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7 principes van de Internationale 
Coöperatieve Alliantie (ICA) 
• Vrijwillig en open lidmaatschap 
• Democratische controle door de leden
• Economische participatie door de leden
• Autonomie en onafhankelijkheid
• Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
• Samenwerking met en tussen andere 

coöperaties 
• Positieve maatschappelijke invloed

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DikhhriZby5U&sa=D&source=editors&ust=1614973101805000&usg=AFQjCNHwFuLBnuCEy_IUn4nV0ZZUok5rpg
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Energietransitie 
• als (deel van) antwoord op klimaatproblematiek
• elektriciteit + warmte/koelen (+vervoer) 
• energie-efficiëntie
• hernieuwbare energie
• rol burgers 

ons droombeeld: een koolstofvrije samenleving met lokale, 
betaalbare, groene stroom



Energietransitie
• energie van de zon, wind,.. is van iedereen!
• oogsten omgevingsenergie
• Veel onbenut potentieel
• geothermie, riothermie, biomassa (van lokale oorsprong), 

warmtenetten, warmtepompen,...
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Projecten MegaWattPuur 
1. MWP als energieambassadeur OVL 2021 

• Project ‘Zonnig Waasland’ 
• groepsaankoop PV
• zonnigwaasland.bezonnigwaasland.be/

2. PV-installaties
3. PV scans landbouwers
4. Wind op zee
5. cedan – coöperatief elektrische deelauto netwerk
6. Info-momenten

zonnigwaasland.be


Solidagro



GC De Route



Avansa Waas-en-Dender



Wind op zee



Cedan - deelwagens
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LAB Sint-Niklaas 



LAB Sint-Niklaas 
• 164 zonnepanelen 505 Wp, 82,8 kWp
• 1 omvormer 50 kVA
• Oost-west opstelling
• 66 MWh jaarlijkse productie
• Linea Trovata
• 67.000€ investering voor MegaWattPuur



LAB Sint-Niklaas 
• LAB vergoedt MWP per verbruikte kWh
• Voordelige stroomkost zonne-installatie
• 20 jarig contract met LAB
• Gratis overdracht installatie na afloop contract
• Overschot injecteren
• #burgerenergie



Coöperant worden? 
• Alle info op megawattpuur.be/investeren

• aandelen kopen is steeds een risicobelegging
• 1 aandeel 125€
• aandeel houdt zijn vaste waarde
• maximaal 40 aandelen per persoon. 
• Alle coöperanten zijn gezamenlijk eigenaar van alle 

productie-installaties 
• Aandeelhouder heeft stemrecht (1 stem ongeacht aantal 

aandelen)

http://megawattpuur.be/investeren


Coöperant worden? 
• Minimum 5 jaar aandeel bijhouden
• 0 tot maximaal 6% dividend ifv de groei van de coop

• elke aandeelhouder kan hierover mee beslissen op AV
• maximaal 6% wordt door de wet beperkt 

• dividenden tot 800€ zijn vrijgesteld van roerende 
voorheffing

• Stroom kopen via MWP en Ecopower



Kapitaaloproep
• In de lopende oproep nog 1200 aandelen beschikbaar
• TAX-shelter op elk aandeel

• geeft recht op eenmalige belastingvermindering van 45% 
• in voorjaar 2023 ontvang je attest

• 11/10/2022
• 268 coöperanten
• €362.250
• 2



Aandeel kopen 

• aandelen.megawattpuur.be

• aankoop zodra aankoopsom op rekening van 
MegaWattPuur cvso

• via e-mail uittreksel op naam uit het 
aandeelhoudersregister

http://aandelen.megawattpuur.be


Vraag en antwoord



Bedankt voor jullie aandacht!
• blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief!  

megawattpuur.be/nieuwsbrief
• info@megawattpuur.be 
• aandelen.megawattpuur.be
• megawattpuur.be/investeren

http://megawattpuur.be/nieuwsbrief
mailto:info@megawattpuur.be
http://aandelen.megawattpuur.be
http://megawattpuur.be/investeren

