
Beste aandeelhouder,

Wat komt u allemaal te weten in onze 17de 
nieuwsbrief ?

Allereerst brengen we u op de hoogte van de 
productiecijfers van de eerste maanden van 2019. 
Ook de 2 windparken waarmee Electrabel CoGreen 
werd uitgebreid, komen aan bod.

Vergeet zeker niet om het artikel omtrent de 
recuperatie van de roerende voorheffing te 
lezen. Dit bevat immers belangrijke informatie 
die u kan gebruiken bij het invullen van uw 
belastingaangifte.
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Samen investeren in windmolens in onze buurt
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We nodigen onze aandeelhouders ook uit op de volgende Gewone Algemene Vergadering.

Leest u graag nog eens de vorige nieuwsbrieven? Die vindt u op de website van Electrabel CoGreen: 
www.electrabelcogreen.com

https://click.e-news.engie-electrabel.be/?qs=b3361958bb7558cfd977ac08d7d469611f5867724196322d3160e252687a47de5ef321c9dc43d9845a03778c767a9a6a82a94b028122a953


Gedurende de eerste 3 maanden van 2019 produ-
ceerden de windparken van Electrabel CoGreen 
137.166 MWh.
Dit is voldoende voor het gemiddelde stroomver-
bruik van 156.761 gezinnen.

Wilt u graag elke maand een update van de 
productiegegevens per park, neem dan regelmatig 
een kijkje op onze website 
www.electrabelcogreen.com.

Sinds 1 januari 2018 is voor elke 
belastingplichtige natuurlijke persoon de eerste 
schijf van 640 EUR (geïndexeerd bedrag voor 
aanslagjaar 2019) aan ontvangen dividenden 
die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 
2018, vrijgesteld van personenbelasting. Deze 
vrijstelling is dus ook van toepassing op de 
dividenden die u ontvangen heeft van Electrabel 
CoGreen.

Dividenden van aandelen zijn in principe aan 30% 
roerende voorheffing onderworpen. Aangezien 
hogervermelde vrijstelling enkel speelt in de 
personenbelasting en niet in de roerende voorheffing, dient er nog steeds roerende voorheffing te worden 
ingehouden op die eerste schijf van dividenden. Bijgevolg werd in 2018 bij de uitkering van het dividend 
van Electrabel CoGreen 30% roerende voorheffing ingehouden. De vrijstelling moet u zelf aanvragen via 
uw aangifte in de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2018, die u voor 30 juni 2019 moet indienen. 
Let wel op, u kan voor inkomstenjaar 2018 maximaal 640 EUR aan dividenden in rekening brengen, 
waarop u dan maximaal 192 EUR (nl. 640 EUR x 30%) kan recupereren. Indien u ook uit andere aandelen 
dividenden ontvangt, tellen deze dividenden eveneens mee bij de berekening van het bovenstaande 
plafond en bepaalt u in principe zelf voor welke dividenden u de roerende voorheffing terugvordert.

In vak 1437-18 van de belastingaangifte in de personenbelasting (zie hieronder) vult u het bedrag van de 
roerende voorheffing in dat werd ingehouden op het vrijgestelde bedrag van de ontvangen dividenden. Het 
door u aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt dan verrekend met de verschuldigde belasting 
en eventueel terugbetaald.
 
Voorbeeld 1 : een aandeelhouder heeft 20 aandelen van Electrabel CoGreen. Hij heeft bijvoorbeeld een 
bruto rendement van 5,55 EUR per aandeel. In totaal bedraagt het bruto dividend 111 EUR. Aan de bron 
werd 30% roerende voorheffing afgehouden : 111-30% = 77,7. Deze 77,7 EUR werd uitbetaald in juni 2018. 
De 30 % roerende voorheffing die werd ingehouden aan de bron, zijnde 33,3 EUR, kan gerecupereerd 
worden (tot aan het plafond zoals hierboven vermeld) en moet dus ingevuld worden in vak 1437-18 van de 
belastingaangifte in de personenbelasting.

Energieproductie in de eerste maanden van 2019

Recuperatie roerende voorheffing

https://www.electrabelcogreen.com/nl/


Windpark Ecaussinnes

Het windpark van Ecaussinnes bestaat uit 3 
windturbines van 150 m hoog. Ze bevinden zich 
langsheen de RN 57 tussen de dorpen Mignault 
en Marche-Lez-Ecaussinnes. Elke turbine heeft 
een productiecapaciteit van 3,2 MW. Zo zal het 
windpark elk jaar 19.250 MWh produceren, wat 
overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 5.500 
gezinnen. Dankzij deze windturbines wordt jaarlijks 
ook 7.700 ton CO2 uitstoot vermeden.

Windpark Soignies
 
Het windpark van Soignies is gelegen langsheen 
de RN 57 vlakbij het industriegebied van Soignies. 
Het bestaat uit 2 turbines. De geschatte productie 
van het park bedraagt 8 miljoen kWh per jaar. 
Dit komt overeen met het verbruik van 2.570 
gezinnen. Dank zij het windpark wordt de uitstoot 
van 4.100 ton CO2 per jaar vermeden.

2 nieuwe windparken in Electrabel CoGreen

Voorbeeld 2 : een aandeelhouder heeft 105 EUR dividend ontvangen op zijn bankrekening. Om te weten 
hoeveel roerende voorheffing kan gerecupereerd worden, maakt hij volgende berekening : 105 delen door 
0,7 = 150. 150 EUR is het bruto dividend, roerende voorheffing inbegrepen. Het bedrag dat gerecupereerd 
kan worden is gelijk aan de ingehouden roerende voorheffing, zijnde 150 – 105 = 45 EUR (i.e. het bruto 
dividend min het uiteindelijk verkregen dividend (netto dividend), tot aan het bovenstaande plafond). In het 
betreffende vak moet dus 45 ingevuld worden.
 
Indien u een attest wenst, gelieve een mail te sturen naar info@electrabelcogreen.com.

Electrabel CoGreen breidde uit met 2 nieuwe windparken.

mailto:info%40electrabelcogreen.com?subject=Ik%20wil%20het%20attest%20voor%20de%20belastingaangifte%20-%20CoGreen%20Newsletter%20Mei


21 juni 2019

Als aandeelhouder bent u vriendelijk uitgenodigd 
op de volgende Gewone Algemene Vergadering 
van Electrabel CoGreen. Die vindt plaats op 
vrijdag 21 juni 2019 om 10 uur in de gebouwen 
van ENGIE, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 14 
juni met een mailtje naar: 
info@electrabelcogreen.com

Agenda Gewone Algemene Vergadering:

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2018.
3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) over het boekjaar 2018 en bestemming van het 

resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Kwijting te verlenen aan de Commissaris.
6. Mandaten.

Tijdens de zitting van de Gewone Algemene Vergadering zullen verschillende wettelijke documenten 
toegelicht worden. U  kan deze terugvinden op onze website: www.electrabelcogreen.com.

Na de Gewone Algemene Vergadering nodigen wij u graag uit voor een presentatie over de uitbating van 
de windturbines en de achterliggende redenen voor stilstanden. De presentatie wordt gegeven door Jeroen 
Bettens, Operations & Maintenance Manager in de afdeling Renewable Energies Belux.

Routebeschrijving

Uitnodiging Gewone Algemene Vergadering
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