
Informatienota met betrekking tot het aanbod van “coöperatieve aandelen” door brupower 

Dit document is opgesteld door Stanislas d'Herbemont, bestuurder van de coöperatie brupower. 

Dit document is geen prospectus en is niet geverifieerd of goedgekeurd door de autoriteit van de 

diensten en financiële markten. Deze informatie nota is correct vanaf 14/11/20221. 

Waarschuwing: 

De belegger loopt het risico zijn belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte 

rendement niet te behalen. Coöperatieve aandelen zijn niet beursgenoteerd: de belegger kan grote 

moeilijkheden ondervinden om zijn positie te verkopen als hij dat wenst. 

 

Deel I: Belangrijkste risico's die eigen zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden 

beleggingsinstrumenten, specifiek aan de aanbieding in kwestie 

De uitgevende instelling geeft de volgende risico's aan: 

Kredietrisico:  brupower wil het publiek erop wijzen dat beleggingen in 
aandelen nooit zonder risico zijn. 
De investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing 
rekening houden met een totaal verlies. 
De aansprakelijkheid van de coöperanten is echter strikt 
beperkt tot het bedrag van hun inschrijving en zij zijn niet 
hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de 
coöperatieve vennootschap. Met andere woorden, hun 
maximale risico is een totaal verlies van hun investering. 
Anderzijds zorgt de raad van bestuur ten allen tijde voor 
een redelijke analyse van de projecten om op die manier 
investeringsrisico's zoveel mogelijk te beperken. 

Liquiditeitsrisico:  Kapitaalstructuur coöperatieve vennootschap 
Een coöperatieve vennootschap heeft een vast en een 
variabel kapitaal. Het vaste deel is vastgelegd in de 
statuten en kan alleen via een notariële statutenwijziging 
worden gewijzigd. Het variabele deel fluctueert en kan 
worden gewijzigd zonder statutenwijziging en zonder 
notariële goedkeuring. In- en uittredingen van 
coöperanten hebben invloed op deze hoeveelheid. Dit 
geeft de coöperatieve vereniging de nodige flexibiliteit 
maar het risico bestaat dat wanneer een groot aantal 
aandeelhouders tegelijkertijd wil uittreden, brupower op 
dat moment niet over voldoende liquide middelen 
beschikt om deze aandelen terug te betalen zonder de 
bedrijfsvoering te schaden. In dit geval wordt de 
terugbetaling tijdelijk uitgesteld. 
Garanties 
De aandelen van brupower komen niet in aanmerking 
voor de garantie van het Beschermingsfonds voor 
deposito's en financiële instrumenten. 
Risico's verbonden aan de dividendgarantie 
De jaarlijkse Algemene Vergadering van brupower beslist 
bij stemming over het bedrag van de uitgekeerde 



dividenden, deze kunnen niet op voorhand worden 
gegarandeerd. 

Risico's specifiek aan de uitgevende 
instelling – operationeel en 
commercieel: 

Geografisch risico 
brupower zal zich richten op de realisatie van projecten in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit houdt echter het 
risico in dat de activiteiten onderworpen zijn aan de lokale 
wet- en regelgeving en het energiebeleid van de federale 
of Brusselse gewestelijke overheden. Die kunnen 
verschillen van, en nadeliger zijn dan, de wet- en 
regelgeving en het energiebeleid in andere staten of 
deelstaten. Het algemene Europese kader, met inbegrip 
van de richtlijnen van de Europese Unie, is echter op lange 
termijn een stimulans voor energiegemeenschappen. 
Risico's in verband met (veranderende) wet- en 
regelgeving 
De wet- en regelgeving en het energiebeleid opgesteld 
door de federale of Brusselse overheden zijn 
richtinggevend bij de investeringen van de coöperatie en 
bij de berekening van de rentabiliteit van de projecten. Dit 
houdt het risico in dat wijzigingen in de lokale wet- en 
regelgeving en het energiebeleid grote gevolgen kunnen 
hebben voor de rentabiliteit van de projecten.  
Specifieke risico's voor de sector hernieuwbare energie 
Het risico bestaat dat: 

