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GC De Melkerij



GC De Melkerij

• Aantal zonnepanelen: 118

• Vermogen: 43 kWp

• Omvormervermogen: 50 kVA

• Jaarlijkse productie: 36000 kWh

• CO2-besparing: 12,8 ton

• Investering: 40.000 EUR

• Realisatie: 2021



GBS De Pimpernel



GBS De Pimpernel



GBS De Waterleest



GBS De Waterleest



Sporthal De Budohal



Sporthal De Budohal



OC Hofstade



OC Hofstade



GBS De Regenboog



GBS De Regenboog



Investeren in Klimaan cvso



Kapitaaloproep: Zemst

• Benodigd kapitaal : 146.000 € 

• Lokaal opgehaald: 18.600 €   (13 %)

• Aantal coöperanten in Zemst: 46

• Nog benodigd kapitaal: 127.400 €

Volg onze kapitaaloproep via zemst.klimaan.be

http://zemst.klimaan.be/


– 1 (Klim)aandeel = 100€

– Richting Klimaatneutrale gemeente

→ Energietransitie op een sociale en rechtvaardige manier.

– Mede-eigenaar van Klimaan CVSO en haar installaties

• De zonnedaken zijn voor een deel van jou!

• Aandeelhouderschap = stemrecht op de AV

→mee de koers van Klimaan bepalen

– Financieel rendement

• Als de coöperatie winst maakt, kan de AV beslissen dividend uit te keren.

Wat krijg ik in ruil voor een aandeel? 



– Natuurlijke persoon  of organisatie / onderneming 

– Vandaag max. 5 aandelen per persoon of onderneming
In de toekomst max. 50 aandelen (5000€) per persoon.

– Enkel promotie in de gemeenten waar we projecten uitvoeren

Een aandeel voor iedereen?



– Als er winst is, kan een dividend uitgekeerd worden.

– Maximum 6% dividend

– Het dividend wordt bepaald op de Algemene Vergadering 
(door de coöperanten)

– Enkele voorwaarden om dividend uit te keren:

• Winst

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

• Beslissing AV

• Tax Shelter

Het rendement



– Investeringssteun voor startende ondernemingen

• Belastingvermindering van toepassing op alle natuurlijke personen

• Beperkt tot de eerste 4 jaar na oprichting

• Beperkt tot de eerste 250 000€ opgehaald kapitaal

– Hoeveel voordeel?

• Bij 7,5% gemeentebelasting: 45% x 107,5% = 48,38% voordeel

➔ Voordeel van ongeveer 48,38€ per aandeel van 100€.

Tax Shelter (1)



– Voorwaarden:
• Federale belastingen betalen

• Geen dividend uitkeren op basis van aandelen (Dit is Klimaan nooit van plan)

• Geen dividend uitkeren op basis van winst in de eerste 4 jaar na oprichting zolang 
er geen 250 000€ is opgehaald

➔Geen dividend voor het eerste boekjaar.

➔Geen probleem, want Tax Shelter is interessanter dan dividend:

• Dividend: 4 jaar een dividend van max. 6%   ➔ 24,00 € na 4 jaar

• Tax shelter: Eenmalige belastingvermindering  ➔ 48,38 € na 1 jaar

Tax Shelter (2)



– Verkopen kan vanaf 4 jaar na aankoop

– Terugbetaling binnen 6 maanden

– Waarde blijft 100€ / aandeel

Kan ik mijn aandeel terug verkopen?



– De aankoop van aandelen is nooit vrij van risico’s

– Worst case scenario: Indien projecten jaar na jaar sterk verlieslatend zijn 

→ faillissement Klimaan

– Klimaan probeert het risico sterk te beperken:

• (Zeer groot) belastingvoordeel via tax shelter 

• Risicospreiding over verschillende projecten

• Lage werkingskosten van de coöperatie

• Tip van andere energie-coöperaties: focus eerst op PV-projecten

• Ruime professionele ervaring van Klimaan experten en andere energie-coöperaties

• Beslissing tot investering komt na uitgebreide analyse van het project

Risico



Inschrijvingsprocedure



Inschrijvingsprocedure



Investeer mee in Ecopower

• 1 aandeel = 250 euro

• Maximaal 20 aandelen per persoon

• Mede-eigenaar van alle installaties 

• Iedere coöperant heeft 1 stem in de algemene vergadering

• Aandeel staat  vast voor periodes van 6 jaar

• Dividend = maximaal 6%

• Coöperanten kunnen ook elektriciteit afnemen



Investeren via Ecopower

www.ecopower.be/ikdoemee



Zijn er vragen?

Website: coop.klimaan.be of zemst.klimaan.be E-mail: coop@klimaan.be Volg ons op

Website: www.ecopower.be/zemst

http://coop.klimaan.be/
http://bonheiden.klimaan.be/
mailto:coop@klimaan.be
http://www.ecopower.be/zemst

