
Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal 
 

Belangrijk is om de leden goed en objectief te informeren. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Deze 

vragenlijst is niet uitputtend. Op deze vragen is een antwoord geformuleerd. Bij de beantwoording is 

ook de expertise van Spinderwind BV betrokken. Als er nog andere vragen zijn,  richt deze dan aan 

info@energiefabriek013.nl. De vraag met het antwoord wordt niet alleen gedeeld met de 

vragensteller maar ook toegevoegd aan de website. 

• Wat is Spinderwind? 

o Spinderwind (BV) is een zelfstandige BV, die opgericht is om een windmolenpark te 

realiseren op het terrein van de Spinder, het Burgerwindpark De Spinder. De 

oprichters en aandeelhouders zijn voor 50% de energiecoöperaties uit Tilburg (De 

Blaak, CDER (Reeshof), BEC (Berkel-Enschot), ECU (Udenhout) en Energiefabriek013) 

en Hart van Brabant (Hilverstroom (Hilvarenbeek), Energie Dongen, Energie Gilze-

Rijen, ECLoZ (Loon op Zand), en DEC-Oisterwijk). De energiecoöperaties zijn daarmee 

ieder voor 5% aandeelhouder. De overige 50% van de aandelen zijn in handen van 

het Energiefonds Brabant, onderdeel van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. 

Meer informatie over Spinderwind vindt u op www.spinderwind.nl.  

• Wat maakt dit project speciaal/innovatief? 

o Het speciale en innovatieve van dit project zit hem niet in de windmolens maar in de 

manier waarop het tot stand is gekomen. Niet alleen is de samenwerking van maar 

liefst 10 energiecoöperaties uniek, maar ook de intensieve samenwerking met en 

ondersteuning door de gemeente Tilburg is zeer bijzonder. Het project wordt als 

pilot gevolgd door het ministerie van Economische Zaken.  

• Waarom zou ik kiezen voor dit project? 

o Met Spinderwind dragen de burgers uit regio Hart van Brabant en Tilburg, die lid zijn 

van een van de 10 energiecoöperaties, concreet bij aan de zo noodzakelijke transitie 

naar duurzame energie. Het windmolenpark past perfect in de doelstellingen van alle 

10 coöperaties. 

• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met Winddelen? En met bijvoorbeeld Eneco 

Hollandse Wind? 

o Winddelen en Eneco Hollandse Wind zijn beide manieren om te investeren in de 

bouw, onderhoud en exploitatie van windmolens en de afname van stroom. De 

investeringen hebben een lange looptijd (20 jaar) en een relatief laag rendement. 

Het zijn ook risico-arme investeringen. De certificaten, waar we hier over spreken, 

hebben betrekking op de ontwikkeling van een windmolenpark, hebben een relatief 

korte looptijd en dragen het risico in zich, dat de investeerder zijn inleg geheel 

verliest.  

• Wat voor risico’s loop ik met deze investering? 

o In het slechtste geval komt uiteindelijk het windmolenpark niet tot stand ondanks 

alle inspanningen. Omwonenden en belanghebbende organisaties kunnen zich met 

succes blijven verzetten tegen de windmolens. Als zij in hun verzet gesteund worden 

door de rechter en uiteindelijk de Raad van State, dan bestaat de kans dat het 



project niet doorgaat. Als er geen SDE+-subsidie wordt toegekend dan kan het zijn 

dat het project niet doorgaat. Ook wanneer er onvoldoende financiering gevonden 

kan worden bij banken en financiers voor de realisatie van het windmolenpark zal 

het project stranden. In het overigens onwaarschijnlijke geval dat het terrein, waar 

de molens gepland staan, onbruikbaar wordt, bijvoorbeeld door een (milieu)ramp, 

zal ook het project niet tot een goed einde kunnen komen. 

• Krijg ik altijd mijn geld terug? 

o Nee, als het windmolenpark uiteindelijk niet doorgaat, dan krijgt u uw geld ook niet 

terug. 

• Is het al zeker dat de windmolens doorgaan? 

o Nee, het is nog niet zeker dat de windmolens doorgaan. Omwonenden en 

belanghebbende organisaties kunnen zich met succes blijven verzetten tegen de 

windmolens. Als zij in hun verzet gesteund worden door de rechter en uiteindelijk de 

Raad van State, dan bestaat de kans dat het project niet doorgaat. Als er geen SDE+-

subsidie wordt toegekend dan kan het zijn dat het project niet doorgaat. Ook 

wanneer er onvoldoende financiering gevonden kan worden bij banken en andere 

financiers voor de realisatie van het windmolenpark zal het project stranden. In het 

overigens onwaarschijnlijke geval dat het terrein, waar de molens gepland staan, 

onbruikbaar wordt, bijvoorbeeld door een (milieu)ramp, zal ook het project niet tot 

een goed einde kunnen komen. 