• technische problemen de stroomproductie beperken; 

• tijdens de looptijd van een project de zon minder 
schijnt dan verwacht; 

• de stroombehoefte van de afnemer verkeerd wordt 
ingeschat of verandert 

• de afnemer of koper failliet gaat of niet of te laat 
betaalt 

• de marktprijzen van elektriciteit die niet door de 
afnemer is afgenomen en aan een derde wordt 
aangeboden, verder dalen dan geraamd; 

• veranderende administratieve procedures vertragen 
het opstarten van projecten 

• de beslissingen van de afnemer worden vertraagd en 
een project loopt vertraging op; 

• bouw- en exploitatievergunningen worden niet tijdig 
of helemaal niet verkregen 

• veranderingen in de wet- en regelgeving van de 
energiemarkt 

• de regelgeving inzake groenestroomcertificaten en 
andere voordelen verandert. 

• Vertraging van de technische installatie leidt tot 
vertraging van de energieproductie en dus van het 
genereren van inkomsten 

Risico's van vrijwilligerswerk 
brupower steunt op een uitgebreide en diverse groep 
vrijwilligers met nuttige kennis (techniek, bedrijfsvoering, 
etc.), wat een deel van de kracht van brupower is. Omdat 



deze sympathisanten zich vrijwillig inzetten, is brupower 
afhankelijk van hun beschikbaarheid, inzet, kennis en 
ervaring. Dit kan leiden tot bepaalde risico's zoals uitstel 
van beslissingen, verkeerde of suboptimale beslissingen. 
brupower doet ook beroep op (betaalde) experts wanneer 
specifieke expertise vereist is. brupower zal ook beroep 
doen op medewerkers om een deel van haar activiteiten 
uit te voeren. 
Risicospreiding in de projectportefeuille 
Sinds de oprichting van de coöperatieve vennootschap in 
2022 zijn er nog geen projecten afgerond. Naarmate er 
meer projecten ontstaan, worden de risico's van een 
eventueel misgelopen project beter gespreid en gespreid 
over de hele projectportefeuille. Wij beperken dergelijke 
risico's door een voorafgaande analyse en follow-up van 
het project. 
Projectduurrisico's 
Veel projecten en contracten lopen over meerdere jaren, 
tot meer dan 20 jaar. Hoewel voor al deze projecten altijd 
een analyse wordt gemaakt waarin de rentabiliteit wordt 
onderzocht, zorgt de lange looptijd voor enige 
onzekerheid en een periode van voorfinanciering door 
brupower. Deze voorfinanciering gebeurt voornamelijk 
met kapitaal van de leden. brupower is dus niet 
onderhevig aan renteschommelingen, maar is afhankelijk 
van de (blijvende) bereidheid van de leden om onze 
projecten te (blijven) steunen. De minimale looptijd van 
meer dan 6 jaar bij toetreding biedt in dit verband de 
nodige garanties op een langere tijdshorizon van 
verzekerde financiering, en de mogelijkheid om projecten 
rendabel te maken. 
Risico's in verband met stijgende rentevoeten en inflatie 
De contracten met klanten zijn langetermijncontracten. 
Deze prijzen zijn gebaseerd op de investeringen en kosten 
in het project. Hierdoor beperkt brupower de risico's als 
de rente en/of de inflatie zouden stijgen. Wel bestaat het 
risico dat (potentiële) leden elders een betere vergoeding 
krijgen dan een dividend dat wettelijk beperkt is tot 
maximaal 6%. Ook een meerwaarde op het aandeel is 
uitgesloten. Daardoor kan een aandeel van brupower 
minder aantrekkelijk lijken in tijden van stijgende rente, 
inflatie en/of stijgende aandelenmarkten. brupower doet 
daarom ook een beroep op de creatie van lokale 
toegevoegde waarde en duurzame klantenrelaties om de 
blijvende steun van coöperatieve leden te verzekeren. 
Risico's verbonden aan onvoldoende fondsenwerving, 
waardoor de projectontwikkeling wordt stopgezet 
Onvoldoende fondsenwerving die leidt tot de stopzetting 
van het lopende project, waardoor de omzet vertraging 
oploopt 



