

wachtlijst voor overschakeling. Die wachtlijst is verkort naar 4 maanden (voorheen 6 maanden).  
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Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar die het getrouwe beeld 

van de jaarrekening van 2013 kunnen beïnvloeden. Er zijn geen nieuwe acties in onderzoek en 

ontwikkeling.  

De maatschappelijke zetel van Ecopower is in Berchem. Er is ook operationeel werk bij de 

installaties in Eeklo. In Ham is er een fabriek in aanbouw.  

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 aard en de activiteiten van de vennootschap zijn er geen belangrijke risico’s te 

vermelden zoals bedoeld in artikel 96-8°. 

De vennootschap is verwikkeld in een juridisch geschil met een derde partij aangaande de 

uitvoering van een contract inzake de energieproductie 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 energieverbruik te bepalen, baseert de vennootschap 

zich zowel op rechtstreekse meetgegevens als op verbruiksramingen in segmenten die jaarlijks 

worden gemeten. De vennootschap is afhankelijk van informatie die wordt verkregen van de 

verschillende netbeheerders. Aangezien de definitieve wijzigingen geruime tijd op zich laten 

wachten, ontstaat een significante onzekerheidsmarge, 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.  

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders 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 euro 

• Toevoeging aan wettelijke reserves       49.512,81 euro 

• Uitkering dividend 2013   964.915,12 euro 

• Onttrekking aan beschikbare reserves  -24.171,69 euro 

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

door de Algemene Vergadering van 2014 over het boekjaar 2013. De betaling van het dividend is 

gebeurd in de loop van de maand juli 2014.  
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10.2. Jaarrekening 2014 
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Commentaar op de jaarrekening 2014 

De investeringen in 2014 waren voornamelijk in de houtpelletsfabriek in Ham. Er is ook 

geïnvesteerd in informatica (o.a. overkoepelend scadasysteem) en in meubilair en gereedschap 

(o.a. in de pelletsfabriek in Ham). Verder zijn er nog enkele facturen voor de afwerking van de 

windturbines in Essen-Kalmthout en voor de molen van Rotselaar. Er is een kleine bijkomende 

investering gedaan in een zonnecellenproject en één project is verkocht aan de huiseigenaar. 

 

Pelletsfabriek Ham     11.750.560,79 euro 

Meubilair, informatica, gereedschap        142.442,77 euro 

Windturbines Essen-Kalmthout (aanvulling)         47.361,25 euro 

Restauratie Molen van Rotselaar (aanvulling)       14.941,50 euro 

Zonnecellen (o.a. verkoop installatie)       -15.730,66 euro 

 

In totaal is er 11.939.575,65 euro geïnvesteerd in 2014. Er zijn ook activa in aanbouw, met 

voornamelijk de windturbines in Asse. In totaal voor 6.008.968,09 euro. Er werden in 2014 voor 

3.528.170,49 euro afschrijvingen geboekt. Dat is iets minder dan het jaar voordien omdat de 

oudste windturbines in Eeklo ondertussen volledig afgeschreven zijn en de pelletsfabriek er nog 

maar beperkt is bij gekomen.  

De vennootschap heeft tijdens het afgelopen boekjaar een omzet gerealiseerd van 24.413.827,49 

euro. Er zijn ook 6.036.951,15 euro andere bedrijfsopbrengsten.  

Belangrijke elementen die dit resultaat beïnvloeden: er is iets minder omzet dan een jaar 

voordien omdat de elektriciteitsklanten – hoewel er meer waren dan een jaar voordien – minder 

verbruikt hebben; ook de kosten zijn gezakt, waardoor het resultaat hoger is; de andere 

bedrijfsopbrengsten zijn gestegen omdat er stock is verkocht van Waalse certificaten. 

Er zijn 27 personeelsleden bij Ecopower (25,3 voltijdsequivalenten). De personeelskosten in 2014 

waren in totaal 1.637.095,02 euro. 

Het financiële resultaat bedraagt 343.780,35 euro en bevat voor een bedrag van 174.901,06 euro 

kapitaalsubsidies. 

Na boeking van de nodige voorzieningen sluit het boekjaar af met een winst na belasting van 

1.700.316,68 euro. De fiscaal belastbare basis is nihil ten gevolge van het feit dat de 

vennootschap kan genieten van de aftrek voor ecologische investeringen en voor risicokapitaal. 

De cashflow bedraagt 6.088.601,15 euro (winst na belasting + afschrijvingen + voorzieningen). 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2014 over het boekjaar 2013 

besliste om een dividend uit te keren van 2%. Dat was 964.915,12 euro. 

 

Voor het boekjaar 2014 stelt de Raad van Bestuur voor om de winst van het boekjaar de volgende 

bestemming te geven (in euro): 

 

- Winst van het boekjaar   1.700.316,68 

- Toevoeging aan de wettelijke reserves       85.015,83 

- Uitkering dividend 2014   1.447.948,04 

- Toevoeging aan de beschikbare reserves     167.352,81 

 

De Raad van Bestuur stelt voor om 3% dividend uit te keren over 2014. 
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10.3. Jaarrekening 2015 
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Commentaar op de jaarrekening 2015 

Materiële vaste activa 

Op 31 december 2015 bedroeg de waarde van het materieel vast actief 61.317.073,68 euro. In 

2015 investeerden we voornamelijk in het windpark in Asse en verder in de pelletsfabriek in Ham, 

met onder andere een oplegger voor bulktransport. Er is ook beperkt geïnvesteerd in informatica, 

meubilair en gereedschap. In Eeklo heeft Ecopower een renovatie van de stookplaats uitgevoerd 

in de technische dienst. In Rotselaar wordt de generator vervangen. Bij ons windpark in Houyet 

zijn er door andere partijen bijkomende windturbines geplaatst. Een deel van de netaansluiting 

wordt door hen overgekocht. Tot slot zijn een aantal kleine installaties met zonnecellen verkocht. 

 

Windturbines Asse   10.374.682,51 euro 

Pelletsfabriek Ham        628.856,56 euro 

Rollend materieel (bulkoplegger)       26.757,53 euro 

Meubilair, gereedschap          9.553,41 euro 

TD Eeklo          39.729,00 euro 

Generator Rotselaar         11.404,80 euro 

Houyet verkoop deel netaansluiting    -343.221,29 euro 

PV aankoop kleine installaties         6.059,85 euro 

PV verkoop kleine installaties     -62.864,05 euro 

 

In totaal is er 10.690.958,32 euro investeringen bijkomend opgenomen in de afschrijvingstabel 

in 2015, hiervan was al 5.891.696,51 euro vorig jaar opgenomen in de activa in aanbouw. De 

activa in aanbouw bedragen eind 2015 9.690.240,96 euro, met voornamelijk de windturbines in 

Beersel en in de haven van Gent. Er werden in 2015 voor 4.831.755,20 euro afschrijvingen 

geboekt ten laste van het bedrijfsresultaat. 

 

Voorraden 

In 2015 zijn de voorraden toegenomen met 1.019.508,80 euro en bedragen 1.432.809,93 euro. 

De toename betreft de voorraad afgewerkte pellets en briketten.  

 

Vorderingen 

De handelsvorderingen bedragen 16.075.667 euro en namen met 4.138.156 euro toe tegenover 

eind vorig jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met de gestegen verkoopprijs van elektriciteit 

en met nog te factureren inkomsten van geproduceerde elektriciteit. 

De overige vorderingen van 2.253.380,06 euro gaat over een lening aan een energiecoöperatie 

waar we samen een project mee hebben. Die vordering wordt stelselmatig afgebouwd door de 
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partner, in eerste fase met facturen die we nog moeten ontvangen en die onder schulden 

opgenomen zijn. 

 

Kapitaal 

Eind 2015 telde Ecopower 48.833 coöperanten. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2014. 

In totaal werden reeds 194.830 aandelen uitgegeven, telkens met een waarde van 250 euro. Het 

geplaatst kapitaal van Ecopower bedraagt 48.707.500 euro. Na de voorgestelde 

resultaatsverwerking zullen de reserves 3.741.767,55 euro bedragen. 

 

Schulden 

Voor de financiering van de windturbines in Asse werd een lening aangegaan. Eind 2015 is 

hiervan nog 6.000.000 euro terug te betalen. 1.500.000 euro zal terugbetaald worden in 2016 en 

de overige 4.500.000 in de volgende jaren tot 2019. 