• Voor welke organisatie worden de financiën opgehaald? 

o Het kapitaal wordt opgehaald voor Energiefabriek013. Met het kapitaal levert 

Energiefabriek013 haar bijdrage als één van de aandeelhouders aan de financiering 

van de projectontwikkeling van Spinderwind. 

• Hoe betrouwbaar is die organisatie? 

o Spinderwind BV wordt gerund door een professionele projectdirecteur, technisch 

projectontwikkelaar en PR-medewerkster. De administratieve, juridische en 

financiële ondersteuning wordt geleverd door de Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij. 

• Is het reglement juridisch getoetst?  

o Nee, het reglement is niet juridisch getoetst. De kosten van een dergelijke toetsing 

zouden onevenredig zwaar drukken op de opbrengsten van de investering. 

• Is er een prospectus?  

o Nee, er is geen prospectus. De beperkte omvang van het te verwerven kapitaal en 

van de gevraagde bijdrage per certificaat liggen hieraan ten grondslag. 

• Waaruit blijkt dat Spinderwind BV professioneel windmolens kan bouwen en beheren? 

o Spinderwind BV heeft GreenTrust uit Oosterbeek ingehuurd. GreenTrust heeft al zeer 

veel windmolens gerealiseerd in Nederland. O.a. hebben zij het windmolenpark bij 

de grensovergang Hazeldonk gerealiseerd en recentelijk nog het windmolenpark 

Nijmegen/Betuwe en De Krammer in Zeeland. 

• Hoeveel geld is er nodig? 

o Energiefabriek013 moet €5.000 inleggen. 

• Wat is het minimumbedrag en het maximumbedrag dat je kunt investeren? 

o Het minimumbedrag is €25. Er is geen maximum, alleen het theoretische maximum 

van €5.000, wanneer er maar 1 investeerder belangstelling zou hebben. 



• Wat gebeurt er als er te weinig mensen meedoen? Wat als er te veel mensen mee willen 

doen? 

o Wanneer er te weinig mensen mee doen, dan zal Energiefabriek013 investeerders 

gaan werven onder de leden van de andere 9 deelnemende energiecoöperaties. Als 

er te veel inschrijvers zijn, worden er minder certificaten toegewezen aan degenen, 

die de meeste aangevraagd hebben. De toewijzing van certificaten (ook ten opzichte 

van het aangevraagde aantal) wordt openbaar gemaakt op 7 april.  

• Wat is het rendement? 

o Er is een vast rendement van 15% voor de totale looptijd. 

• Biedt iedere coöperatie hetzelfde aan de investeerders?  

o Nee, iedere coöperatie heeft zelf een keuze gemaakt, hoe het benodigde kapitaal 

wordt vergaard en welk rendement daar tegenover komt te staan. 

• Hoe lang loopt dit? Wanneer krijg ik mijn geld terug? 

o De periode waarover de investering loopt is van 1 april 2017 tot een maand na het 

moment van Financial Close van de projectontwikkeling van Burgerwindpark De 

Spinder. Financial Close is het moment dat de financiering van het project helemaal 

afgerond is en alle contracten met banken, financiers, leveranciers en aannemers 

afgesloten zijn. De ontwikkelrisico’s zijn dan allemaal afgedekt of overgenomen door 

andere partijen. Op dat moment ontvangt Energiefabriek013 de investering van 

€5.000 met rendement terug en zal zij aan de houders van de certificaten hun inleg 

plus 15% rendement terugbetalen. Het einde van de looptijd is dus uiterlijk 1 maand 

na de formele Financial Close van de projectontwikkeling van Burgerwindpark De 

Spinder. 

• Word ik medeaandeelhouder van de windmolens? 

o Nee, met het certificaat stel je Energiefabriek013 in staat om haar verplichting om 

risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen aan Spinderwind BV na te komen. 

• Moet ik hierna meebetalen aan het onderhoud van de windmolens? 

o Nee, er zijn geen verdere verplichtingen verbonden aan deelname.  

• Is het investeren gekoppeld aan het afnemen van stroom? 

o Nee, er zijn geen verdere verplichtingen verbonden aan de afname van deze 

certificaten van €25.  

