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INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN 
AANDELEN DOOR CAMPINA ENERGIE CV 
Dit document is opgesteld door Campina Energie. 

Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd, noch goedgekeurd door de autoriteit 
voor financiële diensten en markten. 

Datum van uitgifte: 23/05/2021. 

Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het 
verwachte rendement niet te behalen. 

De beleggingsinstrumenten zijn niet genoteerd. De belegger kan zijn aandelen enkel aan Campina 
Energie zelf verkopen en de terugbetaling van zijn aandelen aan de raad van bestuur van Campina 
Energie vragen. 
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1 BELANGRIJKSTE RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE 
UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN 
VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING 

Investeren in de aangeboden aandelen houdt risico’s in. Alvorens te beslissen om op deze aandelen 
in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren te lezen en te overwegen. De 
volgorde waarin de risico’s besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de 
waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen noch van de omvang van hun mogelijke impact 
op Campina Energie cv of op de waarde van de aandelen.  

Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico’s 
niet de enige risico’s zijn waaraan Campina Energie cv blootgesteld is. Risico’s en onzekerheden die op 
dit ogenblik niet bekend zijn aan Campina Energie cv of waarvan Campina Energie cv momenteel denkt 
dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op Campina 
Energie cv of op de waarde van de aandelen. 

Campina Energie cv is een coöperatieve vennootschap voor hernieuwbare energie die zelf investeert 
in activa met als doelstelling om bij te dragen aan een 100% hernieuwbare energievoorziening tegen 
2050. 

Campina Energie cv doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen, energie-
efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. Tot op heden investeerde Campina Energie deze 
middelen hoofdzakelijk in 2 type activa, namelijk zonne-energie en windenergie. 

Campina Energie heeft ook de ambitie om te investeren in warmteprojecten en projecten met energie 
opslag. De statuten van Campina Energie (in bijlage 1) laten deze activiteit toe. 

Campina Energie investeerde in en exploiteert de volgende activa op vandaag: 

Type 
investering 

Locatie Beschrijving 

Zonne-energie Olen 
 

Turnhout, Dessel, 
Vosselaar, 
Herentals 

28,5 kWp PV-installatie in combinatie met 3 
warmtepompen  

1453 kWp PV-installaties  op 21 locaties 

 

Windprojecten Turnhout 
(Pampero) 

20 procent aandeel in projectvennootschap Pampero 
Wind NV, 6,6 MW over drie windturbines, waarvan de 
3de nog in opbouw is 
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Een meer gedetailleerde projectomschrijving kan u terugvinden op www.campinaenergie.be. 

1.1 RISICO’S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN EN SECTOR VAN CAMPINA ENERGIE 

- Risico’s verbonden aan natuurrampen. Natuurrampen kunnen de activiteiten en de financiële 
resultaten van Campina Energie negatief beïnvloeden. 

- Risico’s verbonden aan het realiseren van het project door Campina Energie of aan 
aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten. Problemen tijdens de bouwfase of aansprakelijkheden 
voor verwezenlijkte bouwprojecten kunnen extra kosten meebrengen voor Campina Energie. 

- Risico’s verbonden aan een vermindering van het zon- ,wind- of warmteaanbod. Het risico bestaat 
dat er tijdens de lange levensduur van een project minder zon-, wind- of warmteaanbod is dan 
voorzien en de projecten van Campina Energie minder rendabel zijn dan verwacht. 

- Risico’s verbonden aan een vermindering of stopzetting van de warmte- of elektriciteitsvraag bij 
klanten waar de technische installaties van Campina Energie warmte- en/of elektriciteit leveren. 
Het risico bestaat dat er tijdens de lange levensduur van een project minder vraag is dan voorzien 
naar de door Campina Energie geleverde producten, waardoor de projecten van Campina Energie 
minder rendabel zijn dan verwacht. 

- Risico’s verbonden aan verzekeringen. Indien Campina Energie een ernstig niet verzekerd verlies 
zou lijden of een verlies zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate 
overschrijdt, kan dit een belangrijk nadelig effect hebben op de activiteiten en de financiële 
resultaten van Campina Energie. 

- Risico’s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en officiële 
goedkeuringen. De veranderende reglementeringen kunnen aanleiding geven tot kosten, boetes, 
schadevergoedingen of beperkingen in hoofde van Campina Energie indien het zich moet 
conformeren aan gewijzigde regelgeving, (zelfs onopzettelijk) bepaalde regels niet zouden hebben 
nageleefd of indien toegekende vergunningen nadien door derden succesvol zouden worden 
betwist. 

- Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van energie zoals 
elektriciteit, aardgas en verwante producten. Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van 
elektriciteit en verwante producten kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van 
Campina Energie. 

- Risico’s verbonden aan de schuldfinanciering in de sector. Naarmate de schuldfinanciering 
toeneemt, neemt ook het risico toe dat Campina Energie bij tegenvallende resultaten niet in staat 
zal zijn haar betalingsverplichtingen ten aanzien van kredietinstellingen na te komen.  

- Risico’s verbonden aan technische defecten bij de installaties van Campina Energie, waardoor deze 
niet de vooropgestelde draaiuren of productieniveaus halen. Het niet behalen van de 
vooropgestelde productieniveaus kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van 
Campina Energie. 

- Risico’s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de installaties van Campina 
Energie. Campina Energie opereert en investeert hoofdzakelijk in de IOK regio (= het 
Arrondissement Turnhout uitgebreid met de gemeentes Nijlen en Grobbendonk). Opportuniteiten 
buiten deze regio worden steeds zorgvuldig afgewogen. 

http://www.campinaenergie.be/
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1.2 RISICO’S VERBONDEN AAN DE AARD EN DE WAARDE VAN DE AANGEBODEN COÖPERATIEVE AANDELEN 

De aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen van Campina Energie. Vennoten kunnen een rendement verkrijgen op hun investering via 
het jaarlijkse dividend, in de mate dat daartoe wordt besloten door de algemene vergadering van 
Campina Energie. In geval van ontbinding of vereffening van uitgevende instelling is het mogelijk dat 
de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. 

1.3 RISICO’S VERBONDEN AAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN LIQUIDE OPENBARE MARKT EN DE 

OVERDRACHTSBEPERKINGEN 

De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en 
dus niet zonder meer verhandelbaar. 

1.4 RISICO’S VERBONDEN AAN DE BEPERKINGEN OP UITTREDING OF GEDEELTELIJKE TERUGNEMING VAN 

AANDELEN 

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van 
een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de raad van bestuur. De 
raad van bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen. 
De uittreding of terugneming kan door de raad van bestuur geweigerd worden om gegronde redenen, 
bv. wanneer dit de bedrijfsvoering op dat moment in sterke mate zou bedreigen. 

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken indien de raad van bestuur hiermee 
akkoord gaat en indien zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden: 

- Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens 
de eerste zes maanden van het boekjaar.  

- Zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van de uittreding en dit onverminderd de 
aansprakelijkheid omschreven in het wetboek van de vennootschappen. De raad van bestuur mag 
de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft. De 
uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit 
de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De 
precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de raad van bestuur. 