De handelsschulden eind 2015 zijn 15.908.532,66 euro. Ze hebben betrekking op ontvangen 

maar nog niet betaalde facturen (8.895.798,14 euro) alsook de geraamde, niet ontvangen 

facturen, met betrekking tot de voorbije boekjaren (7.012.734,52 euro). De toename van 

8.394.896,66 euro heeft te maken met installaties in aanbouw en facturen van elektriciteit. 

 

Bedrijfsresultaten 

De vennootschap heeft tijdens het afgelopen boekjaar een omzet gerealiseerd van 29.230.436,79 

euro. De kostprijs verbonden aan de verkoop is 23.270.948,21 euro. De andere 

bedrijfsopbrengsten zijn 6.296.785,27 euro. Er zijn ook 1.420.328 euro andere bedrijfskosten. Er 

zijn ook nog 2.196.763,26 euro kosten voor diensten en diverse goederen. 

 

Er zijn eind 2015 34 personeelsleden bij Ecopower (32,4 voltijdsequivalenten). De 

personeelskosten in 2015 waren in totaal 1.949.362,11 euro. 

 

Financiële resultaten 

Het financiële resultaat bedraagt 254.985,17 euro en bevat voor een bedrag van 247.324,55 euro 

kapitaalsubsidies. 

 

Uitzonderlijke resultaten 

Naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de groenestroomcertificaten voor het project 

Kluizendok, conform de huidige wetgeving, werd de afschrijvingstermijn verlengd van 10 jaar 

naar 15 jaar. De verlenging stemt overeen met de gebruiksduur van de betrokken installaties en 

wordt mede verantwoord door toekomstige opbrengsten van de betrokken installaties inzake de 

verkoop van elektriciteit en certificaten. Deze herziening van de afschrijvingsduur heeft geleid 
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tot een positief resultaatseffect van 1.511.753,64 euro, opgenomen in de jaarrekening boekjaar 

2015 als uitzonderlijke opbrengst. Overeenkomstig werd er voor 236.047,51 euro aan 

kapitaalsubsidies teruggenomen. 

 

Er werd een bijkomende voorziening van 1.508.103,51 euro aangelegd voor een juridisch geschil 

met een derde partij betreffende de aankoop van groenestroomcertificaten.  

 

Resultaat van het boekjaar 

Het boekjaar sluit af met een winst na belasting van 1.939.005,70 euro. De fiscaal belastbare 

basis is nihil ten gevolge van het feit dat de vennootschap kan genieten van de aftrek voor 

ecologische investeringen. 

 

De cashflow bedraagt 6.876.974,77 euro (winst na belasting + afschrijvingen + voorzieningen). 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2015 over het boekjaar 2014 

besliste om een dividend uit te keren van 3%. Dat was 1.447.948,04 euro. 

 

Voor het boekjaar 2015 stelt de Raad van Bestuur voor om de winst van het boekjaar de volgende 

bestemming te geven (in euro): 

 

- Winst van het boekjaar   1.939.005,70 euro 

- Toevoeging aan de wettelijke reserves      96.950,29 euro 

- Uitkering dividend 2015   1.448.694,48 euro 

- Toevoeging aan de beschikbare reserves       393.360,93 euro 

 

De Raad van Bestuur stelt voor om 3% dividend uit te keren over 2015. 
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11. AANVULLENDE INFORMATIE 
11.1. Betalingsachterstallen  

Tot op heden heeft Ecopower geen noemenswaardige betalingsachterstallen.  

11.2. Juridische geschillen 

Ecopower heeft een aantal contracten voor aankoop van de productie van windparken waarin 

Ecopower voor een deel ook mede-eigenaar is.  Door de veranderde omstandigheden zijn deze 

contracten niet meer marktconform en worden deze heronderhandeld. 

11.3. Verplichtingen en rechten, niet opgenomen in de balans 

Ecopower heeft rechten verworven die momenteel niet opgenomen werden in de balans. Het 

betreft opstalrechten voor de bouw van nieuwe windturbines, het recht om een pelletsfabriek 

te bouwen, de toekenning van een aanbesteding van een windpark en de rechten op 

netkoppelingen voor windparken in Wallonië. Daarnaast zijn er ook plichten die voorlopig niet 

opgenomen werden in de balans van 31 december 2013. Het betreft de plichten die voortvloeien 

uit de Waalse contracten m.b.t. de aankoop van elektriciteit en “certificats verts” van 

windparken waarin Ecopower zelf ook mede-eigenaar is.  