Risico's specifiek aan de uitgevende 
instelling - gekoppeld aan subsidies: 

Het is mogelijk dat brupower de subsidies waarvoor zij een 
voorstel heeft ingediend, niet krijgt. Dit kan weer gevolgen 
hebben voor het financiële model van de coöperatie. 

Risico's specifiek aan de uitgevende 
instelling – goed bestuur: 

Leden hebben alleen het recht zich terug te trekken tijdens 
de eerste zes maanden van het begrotingsjaar. Dit 
betekent dat een verzoek tot terugtrekking van een lid in 
de tweede helft van het begrotingsjaar pas in het volgende 
begrotingsjaar een vervolg krijgt. Bovendien is een 
volledige of gedeeltelijke terugtrekking pas op zijn vroegst 
in het zesde jaar na de toetreding mogelijk. Terubetaling 
van aandelen is niet toegestaan indien dit leidt tot een 
vermindering van het netto-actief tot een bedrag lager 
dan het bij de statuten vastgestelde vaste gedeelte, indien 
dit zou leiden tot de liquidatie van de vennootschap of 
haar bestaan in gevaar wordt gebracht door een 
solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem, of indien het aantal 
leden tot minder dan drie wordt verminderd. Het 
verwerven van aandelen in brupower is dus niet aan te 
raden voor wie deze financiële middelen op korte termijn 
nodig heeft. Ook in geval van uittreding na het verstrijken 
van de genoemde zes jaar moet rekening worden 
gehouden met een periode tussen het (tijdige) verzoek tot 
uittreding en de daadwerkelijke teruggave van de 
tegenwaarde van uw aandeel. 

Andere risico's: De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben 
een vaste statutaire uitgifteprijs van 50 euro, die niet 
wordt geïndexeerd. De aandelen geven geen recht op 
opgebouwde reserves. Het uittredende, uitgesloten of 
uittredende lid heeft recht op de tegenwaarde van zijn 
aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van 
het boekjaar waarin het lidmaatschap eindigt, doch steeds 
met een maximum van de nominale waarde. 

 

Deel II: Informatie betreffende de uitgevende instelling, de aanbieder van de 

beleggingsinstrumenten. 

A. Identiteit van de uitgevende instelling: 

Hoofdkwartier van operatie en land 
van herkomst 

Anderlecht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest , België 

Het formulier legaal Coöperatieve vereniging 

Ondernemingsnummer 0787.241.013 

Website www.brupower.be  

Uitgevende instelling activiteiten:   brupower richt zich op 4 activiteiten: 1- de productie van 
hernieuwbare energie, in het bijzonder fotovoltaïsche 
energie, 2- de levering van deze productie aan de leden 
van de coöperatie, 3- het delen van energie en tenslotte 4- 
het deelnemen, samen met de burgers van Brussel, aan 
het gesprek over rationeel energiegebruik. De elektriciteit 
die voor brupower-projecten wordt geproduceerd, wordt 

http://www.brupower.be/


dus optimaal lokaal verbruikt of verkocht aan andere 
Belgische burger-energiecoöperaties. 

Identiteit van mensen met meer dan 
5% van de 
kapitaal van de uitgevende instelling. 

Geen 

Uiteindelijke activiteiten gesloten 
tussen de uitgevende instelling en de 
personen waarnaar in het vorige punt 
wordt verwezen en / of personen 
gekoppeld anderen dan 
aandeelhouders. 

Geen 

Identiteit van de bestuurders van de 
uitgevende instelling. 

De vennootschap wordt bestuurd door een 
bestuursorgaan bestaande uit 5 leden (4 bestuurders en 
een voorzitter) gekozen door de algemene vergadering. 
De president wordt gekozen voor een periode van 6 jaar. 
Bestuurders worden gekozen voor een periode van 6 jaar. 
Het huidige bestuur bestaat uit: 

• Lionel Delchambre: President sinds 30/05/2022. 
Leeft in Molenbeek - geboren te Brussel. Lionel is 
ingenieur elektrotechniek, gespecialiseerd in 
milieuprojecten. Hij heeft 3-4 jaar ervaring in de 
ontwikkeling van hernieuwbare productie- en 
opslagprojecten voor de coöperatie CLEF in 
Wallonië. Momenteel is hij bezig met een 
doctoraat over de impact van elektrificatie in 
verschillende sectoren (mobiliteit, vervoer, enz.).  

• Jan Spriet: Lid van het bestuursorgaan sinds 
30/05/2022. Woont in Sint-Gillis, geboren te 
Brussel. Jan heeft een master in elektromechanica 
en een doctoraat in milieutechniek. Jan deed 7 
jaar academisch onderzoek in de energiesector, 
werkte aan thermische netwerken en 
waterverspilling. Momenteel bekleedt hij een 
functie bij Leefmilieu Brussel in energie-efficiëntie 
en de afdeling vergunningen. 

• Chloe Verlinden: Lid van het bestuursorgaan sinds 
30/05/2022. Woont in Elsene, geboren in Brussel. 
Chloé is een stedelijke sociaal geograaf en haar 
onderzoek heeft zich gericht op 
energiedemocratie en de bestuurlijke dimensies 
van de stedelijke energietransitie in Brussel. Ze 
werkt als projectmanager voor La Pile - City 
Mine(d) (non-profitorganisatie in Brussel) en 
ondersteunt burgergroepen bij het ontwikkelen 
van energiegemeenschappen. 

• Sebastien Mouthy: Lid van het bestuursorgaan 
sinds 30/05/2022. Woont in Anderlecht, geboren 
in Brussel. Sébastien heeft een master en een PhD 
in engineering en computerwetenschappen. 
Sébastien heeft meer dan 10 jaar gewerkt aan de 
toepassing van algoritmische benaderingen en 



artificiële intelligentie op de energiesector 
(marktverrekening, flexibiliteitsoptimalisatie, 
vereffening, ...) en andere industriële sectoren. 
Momenteel levert Sébastien consulting expertise 
in energie en richt zich meer op de 
verwarmingskant van energie uitdagingen. 

• Stanislas d'Herbemont: Lid van het 
bestuursorgaan sinds 30/05/2022. Woont in Sint-
Jans-Molenbeek, geboren in Parijs 14. Stanislas 
heeft twee masters in financiën en administratie 
van de ESCE in Parijs en FH Mainz in Duitsland. Hij 
kwam in 2016 bij REScoop.eu, waar hij nu 
verantwoordelijk is voor het managen van 
Europese projecten en de algemene ontwikkeling 
van de vereniging. 

Identiteit van de leden van het 
bestuurcomité 

Geen 

Identiteit van afgevaardigden voor 
dagelijks bestuur 

Geen 

Totaal bedrag aan vergoeding voor 
beheerders en/ of afgevaardigde (n) 
voor dagelijks beheer van het 
afgelopen boekjaar boekhouding en 
totaalbedrag betaald door de 
uitgevende instelling met als doel: 
betaling van pensioenen of andere 
voordelen. 

Het bestuursorgaan oefent zijn mandaat uit op vrijwillige 
basis, er wordt geen enkele vorm van financiële 
vergoeding voorzien. 

Wat de in de vorige sectie bedoelde 
personen betreft, vermelding van elke 
veroordeling bedoeld in artikel 20 van 
de wet van 25 april 2014 betreffende 
het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen en 
beursgenoteerde bedrijven. 