1.5 RISICO’S VERBONDEN AAN HET ONTBREKEN VAN DEPOSITOBESCHERMINGSREGELING 

De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het beschermingsfonds voor deposito’s 
en financiële instrumenten. 

1.6 RISICO’S VERBONDEN AAN DE WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING OMTRENT COÖPERATIEVE 

VENNOOTSCHAPPEN 

Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed 
zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de 
coöperanten. 
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1.7 RISICO’S VERBONDEN AAN DE ORGANISATIE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP EN HET BESTUUR 

De aandelen die worden uitgegeven zijn aandelen met een nominale waarde van 250 euro die recht 
geven op één stem per aandeelhouder ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit. De raad van 
bestuur zal op onafhankelijke en zelfstandige wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder 
daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten. De raad van bestuur wordt echter wel 
verkozen door de vennoten op de algemene vergadering. Op de algemene vergadering informeert de 
raad van bestuur de vennoten over lopende projecten en toekomstige opportuniteiten. 
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2 INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE 
AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

2.1 IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 

Naam Campina Energie 

Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap (= cv), erkend voor de Nationale Raad voor 
de Coöperatie bij Ministerieel Besluit van 22 juli 2015 

Maatschappelijke zetel Dageraadstraat 16, 2300 Turnhout 

Ondernemingsnumm
er 

BE 0606.976.015 

Land van herkomst België  

Website www.campinaenergie.be 

Belangrijkste 
activiteiten 

Campina Energie cv is een burgercoöperatie voor hernieuwbare 
energie die zelf investeert in activa met als doelstelling om een 100% 
hernieuwbare energievoorziening na te streven. Campina Energie doet 
dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen, energie-
efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. Op heden investeerde 
Campina Energie zijn middelen hoofdzakelijk in twee types investering, 
nl zonne- en windenergie. Dit kan Campina Energie cv conform haar 
statuten in bijlage 1. 

Daarnaast ontwikkelde Campina Energie ook een energiedienst aan de 
burger met het Zonneregio Kempen project. Hierbij geeft Campina 
Energie onafhankelijk advies voor zonnepaneelinstallaties voor de 
particuliere markt  en dit aan scherpe, vooraf vastgelegde prijzen.  

Belangrijkste 
aandeelhouders 

Campina Energie telde per 15/04/2021 1120 vennoten, waarvan geen 
enkele meer dan 3% van de aandelen bezit. 

Transacties tussen de 
vennootschap en de 
belangrijkste 
aandeelhouders 

Gezien geen van de aandeelhouders meer dan 3% bezit is dit aspect 
van geen belang. 
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Wettelijk 
bestuursorganen van 
de coöperatie 

Campina Energie wordt bestuurd door een raad van bestuur, 
samengesteld uit ten minste vijf leden, verkozen onder de vennoten 
door de algemene vergadering. De duur van het mandaat van een 
bestuurder is vier jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene 
vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande 
boekjaar.  

De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het 
mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een 
opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor 
een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval 
een participatie in de vennootschapswinst zijn. 

De raad van bestuur telt momenteel de volgende leden: 

- Jef Van Eyck (voorzitter) 

- Mark Jacobs (gedelegeerd bestuurder) 

- Marieke Frederickx (bestuurder) 

- Isabel François (bestuurder) 

- Jos De Groote (bestuurder) 

- Wout Baert (bestuurder) 

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en 
beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor 
volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering 
bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit 
collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de 
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De algemene 
vergadering wordt gehouden door alle vennoten. Zij komt tenminste 
eenmaal per jaar bijeen, op de tweede dinsdag van de maand mei, op 
een plaats in de gemeente Kasterlee. Op aanvraag van één vijfde van 
het aantal vennoten van de coöperatie kan een buitengewone 
algemene vergadering bijeen geroepen worden. De oproep voor een 
algemene vergadering moet minstens 15 dagen voor de geplande 
vergadering gebeuren, volgens de in het huishoudelijk reglement 
bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten. De 
oproep wordt schriftelijk gericht aan alle vennoten. De oproeping tot 
de algemene vergadering mag per e-mail naar ofwel het e-mailadres 
opgegeven door de vennoot bij zijn inschrijving ofwel naar het e-
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mailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de raad van 
bestuur. Een vennoot die op de algemene vergadering niet aanwezig 
kan zijn, mag aan een andere vennoot een volmacht geven om hem of 
haar te vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts één andere 
vennoot vertegenwoordigen. Iedere vennoot heeft één stem ongeacht 
zijn aantal aandeelbewijzen. 

Bezoldigingen 

 

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders 
een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag 
hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in 
geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. 

Veroordelingen 
inbreuk bankenwet 

Geen enkel lid van de raad van bestuur van de vennootschap werd 
hiervoor veroordeeld. 

Belangenconflicten Er zijn geen belangenconflicten. 

2.2 FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING 

Jaarrekeningen De goedgekeurde jaarrekening van Campina Energie over het boekjaar 
2019 en 2020 kan u in bijlage 2 nalezen. Campina Energie heeft op dit 
moment geen verplichting om de jaarrekeningen te laten auditeren 
door een commissaris en of aan een onafhankelijke toetsing te 
onderwerpen 
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Verklaring 
werkkapitaal 

Campina Energie verklaart dat zij, naar haar oordeel, voor de volgende 
12 maanden over toereikende middelen beschikt om aan haar 
verplichtingen te voldoen, zowel voor als na huidige openbare 
aanbieding. 

Overzicht van de 
kapitalisatie en 
schuldenlast 

Op 31/12/2020 bedraagt het kapitaal (100) van de coöperatie 1.864.000 
euro. De coöperatie heeft bovendien sinds april 2021 een 
investeringskrediet van 1.000.000 euro op 13 jaar 

Wijzigingen van 
betekenis in de 
financiële of 
handelspositie van de 
vennootschap 

Campina Energie verklaart dat er zich geen significante of onverwachte 
wijzigingen hebben voorgedaan na het afsluiten van het boekjaar 2020 



 

 
 

 

 
 Informatienota over aanbieding van aandelen door Campina Energie cv 

11 

 

 

 

Investeer mee in hernieuwbare energie! 

3 INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN 
3.1 VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING 

Totaalbedrag van de 
aangeboden aandelen 

Campina Energie zal binnen de looptijd van deze aanbieding maximaal 
1.700.000 euro aan aandelen aanbieden. 

Voorwaarden van de 
aanbieding 

De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 
Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de 
algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in 
het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kan een 
uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot moet betalen in geval 
van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt eveneens voor 
een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. De raad 
van bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve 
overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de 
algemene toetredingsvoorwaarden. De aangeboden aandelen hebben 
een nominale waarde van 250 euro per aandeel en geven recht op 1 
stemrecht per aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen dat deze 
bezit. Per aandeelhouder mag er maximaal op 20 aandelen ingetekend 
worden, zonder daarbij de absolute grens van 20 aandelen per 
aandeelhouder te overschrijden. Intekenen op de aanbieding kan 
uitsluitend door het invullen van het inschrijvingsdocument op de 
website. 