11.4. Ter inzage beschikbare documenten 

Ecopower verklaart hierbij dat  inzage mogelijk is van de volgende documenten (of afschriften 

daarvan): 

• De statuten 

• De jaarverslagen  

• De jaarrekeningen 

Deze documenten kunnen op papier ingekeken worden in ons kantoor: Posthoflei 3, bus 3, 2600 

Berchem of kunnen ook gedownload worden op onze website 

http://www.ecopower.be/index.php/downloads/viewcategory/3-bedrijfsinformatie 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 

 
 

JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013, 31 DECEMBER 

2014 EN 31 DECEMBER 2015 

ZOALS NEERGELEGD BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIË 

 

 

 

De jaarrekening van 2013, 2014 en 2015 kan je via deze link downloaden. 

 

U kunt de onderstaande link ook gewoon kopiëren en in uw webbrowser plakken.  

 

https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=D4CF980A26897E3477ADF21741F9D199?execu

tion=e1s2# 

 

Achteraan vindt u het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering en de 

verklaring van de commissaris (revisor). 
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Bijlage 2 
 

STATUTEN ECOPOWER CVBA 

 
Ecopower, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
 
Opgericht op 18 oktober 1991. Erkende cvba volgens het KB van 8 januari 1962. 

 

Afdeling I. Benaming – Zetel – Doel – Duur 
 

Artikel 1. De vennootschap bestaat als coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid onder de naam ECOPOWER. 

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten,  facturen,  aankondigingen,  

bekendmakingen, brieven,  orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, 

onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door  de  woorden  ‘coöperatieve  vennootschap  met 

beperkte  aansprakelijkheid’  of  door  de  afkorting 

‘cvba’. 
 

Artikel 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Molenstraat 2 Rotselaar. Hij kan worden 

verplaatst bij  beslissing van de Raad van Bestuur. Bij beslissing van  de  raad  van  bestuur  mag  

de  vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland. 
 

Artikel  3.  De  vennootschap  heeft  tot  doel  het verzamelen van financiële middelen voor 

alternatieve, duurzame  en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het 

publiek van deze vorm van energieproductie.   In    bijkomende   orde   kan   ze verbruikers     van     

alternatieve,     duurzame     en hernieuwbare energie verenigen.  Zij  mag op om het even welke 

manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking    van    haar    maatschappelijk    doel 

kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan  participeren  in 

of een fusie   aangaan   met   andere   vennootschappen   of ondernemingen   die   kunnen   

bijdragen    tot   haar ontwikkeling of deze in de hand werken. 
 

Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat. Zij kan 

worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering krachtens de inzake 

statutenwijziging geldende regels en voorwaarden. 
 
Afdeling II. Kapitaal – maatschappelijke aandeelbewijzen – aansprakelijkheid 
 

Artikel 5. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk 

gedeelte wordt   verhoogd   respectievelijk   verminderd   door toetreding, respectievelijk 

uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze 

verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden. 

Het kapitaal is onbeperkt. Zijn minimum is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro. Tot 

beloop van dit  minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan 

worden verhoogd of 
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verminderd bij besluit van de Algemene Vergadering met  inachtname  van  de  regels  voor  een  

statuten- wijziging    en    met   naleving   van   de   wettelijke vormvereisten in verband met de 

vaststelling van de kapitaalverhoging. 
 

Artikel 6. Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk   aantal   aandelen   op   naam,   

met   een nominale  waarde van tweehonderd vijftig euro per aandeel,  onderschreven  door  de  

vennoten  bij  hun aanvaarding of nadien en afbetaald voor minstens een vierde. 

 
Het  vaste  gedeelte  van  het  kapitaal  moet  steeds 

onderschreven  zijn  en  ten  belope  van  zesduizend tweehonderd euro volgestort. 

De   raad   van   bestuur   mag   het   bedrag   van   de onderschreven aandelen geheel of gedeeltelijk 

doen storten en de terugbetaling van op aandelen gestorte gelden toelaten. 

