15.000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent: Volvo bouwt samen
met Eneco aan duurzame toekomst
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Persbericht van Volvo Car Gent | Medewerkers kunnen meegenieten van de opbrengst
Keyfacts:
•
•
•

15.000 zonnepanelen geïnstalleerd op bedrijfsgebouwen Volvo Car Gent
Medewerkers kunnen meegenieten van rendement dankzij crowdlending
Volvo Car Gent heeft als ambitie om tegen 2025 klimaatneutrale fabrieksactiviteiten te
realiseren

Volvo Car Gent plaatst 15.000 zonnepanelen op de daken van zijn bedrijfsgebouwen. Op die
manier vergroent de fabriek zijn productie en komt het merk tegemoet aan de Energievisie 2030.
Door de samenwerking met Eneco Solar Belgium zullen de medewerkers van Volvo bovendien
mee kunnen genieten van de opbrengst van de zonnepanelen.
Bekijk hier het fragment van het VRT-journaal.
Eneco installeert 15.000 zonnepanelen op de beschikbare daken van de bedrijfsgebouwen van Volvo
Car Gent. Dat is meteen het grootste project van Eneco, nu al de grootste zonne-energieproducent van
het land. De panelen zullen jaarlijks minimaal 5,4 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de
Gentse fabriek produceren, wat voor Volvo een besparing van minstens 200.000 euro op jaarbasis
betekent. Met de investering wil Volvo tegemoetkomen aan zijn ambities om tegen 2025 volledig
klimaatneutrale productie-activiteiten te hebben.

“Alle elektriciteit die we in de fabriek gebruiken, moet ‘groene’ stroom zijn, dat betekent 100 procent CO2vrij. We kopen daarbij niet alleen groene energie, het is belangrijk dat we ook zelf duurzame energie
produceren. Dit initiatief brengt ons opnieuw een stap dichter bij het realiseren van onze ambitie om tegen
2025 een klimaatneutrale fabriek te zijn. Door de medewerkers te betrekken bij deze actie zorgen we er
ook voor dat zij kunnen meegenieten van het rendement van deze investering.”
Stefan Fesser, Managing Director Volvo Car Gent
Eric Van Landeghem, Vice-President Global Production Operations, Volvo Car Gent
Crowdlending
Volvo Car Gent biedt een unieke opportuniteit aan zijn medewerkers om mee te genieten van de
opbrengst van hun investering. Via Eneco – dat het project op zich neemt – hebben de medewerkers
van Volvo Car Gent de mogelijkheid om te participeren in het project via “crowdlending”. Als de
medewerkers gedurende 6 jaar een beperkt bedrag uitlenen aan Eneco, kunnen ze genieten van een
gegarandeerd brutorendement van 4% en krijgen ze na de verlooptijd hun initiële investering terug.
“We zijn blij dat een grote autofabrikant als Volvo stilstaat bij zijn energieverbruik en zijn steentje wil
bijdragen om voor toekomstige generaties een groenere toekomst mogelijk te maken. Via de
crowdlending willen we de medewerkers actief betrekken in dit duurzame project. Op deze manier hopen
we hen ook te doen stilstaan bij het belang van duurzame energie en willen we hen belonen voor hun
inzet.”
•

Iwein Goigne, CEO Eneco Solar

Volvo Car Gent en Eneco mikken op 1 miljoen euro opgehaald kapitaal via deze crowdlending. Bij Volvo
in Gent werken 6.000 medewerkers, de minimuminleg is 250 euro.
“Mentaliteitswijziging noodzakelijk”
Het initiatief van Volvo Car Gent en Eneco beantwoordt aan de Energievisie van de Vlaamse regering
voor 2030 – 2050, die minister van Energie Bart Tommelein eerder deze maand voorstelde. Zo moet het
energieverbruik fors omlaag en moet de industrie 10% energie-efficiënter zijn tegen 2030. Minister
Tommelein is alvast tevreden over het initiatief.
“De energietransitie heeft nood aan grote hernieuwbare energieprojecten zoals dit bij Volvo Car Gent. Dit
maakt niet alleen een groot verschil voor de energiefactuur van een bedrijf, maar ook voor het halen van
de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstellingen. Het doet me plezier dat Volvo Car Gent gevolg heeft
gegeven aan mijn oproep om ook de 6000 personeelsleden de kans te geven om mee te investeren in dit
project en mee te delen in de winst.”
•

Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie

