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Verslag controlerende vennoten aan de algemene 
vergadering 2021 over het boekjaar 2020 
 

Financieel 

Ecopower blijft een financieel gezond bedrijf met hoge cashflow en een mooi rendement. De 
controlerende vennoten hebben het financieel verslag met het bestuursorgaan besproken en 
hebben een afdoend antwoord ontvangen op hun vragen. Het dividend is verdedigbaar en geeft 
ons hoop dat dit in de toekomst kan aanhouden worden.  

Energiecafés en informatie 

De Energiecafés in november 2020 werden druk bezocht. Ondanks het feit dat alles digitaal 
verliep was er veel interesse en enthousiasme bij de vraagstellers. Alle vragen en antwoorden 
kan u overigens terugvinden op de website van Ecopower. 

Klantendienst 

De klantendienst krijgt veel reacties naar aanleiding van het Arrest van het Grondwettelijk Hof 
met betrekking tot de terugdraaiende meter. Ecopower treft hierin zelf geen enkele 
verantwoordelijkheid omdat dit vanuit de overheid werd beslist. Toch probeert de klantendienst 
maximaal te informeren in de huidige, snel veranderende omstandigheden. 

Windenergie 

Veel wind in 2020 (meer dan gemiddeld) waardoor er een hoger rendement was en hieraan 
gekoppeld hogere inkomsten. Het hogere omzetcijfer is vooral te herleiden tot deze 
energieproductie uit wind. Veel projecten zijn echter geblokkeerd omwille van rechtsonzekerheid 
in deze sector. Er is hoop dat er in 2021 een aantal projecten toch kunnen aanvangen.  

Zonnepanelen 

Zonnepaneelinstallaties / -parken worden door Ecopower aangelegd, maar de impact blijft vrij 
beperkt. Oom de energieproductie van een windturbine te evenaren heb je zeer veel 
zonnepanelen nodig. 
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Pelletfabriek 

De aankoop en installatie van de nieuwe ontschorser is uitgevoerd waardoor er efficiënter 
gewerkt kan worden. Omwille van het onverwacht afhaken van een belangrijke klant is er een 
grote overstock die alsnog in 2021 bijkomend moet vermarkt worden. Deze markt dient daarom 
van dichtbij opgevolgd te worden gelet op de concurrentie van twee grote producenten en de 
afname door grote afnemers. 

Warmtenetten 

Ontplooiing van het warmtenet in Mortsel: de eerste aansluitingen zijn een feit. Doelstelling is 
om in volgende fases alle 300 woningen en appartementen aan te sluiten. 

Strategische oefening  

Deze kent een moeilijke start en vooralsnog zijn de controlerende vennoten hier niet bij 
betrokken (zie reeds verslag van 2018). De controlerende vennoten verwachten hiervan 
tussentijdse evaluaties en rapporten te ontvangen. Dit lijkt vooralsnog niet aan de orde. Het 
belang van een dergelijk controle- en beheersinstrument dient hier niet verder onderstreept te 
worden. Wij kijken dan ook uit naar de eerste resultaten die hopelijk de nodige gezonde ambitie 
vertonen.  

Aanpassing van de statuten  

De controlerende vennoten werden niet betrokken bij deze aanpassing. 

Genderpositie in alle organen van de organisatie 

De controlerende vennoten adviseren om een beleid te voeren dat expliciet genderpariteit 
nastreeft zowel bij personeel, als bij bestuurs- en controleorganen. Het huidige bijna gender-
evenwicht in de raad van bestuur berust immers enkel op toeval (kandidaatstellingen en 
stemgedrag algemene vergadering).  

Aanpassing verkiezing controlerende vennoten 

De controlerende vennoten stellen vast dat er geen mogelijkheid tot vervanging in de looptijd 
van het mandaat bestaat. Voor bestuursleden bestaat dit wel (artikel 16 van de statuten). We 
denken bijvoorbeeld aan een systeem waarbij de kandidaat-controlerende vennoten gerankt 
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worden. De eerste vijf zijn dan direct verkozen, de lager gerangschikte kandidaten fungeren als 
opvolgers wanneer een van de zittende controlerende vennoten stopt. 

Vooruitblik naar 2021 

• Prioriteit in projectopvolging windenergie en bijhorende investering 
• De cashmiddelen laten toe om mee in te stappen in grotere projecten en participaties of 

eventueel (beperkt) te investeren in vernieuwingen (onderzoek, spin-off, ...) 
• Break-even target voor de pellet fabriek 
• Strategische oefening 

  
 
Last but not least: wij herinneren iedereen eraan dat Ecopower volop inzet op informeren via de 
website. We adviseren dan ook iedereen om hier gebruik van te maken. 
 
 
  
Opgemaakt door de controlerende vennoten 
 
Louis Chabert, Rembert De Blander, Lieven De Wintere 
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