Alle vennoten hebben op de Algemene Vergadering, in alle zaken, gelijk stemrecht. 
 

Artikel   7.   De   maatschappelijke   aandeelbewijzen mogen enkel worden afgestaan of 

overgedragen aan vennoten na akkoord van de Raad van Bestuur die, in voorkomend  geval,  bij  

een  drie vierde  meerderheid beslist. 
 

Artikel 8. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt   ten   belope   van   hun   inbreng.   Zij   

zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk. 
 

Afdeling III. Vennoten 
 

Artikel 9. Zijn vennoten: 

1. de ondertekenaars van deze akte 
2. de natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot 

door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

voorwaarden onder- schrijven.   Deze   personen   moeten   minstens   één aandeel  van  de  

vennootschap  onderschrijven,  met dien    verstande    dat     deze    onderschrijving    de 

aanvaarding  inhoudt  van  de  statuten  en  van  het huishoudelijke reglement. 
De vennootschap mag de toetreding van vennoten 

niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene 

toetredings- voorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig 

zijn. De toetreding van een    vennoot   blijkt   uit   het   plaatsen   van   zijn handtekening  en  de  

datum  van  toetreding  in  het vennotenregister.  Er wordt aan iedere vennoot een aandeelbewijs 

op naam afgeleverd volgens de door de 

wet voorgeschreven regels. 

 

Artikel  10.  Iedere  vennoot  mag  slechts  uittreden vanaf het zesde jaar, tijdens de eerste zes 

maanden van  het   boekjaar.  Deze  uittreding  mag  evenwel worden geweigerd indien zij de 

vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang 

brengt. De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten  vennoot verstrijkt pas bij het 

einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of   uitgesloten,   onverminderd   de   toepassing   

van artikel  55  van  de  gecoördineerde  wetten  op  de handelsvennootschappen.  De  uittreding  

heeft   pas uitwerking na een beslissing van de  of de afgevaardigde bestuurder. 
 
 

Artikel  11.  De  vennoot  die  de  statuten  of  het huishoudelijke reglement overtreedt, die weigert 

zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Raad van Bestuur  of  van  de  algemene  
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vergadering,  die  zijn verbintenissen    tegenover   de   vennootschap   niet naleeft,   die   aan   de   

vennootschap   enig   nadeel berokkent of die bedrieglijk handelt, kan door de Raad van Bestuur 

uitgesloten worden. De aanvaarding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten    moeten    

vastgesteld    worden    in    het vennotenregister.   Het   register   dat   volgens   de wettelijke    

voorschriften    wordt    gehouden,    mag ondertekend  worden  door  een  gevolmachtigde  bij 

onderhandse volmacht. De   vennoten   die   uittreden   of   hun   recht   van terugtrekking 

uitoefenen zijn gehouden het ontslag en de  terugbetaling te ondertekenen in het register der 

vennoten. De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuur, dat  gehouden  is  de  vennoot  te  

horen  en  zijn beslissing met redenen te omkleden. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, 

moet worden  verzocht  zijn  opmerkingen  schriftelijk  te kennen te geven aan het bestuur dat de 

uitsluiting moet   uitspreken,   binnen   een   maand   nadat   een aangetekende  brief  met  het  

met  redenen  omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Het besluit tot uitsluiting wordt 

vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door  het  bestuur.  Het  

proces-verbaal  vermeldt  de feiten    waarop   de   uitsluiting   is   gebaseerd.   De uitsluiting      

wordt      overgeschreven      in      het vennotenregister.  Een eensluidend afschrift van het besluit 

wordt binnen de vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan  de uitgesloten vennoot 

toegezonden. De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van 

zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit  de  balans van het boekjaar waarin ontslag genomen of de 

uitsluiting uitgesproken wordt. 
 

Artikel  12.  In  geval  van  overlijden,  faillissement, kennelijk  onvermogen  of  onbekwaamheid  

van  een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke  vertegenwoordigers  de  

waarde  van  zijn aandeelbewijzen  overeenkomstig  de  bovenvermelde bepalingen. 
 