• Kan ik mijn certificaat weer verkopen? Zo ja, hoe? 

o U mag uw certificaat verkopen of cadeau doen of wat u maar wilt. De enige 

verplichting, die er aan is verbonden, is dat u aan Energiefabriek013 direct moet 

laten weten aan wie de investering en het rendement van 15% op het einde van de 

looptijd moet worden uitbetaald. 

• Wat gebeurt er met het certificaat als ik verhuis? Of als ik kom te overlijden? 

o Als u verhuist dan blijft het recht op de uitkering ongewijzigd. Als u komt te 

overlijden zullen de opbrengsten op het einde van de looptijd aan uw erfgenamen 

worden uitgekeerd. 

• Moet ik mezelf melden om het geld terug te krijgen? 

o Op het einde van de looptijd zal door Energiefabriek013 contact met u worden 

opgenomen. De Financial Close zal eveneens bekend gemaakt worden op de website 

en in de nieuwsbrief van zowel Energiefabriek013 als Spinderwind.  

• Wie gaat het geld beheren? 



o Het geld wordt beheerd door de Stichting Burgerwindpark, een stichting die 

opgericht is door de 10 energiecoöperaties om de aandelen in Spinderwind BV te 

beheren. 

• Door wie wordt bijgehouden wie deel gaat nemen?Is de financiële administratie goed op 

orde? 

o De administratie van Energiefabriek013 gaat zelf bijhouden, wie deel gaat nemen. De 

financiële administratie is goed op orde. 

• Moet je lid zijn van Energiefabriek013? 

o Ja, je moet lid zijn van Energiefabriek013 en je moet op het moment van toewijzing 

van de certificaten de contributie 2017 hebben betaald. 

• Hoe wordt gecheckt of iemand werkelijk lid is en het lidmaatschap betaald heeft? 

o In de ledenadministratie van Energiefabriek013 staat geregistreerd, wie er lid is en 

wie contributie heeft betaald. Deze administratie wordt wekelijks geactualiseerd. 

• Moet je in het werkgebied van Energiefabriek013 wonen? 

o Nee, je moet lid zijn van Energiefabriek013 en je moet op het moment van toewijzing 

van de certificaten bij zijn met het betalen van de contributie. 

• Op de website van Spinderwind wordt uitgegaan van de plaatsing van in totaal vier 

windturbines. Is de terugbetaling van de afgenomen certificaten plus 15%-rendement 

afhankelijk van het uiteindelijke aantal geplaatste windmolens? Bijvoorbeeld: minder dan 

vier ook minder rendement? 

o Nee, er is geen afhankelijkheid van het aantal turbines dat uiteindelijk 

geplaatst wordt omdat het ontwikkelbudget, waar dit de financiering van is, 

ook niet afhankelijk is van het aantal turbines. 

• Er worden een viertal specifieke risico’s benoemd, te weten: door Raad van State 

gehonoreerd verzet tegen plaatsing, het niet toekennen van SDE+-subsidie, onvoldoende 

financiering voor realisatie, milieuramp op de beoogde windparklocatie. Is dit een limitatieve 

lijst of zijn er nog andere risico’s denkbaar? 

o De lijst is niet limitatief maar geeft alleen een opsomming van risico’s, die 

ingesprekken wel eens voorbij gekomen zijn. Andere risico’s lijken daarom 

minder waarschijnlijk. Mocht iemand nog andere kunnen benoemen, die wij 

over het hoofd hebben gezien, dan vernemen we die graag. 

• Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd 

door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. Is er al 

een risicoanalyse uitgevoerd (bijvoorbeeld RISMAN)? 

o Nee, zo’n gekwantificeerde analyse is niet volledig gemaakt. Door de BOM, 

medeaandeelhouder en professioneel investeerder, is wel een 

gestructureerde risicoanalyse gemaakt om de investeringsbeslissing te 

onderbouwen, maar die is enkel voor intern gebruik. De kansen en 

(financiële) gevolgen worden daarin afgeschat maar vooral kwalitatief 

beoordeeld en niet zozeer kwantitatief. 

• Zijn er al specifieke beheersmaatregelen benoemd gericht op het vermijden cq beperken van 

bovengenoemde risico’s?  



o Er zijn geen specifieke, enkel generieke beheersmaatregelen benoemd. De 

belangrijkste daarvan is het omgevingsmanagement en het benoemen van een 

projectdirecteur, die daarmee belast is. Daarnaast wordt maandelijks overlegd 

tussen projectdirecteur en aandeelhouders, waarbij de ontwikkelingen op de 

risicogebieden gemonitord worden. 

  
 