Tijdschema van de 
aanbieding 

Deze aanbieding loopt van 23/05/2021 tot 22/05/2022 

Kosten ten laste van 
de belegger 

Er zijn geen instap- of uitstapkosten. 

3.2 REDENEN VAN DE AANBIEDING 

Het ingezameld kapitaal zal gebruikt worden om bijkomende investeringen in hernieuwbare 
energieprojecten te realiseren.  Volgende projecten worden de komende maanden gerealiseerd. 
Verder zijn er verschillende projecten in eindfase van onderhandeling die mogelijks in 2021 
gerealiseerd zullen worden. 

Project Beschrijving Investering 

Project 1 Diverse pv installaties in onderhandeling 
/ uitvoering via Raamcontract van het VEB 

350.000 EUR 
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Project 2 Participatie in projectvennootschap met 
Concentrated Solar Heat installatie voor 
warmteproductie bij Avery Dennison 
i.s.m. Azteq 

340.000 EUR 

Project 3 Participatie in projectvennootschap voor 
2 windturbines in Balen i.s.m. Elicio 

540.000 EUR 

Project 4 Doorlopende aanbieding 20.000 EUR 

Project 5  Toekomstige opportuniteiten waarvoor 
gesprekken lopende zijn 

450.000 EUR 

We wijzen erop dat men intekent op aandelen in het eigen vermogen van Campina Energie in zijn 
geheel. Het rendement van de aandelen van Campina Energie hangt af van de inkomsten en kosten 
van Campina Energie in zijn geheel. Campina Energie tracht de investeringen te diversifiëren teneinde 
de risico’s voor de vennoot te minimaliseren. 

3.2.1 VOORSTELLING PROJECT 1: DIVERSE PV-INSTALLATIES 

Campina Energie sloot verschillende contracten af om pv-installaties via derdepartijfinanciering te 
realiseren. Deze contracten gebruiken de voorwaarden uit de raamovereenkomst met het VEB waar 
openbare besturen op kunnen intekenen. De modaliteiten van de raamovereenkomst Energy Supply 
Contracting (EE_2019_0_013 ) door Vlaams EnergieBedrijf NV zijn dan ook van toepassing. 

In volgende installaties wordt geïnvesteerd:  

• Turnhout: 100.000 EUR 
o Op verschillende gebouwen (Brandweer, Stadsbedrijven, Speelkaartenmuseum en 

Stadsboerderij) komen zonnepanelen van in totaal 171 kWp 
• Vosselaar: 100.000 EUR 

o Op Sporthal Diepvenneke komen lichtgewicht zonnepanelen van 100 kWp 
• Hoogstraten: 150.000 EUR 

o Op verschillende gebouwen van de Zorgcampus komen zonnepaneelinstallaties van in 
totaal 303 kWp 

Samen met de betrokken stad/gemeente wordt een participatietraject uitgewerkt waarmee de 
stad/gemeente zijn inwoners kan informeren (via de eigen communicatiekanalen en/of 
informatieavond) en de mogelijkheid bieden om aandelen te kopen. Tijdens een informatieavond 
wordt het project toegelicht, wordt verwezen naar deze informatienota en is er mogelijkheid om 
vragen te stellen. De mogelijkheid om in te tekenen voor aandelen gebeurt via een projectspecifieke 
URL. Indien de inwoners van de gemeente niet inschrijven op het voorziene aantal aandelen, worden 
de resterende aandelen ook beschikbaar gesteld aan de bestaande of nieuwe vennoten van Campina 
Energie. 
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3.2.2 VOORSTELLING PROJECT 2: CSP INSTALLATIE AVERY DENNISON IN TURNHOUT 

Campina Energie investeert 340.000 euro in de projectvennootschap die opgericht wordt voor de 
concentrated solar power (CSP) installatie bij Avery Dennison in Turnhout. De ontwikkeling en 
installatie gebeurt door de firma Azteq. Met deze installatie wordt een deel van de warmtebehoeften 
ingevuld op een hernieuwbare manier. Daarvoor wordt via parabool spiegels olie verhit tot 300 
graden. 

Samen met het bedrijf wordt een participatietraject uitgewerkt waarmee de organisatie zijn 
werknemers kan informeren (via de eigen communicatiekanalen en/of informatieavond) en de 
mogelijkheid bieden om aandelen te kopen. Tijdens een informatieavond wordt het project toegelicht, 
wordt verwezen naar deze informatienota en is er mogelijkheid om vragen te stellen. De mogelijkheid 
om in te tekenen voor aandelen gebeurt via een projectspecifieke URL. Indien de werknemers niet 
inschrijven op het voorziene aantal aandelen, worden de resterende aandelen ook beschikbaar 
gesteld aan de bestaande of nieuwe vennoten van Campina Energie. 

 

3.2.3 VOORSTELLING PROJECT 3: 2 WINDTURBINES IN BALEN 

Campina Energie participeert voor 20 procent in de projectvennootschap die opgericht wordt voor 
de installatie van 2 windturbines in Balen op de terreinen van Pidpa. Hiervoor investeert Campina 
Energie 540.000 EUR, een deel wordt toegevoegd aan het kapitaal, de rest wordt gebruikt voor een 
financiering.  

Samen met de gemeente en het bedrijf wordt een participatietraject uitgewerkt waarmee de burgers 
en de werknemers kunnen geinformeerd worden (via de eigen communicatiekanalen en/of 
informatieavond) en de mogelijkheid bieden om aandelen te kopen. Tijdens een informatieavond 
wordt het project toegelicht, wordt verwezen naar deze informatienota en is er mogelijkheid om 
vragen te stellen. De mogelijkheid om in te tekenen voor aandelen gebeurt via een projectspecifieke 
URL. Indien de werknemers niet inschrijven op het voorziene aantal aandelen, worden de resterende 
aandelen ook beschikbaar gesteld aan de bestaande of nieuwe vennoten van Campina Energie. 

 

3.2.4 VOORSTELLING PROJECT 4: DOORLOPENDE AANBIEDING 

Wanneer er geen specifieke aanbiedingen lopen wenst Campina Energie geïnteresseerde burgers 
toch de mogelijkheid te bieden om in het kapitaal van de coöperatie te participeren. Zij kunnen 
daarom vennoot worden door maximum 1 aandeel te verwerven via de website 
www.campinaenergie.be. Op jaarbasis wordt het bedrag hiervoor ingeschat op 20.000 EUR 

 

3.2.5 VOORSTELLING PROJECT 5: TOEKOMSTIGE OPPORTUNITEITEN 

Campina Energie werkt dagelijks aan de toekomst. Met verschillende instanties/bedrijven zijn dan 
ook gesprekken lopende. Elk project dat energie bespaart en het loskomen van fossiele brandstoffen 
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beoogt onderzoeken we. Niet elke voorstel is succesvol, maar we gaan ervan uit dat we in de 
komende periode onderhandelingen over extra projecten ter waarde van 450.000 EUR zullen 
afronden. 
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4 INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

4.1 KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN AANDELEN 

Aard, categorie, 
nominale waarde 
beleggingsinstrument 

De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van 250 euro 
per aandeel. Campina Energie kent maar 1 type van aandelen. Dit zijn 
aandelen op naam, die voor 100% volstort moeten zijn. 

