
NIEUWSBRIEF – 16 juni 2022
Publicitaire mededelingGeachte Participant,

U bent participant in het Westermeerwind Aandelen- en/of 
Leningenfonds. In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van 
recente ontwikkelingen, zoals: 

• Update windpark
• Handelsdag 2022
• Waardering windpark
• Uitleg waardering Aandelenfonds voor fiscale doeleinden
• Operationele update windpark

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen via fundmanagement@priviumfund.com. 

Met vriendelijke groet, 
Privium Fund Management B.V. 

Update windpark

Hoewel de impact van Covid-19 op de maatschappij nog
aanzienlijk was in 2021, heeft dit een beperkte impact
gehad op Westermeerwind. Dit is terug te zien in de goede
beschikbaarheid van bijna 99% en de hoge gemiddelde
elektriciteitsprijs van 10,3 cent per kWh.

Westermeerwind heeft in 2021 een productie van
448.000.000 kWh gehaald. Dit is minder dan de
gemiddelde verwachting, maar dit effect wordt deels
gecompenseerd door de hogere elektriciteitsprijs dan
gemiddeld.

In de juridische procedure in hoger beroep, aangespannen
door de Westermeerwind-groep, heeft het Hof een
tussenvonnis gewezen. Het Hof heeft geen conclusie
kunnen trekken dat er tegen kostprijs een aanbieding is
gedaan door Westermeerwind aan de leden van de
Westermeerwindgroep. Het Hof laat wel nog één getuige
horen die tijdens de informatieavond in december 2001
aanwezig was en gepresenteerd heeft. Het verhoor vindt
plaats op 12 juli 2022. De uitkomst heeft geen impact op
het rendement van de Westermeerwind fondsen.

Op 6 april 2021 heeft het College voor Beroep van het
bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan inzake de MSK-
procedure (subsidiekorting). RVO stond in haar recht om bij
de toets op over-stimulering meer te wijzigen in het
toetsingsmodel dan alleen de investeringskosten. Echter,
RVO heeft het besluit wel onzorgvuldig opgesteld. RVO
heeft (met aangeleverde gegevens door Westermeerwind)
een nieuw besluit opgesteld. De korting is nu gedaald van
ongeveer 2 jaar naar ongeveer 8 maanden. Toekomstige
hertoetsingen zijn niet uitgesloten en kunnen de financiële
positie van het windpark beïnvloeden. Het bestuur van
Westermeerwind bestudeert gedurende 2022 de
mogelijkheden meer zekerheid hierover te krijgen.

Voor 2022 verwacht Westermeerwind, naast uitspraak in
de procedure Westermeerwindgroep, geen
noemenswaardige gebeurtenissen. Wel volgt
Westermeerwind de geopolitieke ontwikkelingen, met
name de oorlog in Oekraïne op de voet, ook in verband
met de impact op de elektriciteitsprijzen.

Westermeerwind verwacht daarnaast in 2022 verder te
investeren in hardware en software om cybercriminaliteit
tegen te gaan.

Handelsdag 2022

De Handelsdag 2022 zal plaatsvinden op 16 september
2022. De Handelsprijs voor 1 participatie in het
Westermeerwind Leningenfonds is EUR 100,00. De
Handelsprijs voor 1 participatie in het Westermeerwind
Aandelenfonds is EUR 89,57. Meer informatie kunt u
terugvinden op www.gavoordewind.nu. Daar vindt u ook
het jaarverslag waarin het koersverloop wordt toegelicht.
Om teleurstelling te voorkomen willen we er wederom op
wijzen dat toetreden tot de fondsen tijdens de handelsdag
enkel mogelijk is als er ook aanbod is van participaties.
Wanneer er dus geen participanten zijn die hun
participaties willen verkopen, dan is toetreden/bijstorten
dus niet mogelijk en omgekeerd.

Waardering windpark

Ieder jaar wordt het windpark door KPMG gewaardeerd.
De waardering vindt plaats op basis van onder andere de
verwachte productie, de verwachte stroomprijs en
verwachte kosten. Deze drie factoren zijn het meest
bepalend voor de opbrengsten van het windpark. Doordat
de levensduur van het windpark ieder jaar afneemt, nemen
de nog te realiseren opbrengsten normaliter ieder jaar af,
tenzij dit wordt gecompenseerd door andere factoren.
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Vervolg nieuwsbrief
Vervolg waardering windpark

Het herstel van de economie en de oplopende inflatie 
hebben gezorgd voor hogere verwachte stroomprijzen in 
de toekomst. Dit heeft geleid tot een waardestijging van 
het windpark en dus tot een waardestijging van de 
aandelen van het windpark per eind 2021. 

Uitleg waardering Aandelenfonds voor fiscale 
doeleinden

Voor fiscale doeleinden moeten beide fondsen een 
renseignering over 2021 doen bij de Belastingdienst. Het 
aanleveren van deze gegevens gebeurt op basis van een 
waarde schatting. Aangezien de daadwerkelijke waarde ten 
tijde van de renseignering op dat moment nog niet bekend 
is, kan dit tot verschillen in de waardering leiden. Per eind 
2021 heeft dit ertoe geleid dat de geschatte waarde per 
participatie van het Westermeerwind Aandelenfonds lager 
was dan de uiteindelijke waarde per participatie die in het 
jaarverslag staat.  Dit heeft geen invloed op de waarde van 
participaties of kapitaalsuitkeringen van het 
Aandelenfonds. 

Operationele update windpark  

Operationele update windpark

Op 14 en 15 mei is bij turbine 08 een rotorblad gewisseld. 
Dit heeft Siemens Gamesa RE - als onderhoudspartij van 
het windpark – uitgevoerd met een speciaal kraanschip. In 
het originele blad zat een beschadiging bij de bladbouten. 
Op de eerste dag is het oude blad van de turbine 
gedemonteerd, op de tweede dag is het nieuwe blad 
succesvol erop gezet. U vindt op deze pagina een 
afbeelding van dit proces.

Daarnaast was Westermeerwind per februari 2022 officieel 
6 jaar vrij van ongevallen.  Dit is een prachtige prestatie van 
het team en zal daarom ook gevierd gaan worden met het 
onderhoudspersoneel van Siemens Gamesa RE.

Met behulp van een speciale drone heeft Westermeerwind 
een inspectie laten uitvoeren om de juiste afstelling van de 
turbinebladen te controleren. Hierbij is bij een aantal 
windturbines gekeken of de onderlinge bladhoeken gelijk 
staan. Op basis van de eerste resultaten is geconcludeerd 
dat de bladen van de betreffende windturbines correct zijn 
afgesteld.

Foto van de vervanging van het rotorblad bij turbine 08, 
uitgevoerd door Siemens Gamesa RE met behulp van een 
speciaal kraanschip.



Vervolg nieuwsbrief
Over ons

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een
Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder
toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. (www.dnb.nl)
Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen met een groot aantal
gerenommeerde partijen.

Contact

Mark Baak, Director
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com

Pim Somerwil, Investment Associate
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: psomerwil@priviumfund.com

Disclaimer

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus. De informatie in deze presentatie

biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod van

rechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten

bieden geen garantie voor de toekomst.

Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management
B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

Het prospectus van het Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie zijn te downloaden via de website van de beheerder,
www.priviumfund.com. De in deze presentatie getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Privium Fund
Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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