Artikel 13. Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of   schuldeisers   van   vennoten   kunnen   

noch   de vereffening  van de vennootschap of het leggen van de  zegels  uitlokken,  noch  de  

vereffening  of  de verdeling  van  het  maatschappelijke  bezit  vorderen, noch op welke wijze ook 

in het bestuur tussenkomen. Voor   de   uitoefening   van   hun   rechten   zijn   ze gebonden door 

de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen  van de raad van  

bestuur  en  van  de  algemene  vergadering.  Bij onverdeelde eigendom van één aandeelbewijs,  

heeft de  vennootschap  het  recht  de  uitoefening  van  de rechten van de erfgenamen of 

onverdeelde eigenaars te  schorsen,  totdat  één  enkel  persoon  als  titularis werd aangewezen. 
Artikel 13bis. De vennoten die in de mogelijkheid 

verkeren om rechtstreeks energie af te nemen van de door de cvba Ecopower gesteunde 

vennootschappen en  hun  projecten,  verbinden  er  zich  toe  om  dat werkelijk te doen. 
 

Afdeling IV. Bestuur en controle 
 

Artikel 14. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit 

minstens drie leden,  al dan niet vennoten, benoemd door de algemene    vergadering.    De    

controle    over    de vennootschap wordt  uitgeoefend door één of meer controlerende  vennoten  

of  door  een  commissaris conform  de  wet.  Ze  worden   benoemd  door  de Algemene 

Vergadering. De termijn van het mandaat van  de  bestuurders  bedraagt  zes  jaar,  die  van  het 

mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn 

herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. 
 

Artikel 15. Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. 

Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een 
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beloning worden toegekend;  deze  beloning  mag  in  geen  geval  een participatie in de 

vennootschapswinst zijn. 
 

Artikel 16. In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de Raad van Bestuur 

voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene 

Vergadering er definitief over beslist.   De   bestuurder   die   een   ander   vervangt, voleindigt het 

mandaat van zijn voorganger. 
 

Artikel 17. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hij 

vergadert telkens het  belang van de vennootschap dit vereist, op  bijeenroeping  en  onder  

voorzitterschap  van  de voorzitter   of   zo    deze    verhinderd   is,   van   de ondervoorzitter.  De  

raad  van  bestuur  kan  slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen 

en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij  

meerderheid  van  stemmen  der  aanwezige  of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder  mag  

zich 
 

door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke  bestuurder  mag  maar  één  andere  

bestuurder vertegenwoordigen. 
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in 

een   bijzonder   register   worden   ingeschreven   en ondertekend    door    alle    aanwezige    

bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte   moeten   door   twee   

bestuurders   worden ondertekend. 
 

Artikel  18.  De  raad  van  bestuur  is  met  de  meest uitgebreide  macht  bekleed  voor  alle  

handelingen zowel   van   bestuur   als   van   beschikking   in   alle maatschappelijke 

aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel 

de Algemene Vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder  meer:  Alle  sommen  en  waarden  

ontvangen. Alle  roerende  en  onroerende  goederen  en  rechten verwerven,   vervreemden,   

ruilen,   huren   en   met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen 

opnemen, met uitzondering van obligatieleningen.   Leningen   toestaan,   alle   borg- stellingen  

en  hypotheken  met  of  zonder  dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of 

andere  rechten  en  waarborgen,  voorrechten,  hypotheken, doorhaling toestaan, met of zonder 

betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen,   verzet   of   

beslag,   vrijstellen   van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie 

doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan,  

een  beroep  doen  op  scheidsgerecht   en scheidsrechterlijke  bedingen  aanvaarden,  gebeurlijke 

teruggaven  toekennen.  Personeel  in  dienst  nemen, schorsen   of  ontzetten,  hun  bevoegdheid  

en  hun bezoldiging bepalen. 
 

Artikel   19.   De   raad   van   bestuur   mag   zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen 

aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder    meer    het    dagelijks    bestuur    

van    de vennootschap   toevertrouwen  aan  een  gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder. 

De Raad van Bestuur bepaalt    de    vergoeding     verbonden    aan    deze opgedragen  

bevoegdheid,  doch  met  inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor. 
 