Vennoten De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en 
al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. 
Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich 
ertoe de statuten en de beslissingen van de algemene vergadering en 
de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven. 

Toetreding De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 

Raad van bestuur kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe 
vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. 
Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij 
nieuwe aandelen koopt. Voor deze kapitaalsoproep is er geen 
uitgiftepremie voorzien. De raad van bestuur mag de toetreding van 
vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die 
vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun 
inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk. 

Stemrecht Iedere vennoot heeft één stem op de algemene vergadering ongeacht 
het aantal aandeelbewijzen. 

Uittreden De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de 
raad van bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de 
hieronder vermelde voorwaarden: iedere vennoot mag slechts 
uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de 
eerste zes maanden van het boekjaar. De raad van bestuur mag de 
uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de 
vennootschap heeft en als de uittreding de vereffening van de 
vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan van de 
vennootschap in het gedrang zou brengen (zoals bepaald in artikel 13 
van de statuten).  
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De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn 
aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar 
voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze 
waarde wordt bepaald en verantwoord door de raad van bestuur, maar 
er kan nooit meer worden terugbetaald dan het door de vennoot 
volgestorte deel van zijn aandeel. Merk ook op dat na toepassing van 
de balans- en de liquiditeitstest de mogelijkheid bestaat dat de 
uitbetaling van het scheidingsaandeel wordt opgeschort. 

Uitsluiting Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten 
wanneer hij handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de 
vennootschap. Uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van 
bestuur. Deze stuurt naar de betreffende vennoot een aangetekende 
brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin 
de vennoot de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te 
reageren. Dit moet binnen één maand na de verzending van de brief 
door de raad van bestuur. 

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat 
wordt opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur. Het 
proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De 
uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen. Een 
eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien (15) 
dagen in een per post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot 
toegezonden. 

Beëindiging In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, 
schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn 
aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen. 

Winstverdeling Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: a) voor aanleg 
van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft. b) een deel van 
de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van 
nieuwe projecten die verband houden met energiebesparing bij de 
coöperanten, voor investeringen in nieuwe productie-installaties op 
basis van hernieuwbare energie en voor de maatschappelijke 
doelstelling. C) een intrest of dividend kan worden toegestaan op het 
deel van het gestorte kapitaal, met een maximumpercentage dat in 
geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het koninklijk 
besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot 
vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale 
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groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de 
coöperatieve vennootschappen voor de nationale raad voor de 
coöperatie. (dat maximumpercentage bedraagt momenteel zes 
procent).  

Liquidatieboni Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het 
overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen 
werden gestort, terug te betalen. Het resterende overschot zal 
evenredig onder de aandeelbewijzen worden verdeeld 
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5 BIJLAGEN 
5.1 BIJLAGE 1: STATUTEN 

5.2 BIJLAGE 2 : JAARREKENINGEN 2019 EN 2020 
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Zetel :

Ondernemingsnummer :

(verkort) :

Onderwerp akte :

(voluit) :

(volledig adres)

Campina Energie

Meibloemstraat 24
2360 Oud-Turnhout

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheidRechtsvorm :

Benaming

Oprichting

Uit een akte verleden voor Van Haeren Christine, notaris te Turnhout, op zeventien maart
tweeduizend vijftien, eerstdaags te registreren, blijkt dat werd opgericht:
I. VENNOTEN
door:
1. De heer BAERT, Wouter Geert Maria, geboren te Wilrijk op 30 januari 1974, echtgenoot van
mevrouw VAN MIERLO, Karolien Paule Helena Cornelia, geboren te Turnhout op 16 mei 1977,
wonende te 2300 Turnhout, de Merodelei 293.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Kasterlee op 05 juli 2002 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
2. De heer VAN EYCK, Josephus Elisabeth Maria Joannes, geboren te Turnhout op 13 maart 1957,
echtgenoot van mevrouw SCHEEPERS, Arlette Josephine Gertrude, geboren te Genk op 27
augustus 1957, wonende te 2300 Turnhout, Mermansstraat 34.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te As op 13 juli 1979 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van
huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
3. De heer VAN dEN BROECK, Karl Elisabeth Walter, geboren te Turnhout op 24 december 1966,
echtgenoot van mevrouw WITTEBOLLE, Astrid Maria Etiennette Teresa, geboren te Sint-
Amandsberg op 09 augustus 1966, wonende te 2300 Turnhout, Koningin Astridlaan 29.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Turnhout op 04 augustus 1995 onder het stelsel van de
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout
op 20 juni 1995, waarna hij wijzigingen heeft laten aanbrengen aan het stelsel ingevolge akte
verleden voor notaris Christine Van Haeren op 20 juni 2007, welke wijzigingen niet de vereffening
van het stelsel tot gevolg hadden.
4. De heer WUYTS, Bart Henri Josepha, geboren te Turnhout op 30 juli 1966, echtgenoot van
mevrouw VAN DEN BERGH, Magdalena Mathilda Anna Maria, geboren te Mechelen op 27 mei
1966, wonende te 2320 Hoogstraten, Deken Lauwerysstraat 25.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Mechelen op 15 september 1989 onder  het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
5. Mevrouw DE CEUSTER, Griet, geboren te Geel op 02 juni 1971, wonende te 2491 Balen (Olmen),
Welderstraat 8, die verklaard heeft niet gehuwd te zijn en geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd.
6. Mevrouw LEYS, Maria Ludovica, geboren te Beerse op 13 augustus 1955, echtgenote van de heer
DRIESEN, Frankie Jozef Maria, geboren te Brasschaat op 12 juli 1954, wonende te 2300 Turnhout,
Grimstedestraat 120.
Zij heeft verklaard gehuwd te zijn te Lummen op 13 oktober 1978 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, waarna zij wijzigingen heeft laten aanbrengen aan het stelsel
ingevolge akte verleden voor notaris Claire Boone te Turnhout op 18 september 2007, welke
wijzigingen niet de vereffening van het stelsel tot gevolg hadden.
7. De heer VAN AUTENBOER, Geeraart Frans Maria, geboren te Mechelen op 11 mei
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1951,  echtgenoot van mevrouw MEUWS, Maria Josée Alphonsus, geboren te Turnhout op 02 maart
1950, wonende te 2300 Turnhout, Dierckxstraat 7.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Turnhout op 22 mei 1978 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
 8. De Vereniging zonder Winstoogmerk “De Koep, vereniging zonder winstoogmerk”, met zetel te
2300 Turnhout, Steenweg op Mol 66, 0538.756.113 RPR Turnhout, opgericht ingevolge
onderhandse akte de dato 24 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder nummer 13148459, waarna haar statuten niet meer gewijzigd werden.
9. De heer PEETERS, Dirk Ludovicus Maria, geboren te Turnhout op 14 november 1958, 
echtgenoot van mevrouw GOVAERTS, Hildegarde Jozef Maria, geboren te Turnhout op 15
december 1955, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Meibloemstraat 24.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Lille op 19 februari 1982 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
10. De heer DE GROOTE, Jozef Emiel Cyriel, geboren te Leuven op 03 augustus 1959,  echtgenoot
van mevrouw VAN MIERLO, Kristien Maria Flora Josepha Cornelia, geboren te Turnhout op 06
augustus 1960, wonende te 2300 Turnhout, Wouwerstraat 6.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Kortenberg op 08 juli 1983 onder het stelsel van de scheiding
van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herman Jacobs te Vorst-Brussel op
07 juni 1983, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
11. De heer JACOBS, Marcus Ferdinandus Hilda Maria, geboren te Beerse op 21 januari 1953, 
echtgenoot van mevrouw OPRINS, Christiana Maria Ludovica, geboren te Turnhout op 14 december
1952, wonende te 2300 Turnhout, Dageraadstraat 16.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Vosselaar op 10 december 1976 onder het stelsel van de
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Christian Schuermans,
alsdan te Turnhout, op 08 december 1976, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
12. De heer VAN GILS, Gust Agnes Jacobus Walter, geboren te Turnhout op 02 september 1982, 
wonende te 2300 Turnhout, Amalia van Solmsstraat 10, die verklaard heeft niet gehuwd te zijn en
een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Turnhout op 28 december 2011.
13. Mevrouw ROMBOUTS, Martha Emilia Emma Maria, geboren te Turnhout op 06 november 1956,
echtgenote van de heer CREMERS, Philip Paulette Francis, geboren te Turnhout op 08 mei 1956,
wonende te 2300 Turnhout, Grimstedestraat 52.
Zij heeft verklaard gehuwd te zijn te Oud-Turnhout op 01 september 1978 onder het wettelijk stelsel
bij ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens haar verklaring.
14. De heer VAN GILS, Jacobus Florentius, geboren te Weelde op 30 juli 1948, echtgenoot van
mevrouw GOOSSENS, Agnes Yvonne Aloysia, geboren te Turnhout op 30 juli 1952, wonende te
2300 Turnhout, Hertoginstraat 52.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Turnhout op 30 juli 1993 onder het wettelijk stelsel ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Claire Boone te Turnhout op 29 juli 1993, daarna niet meer
gewijzigd volgens zijn verklaring.
15. De heer VANOMMESLAEGHE, Peter Jules Antoon Marie, geboren te Oudenaarde op 15 februari
1960, echtgenoot van mevrouw VAN MECHELEN, Alexandra Maria Magdalena Adriana, geboren te
Turnhout op 15 november 1964, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Cornelis Mertenslaan 5.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Oud-Turnhout op 24 september 2005 onder het wettelijk stelsel
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 22 april 2005, daarna
niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
16. De heer LAUWERYSEN, Augustinus Josephus Franciscus, geboren te Merksplas op 10 oktober
1951, echtgenoot van mevrouw SYSMANS, Lea Anna Ludovica, geboren te Turnhout op 08 juli
1950, wonende te 2330 Merksplas, Werfstraat 15.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Merksplas op 28 februari 1975, onder het stelsel van de
toenmalige wettelijke gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
Alfons Mercelis, alsdan te Merksplas, op 20 februari 1975, gewijzigd ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Christine Van Haeren op 21 december 2005, welke wijziging niet de
vereffening van het stelsel tot gevolg had.
17. De heer VANHOVE, Peter Cathérine, geboren te Turnhout op 05 juni 1969, echtgenoot van
mevrouw DE WILDE, Martine Jan Maria, geboren te Turnhout op 30 augustus 1966, wonende te
2300 Turnhout, de Merodelei 189.
Hij heeft verklaard gehuwd te zijn te Turnhout op 06 oktober 1995 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, daarna niet meer gewijzigd volgens zijn verklaring.
II. RECHTSVORM EN NAAM
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam: "CAMPINA
ENERGIE”;
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III. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Meibloemstraat 24;
IV. DUUR
 De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
V.  DOEL
Campina Energie cvba wil zich inzetten voor een rationeel energieverbruik en lokale opwekking van
energie op basis van hernieuwbare energiebronnen in de Antwerpse Kempen.
Campina Energie cvba verenigt leden die hiervoor de financiële middelen samen brengen of
genereert haar financiën uit de werking van de coöperatie zelf en wendt deze aan voor:
1. de realisatie en exploitatie van eigen, lokale productie-installaties op basis van hernieuwbare
energie;
2. initiatieven voor energiebesparing en rationeel energiegebruik;
3. het realiseren van projecten die beantwoorden aan reële maatschappelijke noden in de Antwerpse
Kempen die verband houden met de hoofddoelstelling van de coöperatie.
De coöperatie streeft naar klimaatneutraliteit in de Antwerpse Kempen.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. De
principes uit het Charter van Rescoop Vlaanderen vzw zijn hierbij de leidraad.
Ze kan participeren of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken en ze kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast
gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Het vast gedeelte bedraagt negentienduizend vijfhonderd euro (19.500,00 EUR), dat bij de oprichting
is volgestort.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte
van het kapitaal overtreft (veranderlijk gedeelte).
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam, elk aandeel moet worden
volgestort en de nominale waarde van een aandeel bedraagt tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR).
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en werd als volgt onderschreven:
- door de heer BAERT, Wouter Geert Maria, voornoemd sub 1., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer VAN EYCK, Josephus Elisabeth Maria Joannes, voornoemd sub 2., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer VAN dEN BROECK, Karl Elisabeth Walter, voornoemd sub 3., werden acht (8)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van tweeduizend euro ( 2.000,00 EUR), volledig
volstort.
- door de heer WUYTS, Bart Henri Josepha, voornoemd sub 4., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door mevrouw DE CEUSTER, Griet, voornoemd sub 5., werden vier (4) aandelen onderschreven,
hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort in speciën.
- door mevrouw LEYS, Maria Ludovica, voornoemd sub 6., werden vier (4) aandelen onderschreven,
hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer VAN AUTENBOER, Geeraart Frans Maria, voornoemd sub 7., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de Vereniging zonder Winstoogmerk “De Koep, vereniging zonder winstoogmerk”, voornoemd
sub 8., werden tien (10) aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer PEETERS, Dirk Ludovicus Maria, voornoemd sub 9., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer DE GROOTE, Jozef Emiel Cyriel, voornoemd sub 10., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer JACOBS, Marcus Ferdinandus Hilda Maria, voornoemd sub 11., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer VAN GILS, Gust Agnes Jacobus Walter, voornoemd sub 12., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door mevrouw ROMBOUTS, Martha Emilia Emma Maria, voornoemd sub 13., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer VAN GILS, Jacobus Florentius, voornoemd sub 14., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
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- door de heer VANOMMESLAEGHE, Peter Jules Antoon Marie, voornoemd sub 15., werden vier (4)
aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro ( 1.000,00 EUR), volledig volstort.
- door de heer LAUWERYSEN, Augustinus Josephus Franciscus, voornoemd sub 16., werden vier
(4) aandelen onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro ( 1.000,00 EUR), volledig
volstort.
- door de heer VANHOVE, Peter Cathérine, voornoemd sub 17., werden vier (4) aandelen
onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), volledig volstort.
Totaal: achtenzeventig (78) aandelen.
De minuuthoudende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een geblokkeerde  rekening bij  Triodos
Bank.
  VII. BESTUUR
Artikel 15. Bestuur
Campina Energie cvba wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste vijf (5)
leden, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering.
Een mandaat duurt vier (4) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.
De bestuurder is na het verstrijken van het mandaat herverkiesbaar. Het mandaat is onbezoldigd.
Als de bestuurders echter een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor
een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de
vennootschapswinst zijn.
Artikel 17. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter
verwezenlijking van het doel van Campina Energie cvba, met uitzondering van de handelingen
waarvoor volgens de Wet of deze statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van
de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg, leiding en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 18. Delegatie
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van
zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van vennootschap
toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Afgezien van bijzondere delegaties wordt Campina Energie cvba tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college. Voor alle akten en handelingen, al
dan niet voor de rechtbank, zal Campina Energie cvba geldig vertegenwoordigd zijn door één of
meer bestuurders die over een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten beschikken.
Eén bestuurder volstaat in geval het financiële handelingen tot tienduizend (10.000,00) EUR betreft.
Bij hogere bedragen en bij rechtshandelingen zijn steeds twee bestuurders vereist.
Benoemingen
Eerste bestuurders
In aansluiting met de oprichting werd beslist met ingang vanaf datum akte 6 bestuurders aan te
stellen, te weten :
1. De heer BAERT, Wouter Geert Maria, geboren te Wilrijk op 30 januari 1974, wonende te 2300
Turnhout, de Merodelei 293;
2. De heer JACOBS, Marcus Ferdinandus Hilda Maria, geboren te Beerse op 21 januari 1953,
wonende te 2300 Turnhout, Dageraadstraat 16.
3. De heer PEETERS, Dirk Ludovicus Maria, geboren te Turnhout op 14 november 1958,  wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Meibloemstraat 24.
4. De heer VAN EYCK, Josephus Elisabeth Maria Joannes, geboren te Turnhout op 13 maart 1957,
wonende te 2300 Turnhout, Mermansstraat 34.
5. De heer DE GROOTE, Jozef Emiel Cyriel, geboren te Leuven op 03 augustus 1959, wonende te
2300 Turnhout, Wouwerstraat 6.
6. De heer VANOMMESLAEGHE, Peter Jules Antoon Marie, geboren te Oudenaarde op 15 februari
1960, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Cornelis Mertenslaan 5.
De hiervoor benoemden, allen aanwezig, hebben uitdrukkelijk verklaard de hen toegekende
mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
De bestuurders werden benoemd voor een duur van 4 jaar.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2018.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
de bestuurder onbezoldigd.
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VIII. PLAATS – DAG – UUR JAARVERGADERING
De algemene vergadering komt ieder jaar samen in de gemeente Kasterlee op een plaats
vastgesteld door de raad van bestuur en dit elke tweede dinsdag van de maand mei om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2017.
IX. BOEKJAAR
      Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2016.
X. VERDELING WINST - RESERVES
   Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
1. 5 % voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de Wet voorschrijft;
2. een volgend deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van nieuwe
projecten die verband houden met energiebesparing bij de coöperanten, voor investeringen in
nieuwe productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en voor de maatschappelijke
doelstelling zoals bepaald in Artikel. 3. De raad van bestuur doet een concreet voorstel aan de
algemene vergadering;
3. van het overblijvend saldo kan er een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte
kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld conform
het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de
Nationale Raad voor de Coöperatie.
   XI. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
   Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten zal het overschot eerst dienen om de
sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.
Het eventueel resterende overschot zal op beslissing van de algemene vergadering die de
vereffening uitspreekt, overeenkomstig de doelstellingen besteed worden aan projecten in het kader
van hernieuwbare energie en het maatschappelijke doel van Campina Energie cvba.
   XII. COMMISSARIS – CONTROLEREND VENNOOT
De oprichters hebben beslist geen commissaris te benoemen. Er werd wel een controlerend vennoot
aangeduid, te weten : de heer WUYTS, Bart Henri Josepha, geboren te Turnhout op 30 juli 1966,
wonende te 2320 Hoogstraten, Deken Lauwerysstraat 25, aanwezig en aanvaardend.
XIII. OVERNAME VERBINTENISSEN
De vennootschap heeft alle verbintenissen overgenomen aangegaan voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting vanaf datum akte, onder de opschortende voorwaarde dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek der
Vennootschappen.
XIV. VOLMACHT
De comparanten hebben als bijzondere gevolmachtigde aangesteld, met recht van
indeplaatsstelling,  de heer PEETERS, Dirk Ludovicus Maria, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Meibloemstraat 24, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het
Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke
latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris
 
    Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte (vóór registratie) de dato zeventien
maart tweeduizend vijftien
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NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0606.976.015

DATUM 17/03/2015 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 16/06/2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2019 31/12/2019tot

Vorig boekjaar van 1/01/2018 31/12/2018tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  MIC  1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

70 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 0606.976.015

CV  

België

CAMPINA ENERGIE

Meibloemstraat

2360 Oud-Turnhout

24 

zijn /

Antwerpen, afdeling Turnhout

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

16

6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Jacobs Marcus 

Bestuurder 

Wout Baert 

Bestuurder 

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/16

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.



Nr.  MIC  1 0606.976.015

Deze jaarrekening betreft een vennootschap die niet onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en

verenigingen van 23 maart 2019.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0606.976.015  MIC  2.1

Jacobs Marcus     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015

Dageraadstraat 16, 2300 Turnhout, België

Peeters Dirk     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015- 14/05/2019

Meibloemstraat 24, 2360 Oud-Turnhout, België

Vanommeslaeghe Peter     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015- 14/05/2019

Cornelis Mertenslaan 5, 2360 Oud-Turnhout, België

Baert Wouter     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015

de Merodelei 293, 2300 Turnhout, België

Wuyts Bart     

Functie : Controlerend vennoot

Mandaat : 17/03/2015

Deken Lauwerysstraat 24, 2320 Hoogstraten, België

De Groote Jozef     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015

Wouwerstraat 6, bus 2300, 2300 Turnhout, België

Van Eyck Josephus     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/03/2015

Mermansstraat 34, 2300 Turnhout, België

Frederickx Marieke     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Ericastraat 5, 2400 Mol, België

François Isabel     

Functie : Bestuurder

Prins Boudewijnlaan 1, 2300 Turnhout, België
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Nr.  0606.976.015  MIC  2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-

fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

70201930 A B Account Advice     BV     0439.808.490

Functie : Erkende Boekhouder-fiscalist

Doelen 30 , 2980 Zoersel, België

Vertegenwoordigd door :

Van der Schraelen Ludo

Boekhouder-fiscalist

Doelen 30 , 2980 Zoersel, België

1. 203581

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
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Nr.  0606.976.015  MIC  3.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden ...................................................................

