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voor en door burgers



CAMPINA ENERGIE

Energie uit de Kempen

• Opgericht in maart 2015

• + 890 vennoten

• Meer info op www.campinaenergie.be

• Organisatiestructuur
• Collega coöperaties 
• Coöperatieve principes

http://www.campinaenergie.be/


Waarom?

Campina Energie gelooft dat de Kempen 
zonder fossiele energie haalbaar is.



Hoe?

Campina Energie wil verregaand initiatief 
nemen in de klimaattransitie

waarbij burgers mee verantwoordelijkheid 
opnemen 

en hier de positieve effecten van ervaren op 
klimatologisch én financieel vlak.



Wat ?
1. Mensen samenbrengen om te investeren in de 

productie van hernieuwbare energie

2. Zo groot mogelijke vooruitgang boeken in de 
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en 
het draagvlak hiervoor

3. Met de winst:
• Investeren in nieuwe projecten

• Inspelen op maatschappelijke noden

• Inzetten op energiebesparing

• Versterken van de lokale economie

• Dividend uitkeren





Actueel

Wind

• Pampero Wind: participatie van 20% in 

2 windturbines (WT) in Turnhout (Eneco)

• In ontwikkeling: 
• 1 WT in Turnhout (uitbreiding Pampero Wind) 

• 2 WT in Balen (Elicio)

• In aanvraag
• 1 WT in Turnhout (Eneco): vergund maar beroep nog mogelijk

• 2 WT in Beerse (Eneco) : vergund maar beroep nog mogelijk





Actueel
• Zon

• OMC (Turnhout): in productie

• VIBO de Ring (Turnhout): in productie

• Chiro Achter-Olen: in productie

• Verschillende projecten in Turnhout, Herentals, Vosselaar 
en Dessel in uitvoering (De Banier, WZC De Wending, 
WZC Sint Anna, gemeentelijke gebouwen …) 

• Zonneregio Kempen: onafhankelijk advies voor 
zonnepaneelinstallaties bij particulieren

• Warmtenetten, Warmtepomp, WKK en biomassa
• In onderzoek samen met technische partner



Elektriciteit uit zonnepanelen
• Voor bedrijven, gemeenten, organisaties
• Campina Energie zorgt voor: 

• Correct ontwerp: afstemmen van de zonnepaneelconfiguratie 
op het lokaal verbruikspatroon

• Investering
• Realisatie van de installatie
• Exploitatie van het zonnepark: monitoring en onderhoud
• Maximalisatie van zonne-energie opbrengst
• Papierwinkel: opstalrechten, verzekering, beheer ..

• Klant 
• Betaalt een jaarlijkse vergoeding, lager dan huidige factuur
• Geeft een recht van opstal of concessie aan Campina Energie
• Wordt eigenaar van de zonnepanelen na afloop van het contract



Werkwijze PV



Stad Herentals
• Zonnepanelen op WZC Sint-Anna

• Vanaf dag 1 lagere elektriciteitsfactuur

• Concessie- en stroomafname 
overeenkomst van 15 jaar.

• Na afloop wordt stad/ocmw eigenaar

• Geen investering

• VEB-raamcontract

• Ontzorging / ondersteuning

• Snelheid, kwaliteit

• Burgerparticipatie



WZC Sint-Anna
• 1061 panelen, 360,74 kWp

• 250 kVA omvormervermogen

• Optimalisatie opstelling

• 335.300 kWh opbrengst

• 25 % van totale verbruik

• Besparing: 57 ton CO2/jaar

• Verbruik van 96 gezinnen

• Daling elektriciteitsfactuur 
met 7187 euro/jaar



Investeren in Campina Energie: algemeen
• Een aandeel kost € 250,00

• Maximaal 20 aandelen

• Natuurlijke en rechtspersonen. Dus ook mogelijk om aandelen 
voor kinderen en/of kleinkinderen aan te kopen.

• Elke vennoot heeft 1 stem

• Algemene vergadering beslist over bestemming van de winst

• Uitkering dividend: maximaal 6%

• Uitgebreide info op www.campinaenergie.be/informatienota



6 redenen om te investeren
• Je levert jouw bijdrage aan de energietransitie en CO2 

reductie
• Je zorgt ervoor dat jouw stad haar kosten voor energie 

vermindert
• Je neemt het energiebeleid mee in handen waardoor een 

klimaat neutrale en duurzame samenleving wordt mogelijk 
gemaakt.

• Je draagt rechtstreeks bij aan de lokale economie
• Je doet een positieve investering: zowel het klimaat als je 

financiën varen er goed bij
• Je wordt mede-eigenaar van een écht coöperatief bedrijf



Kapitaalronde Herentals
• Aanbieding van 1000 aandelen  of € 250.000

• Maximaal 10 aandelen per intekenaar

• Bestaande aandeelhouders kunnen ook intekenen met hun 
CE-nummer (opgelet 6 cijfers bv. CE000011)

• 2 weken exclusief voor inwoners van Herentals

• Investering in ALLE installaties van Campina Energie

• Aanvraag via:    
aandelen.campinaenergie.be/kapitaalronde_herentals

• Uitgebreide info op www.campinaenergie.be/informatienota

http://www.campinaenergie.be/informatienota


Risico ?
• Investeren in een bedrijf  is altijd een risico-

investering. Dat is bij Campina Energie niet anders.

• Aandeel blijft nominale waarde behouden.

• Geen gegarandeerd dividend, we streven naar 3 %.

• Dividend komt uit de opbrengst van alle installaties 
van Campina Energie.

• Meer informatie op www.campinaenergie.be en  
www.campinaenergie.be/informatienota

http://www.campinaenergie.be/
http://www.campinaenergie.be/informatienota


“Als we willen dat alles blijft zoals het is, dan 
zullen er dingen moeten veranderen.”
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