Artikel 20. Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap 

geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die van een beslissing of volmacht van de 

Raad van Bestuur moeten doen blijken, of de afgevaardigde bestuurder. 
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Artikel  21.  De  controle  op  de  activiteiten  van  de vennootschap wordt uitgeoefend door één 

of meer controlerende  vennoten  of  een  commissaris.  Zij hebben  afzonderlijk  of  gezamenlijk  

een  onbeperkt onderzoeks-  en  controlerecht  op  alle  verrichtingen van de vennootschap. Ze 

kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle 

geschriften van de vennootschap. 
 

Afdeling V. Algemene Vergadering 
 

Artikel 22. De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen ten minste een maal 

per jaar bijeen, op de tweede zaterdag van de maand april op de plaats en uur door de Raad van 

Bestuur vastgesteld. 
 

Artikel 23. De voorzitter van de Raad van Bestuur roept  de  jaarlijkse  algemene  vergaderingen  

en  de buitengewone   algemene   vergadering   bijeen.   De oproeping  geschiedt  uiterlijk  acht  

dagen  voor  de geplande      vergadering,     volgens     de     in     het huishoudelijke reglement 

bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten. 
 

Artikel    24.    De    algemene    vergadering    wordt voorgezeten   door   de   voorzitter   of   door   

de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren 

aanwezig bestuurder. De voorzitter, die aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de 

secretaris vormen het bureau van de vergadering. 
 

Artikel  25.  Alle  vennoten  hebben  in  de  Algemene Vergadering gelijk stemrecht in alle 

aangelegenheden (zie  artikel  6,  4e   lid).  Elke  vennoot,  natuurlijke  en rechtspersoon,  heeft  

ongeacht  zijn  aantal  aandelen één  stem.  Elke   vennoot  mag  slechts  één  andere vennoot 

vervangen. 
 

Artikel 26. Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 27 van dit statuut, beraadslaagt de 

Algemene Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde     vennoten.     

De     beslissingen worden  genomen  bij  gewone  meerderheid  van  de geldig     uitgebrachte     

stemmen.     De     Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de 

agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen. 
 

Artikel  27.  De  algemene  vergadering  kan  slechts geldig beraadslagen over statuutswijzigingen 

wanneer het doel  van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld 

en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het   maatschappelijke   

kapitaal   vertegenwoordigen. Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe 

bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig  beraadslagen, ongeacht het 

aantal vertegenwoordigde aandeelbewijzen. Voor een  beslissing  tot  wijziging  van  de   statuten  

zijn minstens    drie    vierde    van    de    aanwezige    of vertegenwoordigde stemmen vereist. Als 

uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die voortvloeit uit een gewijzigde wetgeving. 

Hiervoor is een  gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen   

nodig.   Voor   een   beslissing   tot wijziging  van  artikel  1,  2,  3,  5  en  6  van  het huishoudelijke 

reglement, zijn ten minste drie vierde van  de  aanwezige  of  vertegenwoordigde  stemmen 

vereist. 
 
Artikel 28. De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een daartoe 

bestemd register. Ze   worden   ondertekend  door  de  leden  van  het bureau en door de vennoten 

die erom vragen. 
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De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee 

bestuurders of de afgevaardigde bestuurder. 
 

Artikel  29.  Buitengewone  algemene  vergaderingen mogen  worden  bijeengeroepen  door  de  

raad  van bestuur  telkens het belang van de vennootschap dit vergt.    Hij    moet    een    

buitengewone    Algemene Vergadering  bijeenroepen  telkens  de  controlerende vennoten, of 

een of meer vennoten die een derde van de aandeelbewijzen bezitten, erom verzoeken, en dit op 

voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. 
 

Artikel   30.   Al   wat   verband   houdt   met   de werkzaamheden  van  de  raad  van  bestuur,  van  

de controlerende    vennoten    en    van    de    Algemene Vergadering  mag  door  een  huishoudelijk  

reglement worden  geregeld  maar  zonder  dat  hierbij  van  de bindende bepalingen van de wet 

of van de statuten mag worden afgeweken. 
 

Afdeling VI. Boekjaar – balans 
 

Artikel 31. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. 

Het eerste    boekjaar    begint    heden    en    eindigt    op eenendertig december 1992. 
 

Artikel 32. Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een 

inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de  door  de  wet  bepaalde  

verslagen,  die  aan  de algemene    vergadering    ter    goedkeuring    moeten worden voorgelegd. 
 