Bestellingen in uitvoering ............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ....................................................

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............
........................................................

...........
..................................

.................................

..............................

..............................

.......

..............................................................

.....

..............................................................

.....
..................................................

.................

...........................................

........................

75.264,16

73.148,26

2.115,90

792.014,16

716.750,00

112.557,91

8.905,61

8.905,61

103.652,30

904.572,07

718.496,40

1.746,40

1.746,40

716.750,00

120.019,57

2.689,68

2.689,68

117.329,89

838.515,97

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

.........................

.........................

.................

JAARREKENING
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    .........................................

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Voor eigen aandelen ............................................

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............

............................................................................

..................

..................................................................

....

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves ...............................................

Beschikbare reserves .................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................

...........................

...........................

.............

912.000,00

912.000,00

-34.165,36

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

.............................

133

168

814.349,44

804.750,00

804.750,00

1.100,00

1.100,00

8.499,44

878.934,64

1.100,00

1.100,00

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................. 160

Fiscale lasten

..............................................................

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken ................... 162

Milieuverplichtingen

.....................................................

163

Overige risico's en kosten ........................................... 164/5

4

5

6/16

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4

5



Nr.  0606.976.015  MIC  3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

schulden..................................................................

......Overige leningen ...................................................

Handelsschulden ........................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
..............................................

.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

25.637,43

25.637,43

9,00

9,00

12.596,49

13.024,31

6.385,52

6.638,79

7,63

904.572,07 838.515,97

24.166,53

24.166,53

9,00

9,00

6.872,48

6.872,48

7.707,55

7.707,55

9.577,50

Toel.

170/4

12.596,49

7/16



Nr.  0606.976.015  MIC  4

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Omzet* .....................................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) ....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ....................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten ............................................................. (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

...............................................................

....

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa ...................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) ...........................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.....................................................

....................

Financiële kosten

23.603,08

5.803,02

966,00

-56.036,76

11.065,00

63,17

31.708,05

436,60

989,00

30.282,45

8.298,75

178,16

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten

en diverse goederen* ...............................................

Toel.

Brutomarge ............................................................(+)/(-) 9900 -25.664,66

60/61

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.....(+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ...............

...............

...............

...............

.........

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................

................

................

................

......

Belastingen op het resultaat ....................................(+)/(-)

..............................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......

Overboeking naar de belastingvrije reserves ................

................

................

................

......

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+)/(-)

-45.034,93

-2.370,13

-42.664,80

-42.664,80

38.403,04

7.637,06

30.765,98

30.765,989905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .......... 76A

Niet-recurrente bedrijfskosten ................................... 66A

8.298,75Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 11.065,00

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ................... 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................... 76B

178,16Recurrente financiële kosten .......................................... 65 63,17

Niet-recurrente financiële kosten .................................... 66B

8/16*   Facultatieve vermelding.



Nr.  0606.976.015  MIC  5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................
......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................

...............

aan de overige reserves ........................................................................

-34.165,36

-42.664,80

8.499,44

-34.165,36

19.176,94

30.765,98

-11.589,04

1.100,00

1.100,00

8.499,44

9.577,50

9.577,50

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

9/16



Nr.  0606.976.015  MIC  6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...........

Geboekt .................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere ................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen ....................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................(+)/(-)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ................................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

......................

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

2.183,00

79.320,78

81.503,78

5.803,02

6.239,62

75.264,16

436,60

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)
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Nr.  0606.976.015  MIC  6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen .......................................................................................

Geboekt ....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere ................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen .........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt .................................................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

..................................

..................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ...................................................................................................

Verworven van derden .............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...................................

...................................

.....................

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................

Mutaties tijdens het boekjaar .............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

716.750,00

716.750,00

716.750,00

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Andere mutaties ...............................................................................(+)/(-) 8386
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Nr.  0606.976.015  MIC  6.5

WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde

waarderingsregels: 

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 30 januari 2001 tot uitvoering van het koninklijk besluit van

het Wetboek van vennootschappen.

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing

zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen

waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en

het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten: 

in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord:

(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 

EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt

verantwoord:

Materiële vaste activa:

materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord:

12/16



Nr.  0606.976.015  MIC  6.5

WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode

L

D

A

(degressieve)

(andere)

Basis

NG (niet-

(geherwaardeerde)

Hoofdsom

Min. - Max.

Bijkomende kosten

Min. - Max.

(lineaire)

geherwaardeerde)

G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa

3. Industriële, administratieve of

commerciële gebouwen*

4. Installaties, machines en uitrusting*

Installaties L NG 15,00 - 15,00 15,00 - 15,00

Uitrusting L NG 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00

5. Rollend materieel*

6. Kantoormaterieel en meubilair*

Kantoormeubilair L NG 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

7. Andere materiële vaste activa

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

EUR.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

-  bedrag voor het boekjaar: EUR.

-  gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

Financiële vaste activa:

deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt(werden geen)(werden)
verantwoord

:

In de loop van het boekjaar

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

   verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat geen)(omvat) financiële kosten

Bestellingen in uitvoering:

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd
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Nr.  0606.976.015  MIC  6.5

WAARDERINGSREGELS

Schulden:

schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

(geen)(een) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

4. Passiva

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102 §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar vooruitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

EUR.leasing van onroerende goederen:
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Nr.  0606.976.015  MIC  11

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal

      in voltijdse

      equivalenten (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal

    in voltijdse

    equivalenten (VTE)
Tijdens het boekjaar en het vorige 

boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...............................

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

0,3 0,3

640640

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

..........................................................................

................

..........................................................................

................

1 1,0

1 1,0

1

1

1,0

1,0

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

1 1,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................
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Nr.  0606.976.015  MIC  11

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Codes Mannen VrouwenCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het

boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen

personeelsregister .................................................................

Codes 1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

    equivalenten

2. Deeltijds

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het

boekjaar een einde nam ........................................................

1 1,0205

305

16/16



NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0606.976.015

DATUM 17/03/2015 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de

oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 11/05/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2020 31/12/2020tot

Vorig boekjaar van 1/01/2019 31/12/2019tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

70 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE 

LEGGEN DOCUMENTEN

 0606.976.015

CVBA  

België

CAMPINA

Meibloemstraat

2360 Oud-Turnhout

24 

zijn /

Antwerpen, afdeling Turnhout

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

20

6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 

Jacobs Marcus 

Bestuurder 

Wout Baert 

Bestuurder 

 MIC-kap 1

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/20

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.



VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0606.976.015  MIC-kap 2.1

Jacobs Marcus     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Dageraadstraat 16, 2300 Turnhout, België

Baert Wouter     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

de Merodelei 293, 2300 Turnhout, België

Wuyts Bart     

Functie : Controlerend vennoot

Mandaat : 17/03/2015

Deken Lauwerysstraat 24, 2320 Hoogstraten, België

De Groote Jozef     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Wouwerstraat 6, bus 2300, 2300 Turnhout, België

Van Eyck Josephus     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Mermansstraat 34, 2300 Turnhout, België

Frederickx Marieke     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Ericastraat 5, 2400 Mol, België

François Isabel     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/05/2019

Prins Boudewijnlaan 1, 2300 Turnhout, België
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Nr.  0606.976.015  MIC-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de vennootschap**,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-

fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

70201930 A B Account Advice     BV     0439.808.490

Functie : Erkende Boekhouder-fiscalist

Doelen 30 , 2980 Zoersel, België

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
3/20



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden ...................................................................

Bestellingen in uitvoering ............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ....................................................

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............
........................................................

...........
..................................

.................................

..............................

..............................

.......

..............................................................

.....

..............................................................

.....
..................................................

.................

...........................................

........................

558.786,94

556.467,19

2.319,75

1.420.536,94

861.750,00

478.478,34

88.296,15

87.908,29

387,86

390.182,19

1.899.015,28

792.014,16

75.264,16

73.148,26

2.115,90

716.750,00

112.557,91

8.905,61

8.905,61

103.652,30

904.572,07

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

.........................

.........................

.................

JAARREKENING

4/20
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Buiten kapitaal

Kapitaal

Geplaatst kapitaal ..................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    ....................................

Wettelijke reserve..................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Statutair onbeschikbare reserves..........................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............

......................................................................

........................

.............................................................

.........

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves ..................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

..........................

..........................

..........................

................

Voorzieningen voor risico's en kosten

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

1.864.000,00

1.864.000,00

-11.133,97

10/15

10

100

101

11

12

13

130/1

130

1311

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

.............................

133

168

878.934,64

912.000,00

912.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

-34.165,36

1.853.966,03

1.100,00

1.100,00

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ................... 160

Belastingen .................................................................. 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken ................... 162

Milieuverplichtingen ..................................................... 163

Overige risico's en kosten ........................................... 164/5

4

5

Overige .................................................................. 1319

Financiële steunverlening ...................................... 1313

Inkoop eigen aandelen ......................................... 1312

1.100,00

Inbreng ............................................................................

..................

10/11 1.864.000,00 912.000,00

Uitgiftepremies .......................................................

Andere ...................................................................

1100/10

1109/19

5/20

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4
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Nr.  0606.976.015  MIC-kap 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

schulden..................................................................

......Overige leningen ...................................................

Handelsschulden ........................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ...............................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ...............................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
..............................................

.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

45.049,25

45.049,25

48,99

48,99

13.814,23

31.180,50

16.207,00

14.973,50

5,53

1.899.015,28 904.572,07

25.637,43

25.637,43

9,00

9,00

12.596,49

12.596,49

13.024,31

6.385,52

6.638,79

7,63

Toel.

170/4

13.814,23

6/20



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 4

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Omzet* .....................................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) ....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ....................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten ............................................................. (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

...............................................................

....

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa ...................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) ...........................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.....................................................

....................

Financiële kosten

103.540,07

9.876,17

2.018,00

-5.677,40

29.065,00

356,21

-25.664,66

23.603,08

5.803,02

966,00

-56.036,76

11.065,00

63,17

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten

en diverse goederen* ...............................................

Toel.

Brutomarge ............................................................(+)/(-) 9900 109.756,84

60/61

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.....(+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ...............

...............

...............

...............

.........

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................

................

................

................

......

Belastingen op het resultaat ....................................(+)/(-)

..............................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......

Overboeking naar de belastingvrije reserves ................

................

................

................

......

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+)/(-)

23.031,39

23.031,39

23.031,39

-45.034,93

-2.370,13

-42.664,80

-42.664,809905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .......... 76A

Niet-recurrente bedrijfskosten ................................... 66A

11.065,00Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 29.065,00

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ................... 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................... 76B

63,17Recurrente financiële kosten .......................................... 65 356,21

Niet-recurrente financiële kosten .................................... 66B

7/20*   Facultatieve vermelding.



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan de inbreng .....................................................................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van de inbreng .....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................
......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................

...............

aan de overige reserves ........................................................................

-11.133,97

23.031,39

-34.165,36

-11.133,97

-34.165,36

-42.664,80

8.499,44

-34.165,36

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

8/20



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...........

Geboekt .................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere ................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen ....................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................(+)/(-)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ................................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

......................

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

81.503,78

493.398,95

574.902,73

9.876,17

16.115,79

558.786,94

6.239,62

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)
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Nr.  0606.976.015  MIC-kap 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen .......................................................................................

Geboekt ....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere ................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen .........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt .................................................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

..................................

..................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ...................................................................................................

Verworven van derden .............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...................................

...................................

.....................

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................

Mutaties tijdens het boekjaar .............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

716.750,00

145.000,00

861.750,00

861.750,00

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Andere mutaties ...............................................................................(+)/(-) 8386

10/20



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 6.5

WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen. 

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde

waarderingsregels: 

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing

zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen

waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en

het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten: 

in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord:

(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 

EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt

verantwoord:

Materiële vaste activa:

materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord:

11/20



Nr.  0606.976.015  MIC-kap 6.5

WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode

L

D

A

(degressieve)

(andere)

Basis

NG (niet-

(geherwaardeerde)

Hoofdsom

Min. - Max.

Bijkomende kosten

Min. - Max.

(lineaire)

geherwaardeerde)

G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa

3. Industriële, administratieve of

commerciële gebouwen*

4. Installaties, machines en uitrusting*

Installaties L NG 5,00 - 20,00 5,00 - 20,00

Uitrusting L NG 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00

5. Rollend materieel*

6. Kantoormaterieel en meubilair*

Kantoormeubilair L NG 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

7. Andere materiële vaste activa

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

EUR.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

-  bedrag voor het boekjaar: EUR.

-  gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

Financiële vaste activa:

deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt(werden geen)(werden)
verantwoord

:

In de loop van het boekjaar

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

   verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat geen)(omvat) financiële kosten

Bestellingen in uitvoering:

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

12/20
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WAARDERINGSREGELS

Schulden:

schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

(geen)(een) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

4. Passiva

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en afgesloten

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen:vóór 1 januari 1980),

EUR.

13/20
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JAARVERSLAG
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JAARVERSLAG
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JAARVERSLAG
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JAARVERSLAG
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Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

100 200

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN 
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal

      in voltijdse

      equivalenten (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal

    in voltijdse

    equivalenten (VTE)
Tijdens het boekjaar en het vorige 

boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...............................

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

1,0

62.258,95

0,8

1.224

1,7

3.070

103.540,07

0,3

6401.846

41.281,12

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

..........................................................................

................

..........................................................................

................

1 1 1,8

1 1 1,8

1

1

1 1,8

1 1,8

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

1

1

1,0

0,8

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Codes Mannen VrouwenCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vennootschap..............................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vennootschap .............................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vennootschap..............................................................

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het

boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen

personeelsregister .................................................................

Codes 1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

    equivalenten

2. Deeltijds

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het

boekjaar een einde nam ........................................................

1 0,8205

305
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