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Risico soorten Risico's afgedekt 
Toegepaste maatregelen en voorziene 

effectiviteit 
Impact op 2020 NAV

Voorziene impact op 2021 NAV indien risico 

plaatsvindt

Aanpassingen of te 

verwachte 

aanpassingen van het 

risk management in 

2020 of 2021

Profiel risico Nee

Er zijn geen maatregelen getroffen om het 

profiel risico te beheersen. Het is niet 

mogelijk om het effect op de stroomprijs van 

nieuwe windparken te beheersen. 

De windproductie lag in 2020 

hoger dan in het vorige jaar 

maar de stroomprijs was in 

2020 gemiddeld lager dan in 

het vorige jaar. Hierdoor 

kwam de omzet in 2020 lager 

uit dan in het vorige jaar.

De Nederlandse overheid verwacht meer 

windparken te ontwikkelen om de Nederlandse 

consumptie van energie voornamelijk uit 

duurzame energiebronnen te laten komen. Het 

grotere aantallen te verwachten windparken kan 

er in de toekomst toe leiden, dat er op 

momenten dat windenergie wordt 

geproduceerd, de stroomprijs daalt. Door een 

afname overeenkomst met Eneco en een SDE 

Subsidie wordt een deel van de lagere prijs 

afgedekt. 

Nee

Electriciteitsprijsrisico Ja

Er is een afname overeenkomst met Eneco 

en een SDE subsidie welke beide het 

grootste deel van het electriciteitsrisico 

afdekken. 

Het electriciteitsprijs risico 

had een negatief effect op de 

omzet omdat de prijs niet het 

hele jaar boven de floor (het 

minimum niveau) lag.

Een sterke daling van de electriciteitsprijs kan 

negatieve effecten hebben op de waarde van de 

belegging. Door de afname overeenkomst met 

Eneco en de SDE subsidie wordt een deel van de 

lagere prijs afgedekt. 

Nee

Rente risico Nee

Het fonds heeft een renteverplichting op de 

projectfinanciering. Een toelichting op het 

rente risico is opgenomen in de toelichting 

van de jaarrekening. 

Dit risico is beperkt door de 

aard van de rente. 

De marktwaarde van de lening kan dalen bij een 

stijgende rente. Westermeerwind Holding B.V. 

kan bij een sterk stijgende rente moeite hebben 

om zich te herfinancieren in de toekomst. 

Nee

Liquiditeits risico Nee

Het fonds investeert in niet liquide 

instrumenten. Verkopen van participaties 

kan, conform het prospectus, alleen op de 

secondaire markt (gedurende de 

handelsronde) indien er vraag is naar de 

participaties. 

Geen

Indien de handelsronde van 2021 niet volledig 

voorziet in het aanbod van participaties zullen 

participanten hun belegging niet kunnen 

verkopen. De beheerder organiseert deze 

handelsronde jaarlijks en brengt daarbij vraag en 

aanbod, waar mogelijk, bij elkaar.

Nee

Inflatie risico Nee

De operationele kosten zijn, met 

uitzondering van de grondkosten, mede 

afhankelijk van de ontwikkeling van de 

inflatie. Indien de inflatie stijgt, stijgen ook 

de kosten voor het windpark als geheel. 

Stijgende kosten hebben een negatieve 

invloed op het rendement van de 

Participaties indien deze niet worden 

doorgerekend op basis van een hogere 

electriciteitsprijs. 

Geen Geen Nee

Krediet risico Nee

Het WMW Leningenfonds heeft een lening 

verstrekt aan Westermeerwind Holding B.V., 

en deze vennootschap heeft de lening op 

versterkt aan het windpark. Het windpark 

maakt eveneens gebruik van ander vreemd 

vermogen (projectfinanciering). Het WMW 

Leningenfonds heeft een achtergestelde 

positie op deze projectfinanciering. Het risico 

van gebruik van vreemd vermogen (project 

financiering) wordt gemitigeerd door de 

overige risico's zo veel mogelijk te beperken, 

waardoor het vreemd vermogen een 

acceptabel niveau heeft en er een hoge mate 

van zekerheid is dat aan de verplichtingen 

kan worden voldaan. Er is een 

reserverekening aangemaakt waar jaarlijks 

een deel van de lening wordt gestald om 

terugbetaling te waarborgen.  

Geen

Indien het windpark in financiele problemen 

komt dan kan het terugbetalen van het 

resterende leningbedrag, dat niet reeds 

gereserveerd is, problematisch worden. 

Nee

Operationeel risico Nee

Het risico is gemitigeerd door de rigide 

operationele procedures die door Privium 

zijn geimplementeerd. De taken en 

verantwoordelijkheden zijn duidelijk 

verdeeld tussen Privium medewerkers. Dit 

geldt ook voor de belangrijkste tegenpartijen 

en dienstverleners. 

Geen Geen Nee

Tegenpartij risico Nee

Het risico is gemitigeerd door het selecteren 

en behouden van relaties met goede 

tegenpartijen en dienstverleners. 

Geen Geen Nee



 





























 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