Geen 

Beschrijving van conflicten van 
belangen tussen de uitgevende 
instelling en de personen waarnaar in 
punt 3 en 5 wordt verwezen, of met 
andere verbonden partijen. 

Geen 

Identiteit van de accountant. Geen. 
Tot op heden is er geen accountant toegewezen door de 
Algemene Vergadering. 
De boekhouding wordt jaarlijks opgesteld door het 
boehoudkundig kantoor van CHAF SC, waarvan het 
hoofdkantoor is gelegen in Sint-Gillis (gemeente Brussels 
Gewest ) 

 

 

Deel III: Informatie betreffende het aanbod van beleggingsinstrumenten 



A. Beschrijving van het aanbod 

 

Minimum bedrag van de aanbieding Geen 

Minimum bedrag per investeerder 1 aandeel van 50 euro 

Maximaal bedrag per investeerder 400 aandelen, ofwel EUR 20.000. 
De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde 
van 50 euro per aandeel. Deze aandelen bieden één enkel 
stemrecht per aandeelhouder, ongeacht het aantal 
aandelen dat deze bezit. Een aandeelhouder kan 
inschrijven op maximaal 5% van het aandelenkapitaal van 
de coöperatie of maximaal € 20.000 - indien dit lager is. Dit 
maximum van 5% wordt voor deze aanbieding berekend - 
op basis van de doelstelling voor fondsenwerving en 
aangepast voor het totale af te sluiten bedrag. 

Totale bedrag van 
beleggingsinstrumenten aangeboden 

€ 400.000 

Openingsdatum van de aanbieding De aanbieding is geopend op de datum 18-11-2022. 

Sluitingsdatum van de aanbieding Het aanbod is open tot 15 november 2023. Ze kan 
voortijdig gesloten worden indien het voorgenoemde 
totaalbedrag is bereikt. 

Datum van afgifte van de aangeboden 
instrumenten  

Geen specifieke datum, afhankelijk van de vraag van 
nieuwe coöperanten. 

Stemrechten verbonden aan aandelen Elke belegger krijgt 1 stemrecht toegekend, ongeacht het 
aantal aandelen dat hij/zij bezit. 

Wijze van samenstelling van het 
bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan bestaande uit 5 leden (4 bestuurders 
en een voorzitter) gekozen door de algemene vergadering. 
De president wordt gekozen voor een periode van 6 jaar. 
Bestuurders worden gekozen voor een periode van 6 jaar. 
De voorzitter wordt gekozen onder de leden van de 
Algemene Vergadering volgens de modaliteiten van een 
verkiezing zonder kandidaat. 
De beheerders worden gekozen onder de leden van de 
Algemene Vergadering volgens de modaliteiten van een 
verkiezing bij geheime stemming en bij gewone 
meerderheid. 

Te betalen vergoedingen voor de 
belegger 

Geen, noch bij toetreding tot het kapitaal, noch bij 
uittrede. 

 

B. Redenen voor het aanbod 

Gepland gebruik van verzameld bedrag Dit aanbod heeft tot doel het eigenvermogen van de 
brupower-coöperatie te vergroten - met als uiteindelijk 
doel te investeren in projecten die aansluiten bij de 
doelstellingen van de coöperatie. 
De aanbieding van aandelen dient om het kapitaal van de 
coöperatie te verhogen, met de bedoeling te investeren in 
economisch rendabele projecten in lijn met de 
bovengenoemde statutaire doelstellingen. In deze 
informatienota worden geen winstmarges of 



rendementen vermeld, deze zijn projectafhankelijk. Alle 
geregistreerde projecten zijn rendabel. brupower heeft de 
intentie om een billijk aandeel van de winst - wanneer die 
er is - uit te keren in de vorm van dividend. Indien de Raad 
van Bestuur oordeelt dat het beschikbare kapitaal 
voldoende is voor de investeringen in de nabije toekomst, 
kan hij beslissen om het aanbod van aandelen tijdelijk of 
definitief stop te zetten. Het aantal uitgegeven aandelen 
en het tijdstip hangen af van de realisatie van de 
projecten. 

