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Afbakening financiële participatie 

 

• Deze presentatie gaat niet over: 

 

– Het geven van gratis of goedkopere elektriciteit aan omwonenden 

– Stortingen in een lokaal duurzaamheidsfonds 

– Sponsoring van het lokale dorpsfeest 

– Andersoortige giften 

 

 

• Het gaat wel over het geven van mogelijkheden om vermogen beschikbaar te 
stellen en daar een (meer dan) marktconform rendement op te krijgen:  

 

– Observaties 

 

– Aandachtspunten bij vormgeven van participatie 
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Observatie 1: Variatie in niveau van deelneming (1) 

Participaties worden gestructureerd op diverse niveaus: 

 

1. Eigen vermogen   (Meewind, NOP Agrowind, Krammer via  
    Zeeuwind en Deltawind, Kloosterlanden) 

 

2. Achtergesteld vermogen   (Buren, Burgervlotbrug, De Beemden,  
    Duiven, Oldebroekertocht) 

 

3. Senior vreemd vermogen  (Houten) 

 

 

• Participatie als (achtergestelde) lening doorgaans 
gestructureerd op niveau van de projectentiteit 

 

• Eigen vermogen participaties vaker 
gestructureerd op niveau aandeelhoudende 
entiteit die soms meerdere projecten in portfolio 
heeft / beoogt te hebben. 

 

 

 

Projectentiteit 

Aandeelhouder 

Bank / 
obligatie-

houder 
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Observatie 1: Variatie in niveau van deelneming (2) 

• Het niveau waarop de participatie gestructureerd is, bepaalt het risicoprofiel 

 

• Hoe meer achtergesteld, hoe lager de positie in de cash flow waterfall 

 

• Hoe meer achtergesteld, hoe minder zekerheden en buffers en dus hoe hoger het 
risico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen (%) 

Achtergesteld 
vermogen (%) 

Senior vreemd 
vermogen (%) 

Eigen 
vermogen 

Vreemd 
vermogen 

Zekerheden Risicoprofiel 
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Cash Flow waterfall 

• Afspraken omtrent aanwending van de inkomsten kunnen beperkend zijn voor 
vergoeden achtergestelde vermogensverschaffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Flow Waterfall 

Inkomsten uit SDE en verkoop Stroom en GvO’s  

1. Operationele Uitgaven: Onderhoud, vergoedingen voor opstalrecht, Beheerkosten, Kosten 
projectentiteit, OZB, Vennootschapsbelasting etc. 

2. Rente op Senior Vreemd Vermogen 

3. Aflossing op Senior Vreemd Vermogen 

Mogelijk: Distributietest I 

4. Rente op Achtergestelde Lening / Obligaties 

5. Aflossing  op Achtergestelde Lening / Obligaties of opbouw Reserve Account 

Mogelijk: Distributietest II 

6. Dividendbetaling en terugbetaling eigen vermogen 
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Voorbeeld impact hoger risicoprofiel 

• Hoe lager de ranking in de Cash Flow Waterfall, hoe groter de fluctuaties in de 
uitkeringen 

 

 Het risico is hoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Case

Omzet (SDE & Grijze stroom) 200

Operationele uitgaven 60

Operationele Cash Flow 140

Senior lening rente & aflossing 100

Cash Flow beschikbaar voor achtergestelde lening 40

Rente en aflossing op achtergestelde lening 20

Cash Flow beschikbaar voor Dividend 20
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Voorbeeld impact hoger risicoprofiel 

• Hoe lager de ranking in de Cash Flow Waterfall, hoe groter de fluctuaties in de 
uitkeringen 

 

 Het risico is hoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Case

Omzet (SDE & Grijze stroom) 200 -10% 180 -10% 180

Operationele uitgaven 60 0% 60 10% 66

Operationele Cash Flow 140 120 114

Senior lening rente & aflossing 100 100 100

Cash Flow beschikbaar voor achtergestelde lening 40 20 14

Rente en aflossing op achtergestelde lening 20 20 14

Cash Flow beschikbaar voor Dividend 20 0 0

Scenario 1 Scenario 2
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Observatie 2: Verschil in instapmoment 

• Participeren kan op verschillende momenten in de ontwikkeling van een project 

 

– Tijdens de ontwikkelfase 

– Na afloop bouw 

– 1 jaar na de bouw 

 

• Het projectrisico verschilt per fase 

 

• Daarmee geeft een ander instapmoment een ander risicoprofiel van de 
aangeboden financiële participatie 
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Ontwikkeling risicoprofiel windproject 

 

Omvang  

risico 

Ontwikkelen Bouw 1 jr na 
voltooiing 

Exploitatie tot 
jaar 15 

Exploitatie 
vanaf jaar 15 

Financial 

Close 
Voltooiing 15 jaar na 

Voltooiing 
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Ontwikkeling risicoprofiel windproject 

 

Omvang  

risico 

Ontwikkelen Bouw 1 jr na 
voltooiing 

Exploitatie tot 
jaar 15 

Exploitatie 
vanaf jaar 15 

Financial 

Close 
Voltooiing 15 jaar na 

Voltooiing 

NOP AW 
Krammer 

De Beemden 
Buren 

Oldenbroekertocht 
Houten 

 

Meewind 
 

Klooster-
landen Wester-

meerwind 
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Observatie 3: Structurering verschilt per product en per project 

• De wijze waarop de participatie gestructureerd wordt, verschilt sterk: 

 

– Looptijd 

– Hoogte van het rendement 

– Winst- of windafhankelijkheid rendement 

– Opbouw liquiditeitsreserve ter terugbetaling achtergestelde lening 

– Omvang van de participatie t.o.v. totale financieringsbehoefte 

– Minimale omvang per uit te geven effect 

– Overdraagbaarheid / verkooprecht van participanten 

– Mate van mitigatie overige projectrisico’s: 

• Looptijd PPA 

• Volledige / gedeeltelijke afdekking rente 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid projectentiteit m.b.t. tax claims 

 

• Alle bovenstaande elementen hebben impact op het risicoprofiel van de participatie 

• De structurering wijzigt in de tijd…..en daarmee ook de aanbieding aan participanten 
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Omvang participatie op geheel aan financiering verschilt sterk 

• Buren: EUR k 530 op EUR k 12.100 (4,4%) ter herfinanciering achtergestelde lening 

• De Beemden: EUR k 10.000 op EUR k (22%) ter gedeeltelijke herfinanciering 
achtergestelde lening eigenaar 
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Observatie 4: De doelstelling van participatie lijkt te variëren 

• Grofweg twee doelstellingen (die elkaar niet uitsluiten): 

 

1. Draagvlak vergroten door ook deel van de ‘lusten’ af te staan 

2. Invulling van een financieringsbehoefte, waardoor ofwel geld wordt 
vrijgemaakt voor nieuwe investeringen of simpelweg goedkoper geld wordt 
aangetrokken 

 

• Afhankelijk van de doelstelling worden elementen verschillend ingevuld: 

 

– Alleen voor omwonenden, of voor geheel Nederland?  

– Vaste coupon, of kunnen participanten meeprofiteren van ‘upside’?  

• Aandelenparticipatie 

• Rente afhankelijk van bijvoorbeeld hoeveelheid wind (De Beemden) 

– Omvang van participatie vaak slechts beperkt deel van totale financiering  
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Aandachtspunt 1: Doelstelling en beoogd risicoprofiel bepalen 
vormgeving participatie 

 

1. Participatie = middel om financiering op te halen 

• Op welke wijze en wanneer kun je tegen zo laag mogelijke kosten financiering ophalen?  

• Benaderen van zoveel mogelijk potentiële participanten 

• Het risicoprofiel van de participatie wordt gebaseerd op beleggingsvoorkeuren van 
potentiële participanten 

 

2. Participatie ter vergroting van draagvlak 

• Vaker gericht op direct omwonenden 

• Mee laten delen in de upside 

• Het risicoprofiel van de participatie is mede afhankelijk van welk risico jij de 
participanten als project wilt laten lopen  

 

• Risico dat participanten zelf willen lopen en risico dat jij als project / medefinancier de 
participant wilt laten lopen, is sterk bepalend voor timing participatie 

 

 

 

 
 

Weet wat je wil bereiken met participatie en keep it simple 
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Aandachtspunt 2: Wie neemt risico van geen/onvoldoende 
commitment bij participatie? 

• Kernvraag: wat als de participatie minder opbrengt dan voorzien, welke partij vangt 
dit dan op?  