Artikel 33. De verslagen van de bestuurders en van de  controlerende  vennoten  of  van  de  

commissaris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist  over  de  goedkeuring  

van  de  jaarrekening (balans,   resultatenrekening  en  de  toelichting).  Na goedkeuring van de 

jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de 

controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge. De jaarrekening wordt 

binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel  

van  de zetel van de vennootschap. 
 

Afdeling VII. Verdeling van de winst 
 

Artikel 34. Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: 

1.  5%  aan  de  wettelijke  reserve,  zoals  de  wet  het voorschrijft. 

2. Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk 

kapitaal, doch met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat 

vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de  voorwaarden 

tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van   de   

coöperatieve   vennootschappen   voor   de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

3. Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen. 
 

Artikel 35. De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd 

a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. 
 

 
Afdeling VIII. Ontbinding – vereffening 
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Artikel  36.  De  vennootschap  is  ontbonden  onder meer wanneer het aantal vennoten minder 

dan het wettelijke minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum 

daalt. Zij kan ook worden  ontbonden  bij  beslissing  van  de  Algemene Vergadering volgens de 

voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval  van ontbinding, ofwel vrijwillige,   

ofwel   verplichte,   stelt   de   Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt 

hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding   die   hun   toekomt.   Zolang   er   

geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met de vereffening 

belast. 
 

Artikel  37.  Na  afbetaling  van  de  maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst 

dienen om de   sommen   die  op  de  aandeelbewijzen  werden gestort,  terug  te  betalen.  Het  

overblijvende  saldo wordt  overgemaakt aan een instelling die werkt aan alternatieve 

energieproductie of de bescherming van monumenten. 
 

Afdeling IX. Diverse bepalingen 

Artikel 38. De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde 

huishoudelijk reglement.  Bij dit huishoudelijke reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de 

bindende voorschriften van  de  wet  of  van  de  statuten,  alle  maatregelen worden getroffen in 

verband met de toepassing van de statuten en de regeling van  de  maatschappelijke zaken in het 

algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het 

belang van de vennootschap wordt geacht. 
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Bijlage 3 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ECOPOWER CVBA 
 
Huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de AV op 12/04/2014 en aangevuld op 11/04/2015 

 

1. Ecopower investeert in hernieuwbare energie en sensibiliseert hiervoor 

De Algemene Vergadering beschouwt investeren in en sensibiliseren voor rationeel energiegebruik als 

een onderdeel hiervan. 

 

2. Toetreding tot Ecopower  

- Ecopower nodigt uit tot toetreding, onder meer via de website.  

- Wanneer iemand wenst toe te treden, schrijft hij (een veelvoud van) 250 euro over (graag met 

vermelding ‘aandeel’).  

- Een overschrijving wordt beschouwd als een bewijskrachtig document.  

- De coöperant wordt ingeschreven in het vennotenregister dat digitaal wordt bijgehouden.  

- De coöperant ontvangt een aandeelhoudersbewijs.  

- Toetreden en uittreden is aan de waarde die vermeld is in de statuten (250 euro). 

- Uittreden kan na 6 jaar of elke daaropvolgende periode van 6 jaar (gedurende de eerste 6 maanden 

van het kalenderjaar). 

 

3. Oproep voor de Algemene Vergadering  

De oproep voor de Algemene Vergadering van Ecopower cvba gebeurt via de nieuwsbrief PowerPost. 

Die wordt naar alle vennoten gestuurd. Mensen die samen op eenzelfde adres wonen krijgen een 

gezamenlijk exemplaar, behalve als ze vragen om afzonderlijk post te krijgen. PowerPost wordt op 

papier gestuurd, behalve wie aanvraagt om het digitaal te krijgen. Naar correspondentieadressen in het 

buitenland wordt de PowerPost bij voorkeur digitaal verstuurd.  

 

4. Verslag van de Algemene Vergadering  

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt op eenzelfde manier als de oproep via PowerPost 

gestuurd.  

 

5. Beperking opeenvolgende mandaten Raad van Bestuur  

Leden van de Raad van Bestuur of controlerende vennoten kunnen maximaal 3 aansluitende 

termijnen uitoefenen. 

 

 