Details van de investering of het 
project dat de aanbieding wil 
realiseren 

brupower bereidt investeringen in fotovoltaïsche 
projecten op daken voor. Ons doel is om tegen 2025 
1,5 MWp aan fotovoltaïsche panelen te plaatsen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Ons doel voor 2023 is 400.000 euro burgerkapitaal bijeen 
te brengen en te investeren. Dit komt overeen 
in projecten die 375 kWp aan productie 
vertegenwoordigen. 
Volgens ons financieel plan zal Brupower investeren in 
projecten die jaarlijks gemiddeld 6% rendement 
opleveren. 

Andere financieringsbronnen voor het 
realiseren van de investering of het 
overwogen project 

Brupower heeft verschillende financieringsaanvragen 
ingediend bij het Brussels Gewest en de Koning 
Boudewijnstichting. Als deze projecten slagen, kunnen ze 
de coöperatie in 2023 100.000 euro aan subsidies 
opleveren. 

Voor meer informatie , raadpleeg de website www.brupower.be  

 

Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten 

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten 

Aard en categorie van de aangeboden 
instrumenten. 

Aandelen in de coöperatie brupower CV 

Valuta van beleggingsinstrumenten. Euro 

Benaming van de aangeboden 
instrumenten. 

De aangeboden investering betreft het type ‘coöperatieve 
aandelen’. 
Zij staan dus voor een eigendomsrecht op een fractie van 
het kapitaal van de vennootschap en geven toegang tot 
lidmaatschap van de coöperatieve vennootschap 
brupower. 
De belegger die verwerft één of meerdere aandelen 
verwerft door in de huidige aanbieding wordt coöperant 
indien dit nog niet het geval was, de investering wordt 
toegevoegd aan het eigen vermogen van de coöperatie. 
Aandelen hebben geen ISIN-code of equivalente code. 
Aandelen zijn persoonsgebonden, ondeelbaar en niet 
overdraagbaar. Zij worden op elektronische wijzen 
bewaart in het register van brupower coöperanten op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap. 

http://www.brupower.be/


Aandelen zijn van het type A. brupower heeft slechts één 
type aandeel dat toegang geeft tot stemrechten en 
bestuurdersposities. 

Nominale waarde van 
beleggingsinstrumenten plaatsing. 

50 euro 

Boekwaarde van aandeel 50 euro 

Risico van fluctuatie in de prijs van het 
effect: 

De terugbetaling van het aandeel aan de coöperant 
gebeurd aan boekwaarde indien zij minder is dan 50 euro, 
anders aan 50 euro. 

Vervaldatum en / of voorwaarden van 
vergoeding. 

brupower aandeelhouders kunnen de terugbetaling van 
hun aandelen vragen. Het verzoek tot terugbetaling moet 
binnen de eerste 6 maanden van het boekjaar aan de Raad 
van Bestuur worden gericht. De Raad van Bestuur behoudt 
zich het recht voor een dergelijke terugbetaling te 
weigeren indien deze in strijd zou zijn met de dubbele 
toets van uitkering en solvabiliteit (zie artikel 13 van de 
statuten). 
De uittredende aandeelhouder krijgt zijn geïnvesteerde 
kapitaal terugbetaald volgens de aandelenprijs die wordt 
vastgesteld na de jaarafsluiting van het jaar waarin hij zijn 
verzoek tot uittreding heeft ingediend. 

Prioriteit van beleggingsinstrumenten 
in de kapitaalstructuur van de 
uitgevende instelling in geval 
insolventie 

De bancaire schuldeisers zijn prioritair in de uitbetaling, 
achtergestelde leningen hebben de volgende rang. Het 
aandeel van de coöperant heeft dezelfde (laatste) rang als 
een bedrijfsaandeel. 

Mogelijke beperkingen op vrije  
overdracht van 
beleggingsinstrumenten. 

Aandelen in brupower zijn ondeelbaar en niet 
overdraagbaar.  
De aandeelhouders van brupower kunnen de 
terugbetaling van hun aandelen vragen. Deze aandelen 
kunnen worden overgedragen aan de coöperatie zelf of 
aan een andere persoon. De overdracht van aandelen kan 
pas plaatsvinden 6 jaar nadat de aandeelhouder ze heeft 
gekocht. De coöperatie behoudt zich een recht van 
voorkoop voor haar leden voor. 

Indien van toepassing, het jaarlijkse 
rentetarief, of de methode voor het 
bepalen van het rentetarief indien dit 
niet vastligt. 

Niet van toepassing 

Dividendbeleid  het dividend is vastgesteld door de Gewone Algemene 
Vergadering van coöperanten (GAV) en is beperkt tot 6%. 
Elk jaar, doet het orgaan van bestuurders van brupower, 
een dividendvoorstel aan de algemene vergadering van 
brupower afhankelijk van het resultaat van het jaar. 
brupower streeft ernaar een jaarlijks (niet- gegarandeerd) 
dividend uit te keren van 2 % bruto. 

Datum van rentebetaling of uitkering 
van het dividend. 

De betaling van dividenden wordt uitgevoerd voor 31  
december van het jaar waarin de gewone algemene 
vergadering de betaling heeft goedgekeurd.  
Indien om welke reden dan ook de betaling niet kan 
uitgevoerd worden (account afgesloten, rekeningnummer 
(IBAN) onjuist of niet bekend), is het verkregen bedrag 



uiteraard niet niet verloren voor de coöperant. Deze 
betaling wordt op de zichtrekening van de coöperatie 
gehouden en zal worden betaald zodra de nodige 
informatie ontvangen is. 

 

Deel V: Andere belangrijke informatie  

Samenvatting van de belastingen: Fiscale behandeling van dividenden na 31 december 2017: 
Voor particulieren die aandelen bezitten in erkende 
coöperaties of andere ondernemingen zijn dividenden 
gedeeltelijk vrijgesteld van inkomstenbelasting. 
Deze vrijstelling is per aangifte beperkt tot de eerste 800 
euro (boekjaar 2021, inkomsten 2020) aan ontvangen 
dividenden. De coöperatieve vennootschappen zijn 
verplicht de bronbelasting in te houden (1e aanvraag na 
de algemenen vergadering in mei 2018 voor dividenden 
met betrekking tot het boekjaar 2017) en af te dragen aan 
de federale belastingdienst. Voor natuurlijke personen is 
de aldus geheven bronbelasting terugvorderbaar via de 
aangifte in de personenbelasting. 

Beleggingshorizon Een investering in een aandeel moet overwogen worden 
voor een zekere looptijd en is niet vergelijkbaar met een 
belegging in een spaarboekje. Deze investering vormt deel 
van de financiering en dus van de installatie of 
ontwikkeling van projecten. De aanbevolen 
beleggingshorizon is dus minstens 6 jaar. 

Klacht met betrekking tot de financieel 
product 

In geval van een klacht, kan u terect bij 
brupower CV: 
rue Bissé, 17; 1070 Anderlecht 
hello@brupower.be 
 
Indien ontevreden, kan u contact opnemen met de dienst 
consumentenbemiddeling :  
Noordpoort II 
Koning Albert II Boulevard 8 
Box 1 te 1000 Brussel 
Tel: 02 702 52 20, 
E-mail: contact@mediationconsommateur.be  

Andere informatie Bank rekening: IBAN BE15 1030 8126 2830 
Website: www.brupower.be  
Mail: hello@brupower.be  
Statuten van de uitgevende instelling: 
blob:https://statuts.notaire.be/ca4f441b-298c-498e-
97a8-f7941a6f9f04       
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