 

• Deze vraag speelt bij elke vorm van participatie en bij elk instapmoment 

 

– Ontwikkelfase  risico op onvoldoende middelen voor verdere ontwikkeling 

 

– Financial Close fase  risico op niet-volledige financiering 

 

– Operationele fase  risico op niet kunnen herfinancieren bestaande 
financieringstranche 
 

• Of en hoe je dit risico kunt alloceren bepaalt (mede) vormgeving en timing van de 
participatie 

 

 

 

 

 

 

Beleg het risico van geen / onvoldoende commitment 
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Aandachtspunt 3: Overige financiers vinden er ook wat van 

De vreemd vermogen financier (doorgaans een bank) heeft de volgende belangen:  

 

• Behoud voldoende prikkels voor initiatiefnemers  

• Zeggenschapsverdeling mag de continuïteit van het project niet in gevaar brengen 

• Imago risico: niet (indirect) betrokken zijn bij fiasco burgerparticipatie 

 

 De bank zal eisen stellen aan de structurering van het project / de financiering om deze 
belangen te borgen 

 

 inbouwen zekerheden ter terugbetaling Burgerparticipatie (dividendbeperking en/of 
opbouw reserve account) 

 afspraken over aanwending van de ‘proceeds’ van de participatie  

 ‘Change of control’ clausules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga dus tijdig in gesprek met de bank over de participatie! 
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Aandachtspunt 4: Evenwicht tussen belangen gezocht 

 

Burgers / Omwonenden / 

potentiele participanten 

Overige financiers (banken) Initiatiefnemers 
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Aandachtspunt 4: Evenwicht tussen belangen gezocht 

 

Initiatiefnemers Burgers 
 

Financiers (senior debt) 

Bij verkoop aandelen: passend 
rendement gegeven gelopen 
risico’s 

Aantrekkelijk risico-/ 
rendementprofiel, voldoende 
meeprofiteren van baten 

Behoud voldoende financiële 
prikkels initiatiefnemers 

Voldoende rendement op te 
behouden aandelen 

Verhandelbaarheid van 
kapitaal 

Zeggenschapsverdeling mag 
continuïteit project niet in 
gevaar brengen   

Behoud van (controlerend) 
zeggenschap 

Transparantie: weten waar je 
in investeert 

Imago risico: niet (indirect) 
betrokken zijn bij BP fiasco 

Zekerheid: geen extra risico’s 
rondom FC door BP 

Lage transactiekosten Beheerder BP vorm is 
onafhankelijke partij met 
bewezen track record 
 

Imago: visitekaart toekomstige 
BP projecten afgeven 

Betrokkenheid bij project 
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Aandachtspunt 4: Evenwicht tussen tegengestelde belangen 
gezocht 

• Initiatiefnemers versus nieuwe participanten 

– Obligatie tegen zo laag mogelijke coupon of laten meedelen in de upside? 

– Wens voor meerdere vormen van participatie versus kosten die project daarvoor moet dragen 

– Beperken participatie tot direct omwonenden of bredere groep? 

– Obligatie: gewenste ‘yield’ voor initiatiefnemers versus borgen zekerheid terugbetaling 
obligaties 

– Aandelen: waardering van de aandelen op het moment van participatie  

 

• Bank versus initiatiefnemers 

– Aanwending van de ‘opbrengsten’ van de participatie 

– Participatie t.b.v. draagvlak voor project versus reputatierisico bank 

 

• Bank versus participanten / burgers 

– Positie participanten versus positie bank in cash flow waterfall en zekerhedenstructuur 

– Zeggenschap  

 

 

 

 

 

Ken de belangen van betrokken partijen en weet waar het schuurt 
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Aandachtspunt 5: Zoek partijen die praktische kant kunnen 
verzorgen  

• Operationalisering van de participatie vergt praktische zaken als: 

– Opstellen prospectus / informatiememorandum 

– Mogelijk opzetten speciale entiteiten 

– Opstellen documentatie 

– Mogelijk waardering van de aandelen (aandelenparticipatie) 

– Opzet en beheer administratie / register etc. 

– Review jaarrekening etc.  

– Tussentijdse verhandeling / inkoop 

 

• Ook banken kunnen hier een rol in vervullen  kan een bank als potentiële 
financier extra aantrekkelijk maken  

 

• Wees je bewust van de eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) 

– Prospectusplicht 

– Vergunningvereisten voor plaatsing instrumenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb oog voor praktische kant 



Vragen? 

Eelco Meesen 
 

 
RebelGroup 
Wijnhaven 23 
3011 WH Rotterdam 
The Netherlands 
 
T +31 (0)10 275 59 95 
F +31 (0)10 275 59 99 
M +31 (0)6 81 28 79 56 
 
eelco.meesen@rebelgroup.com 
www.rebelgroup.com 

•  Nu 

 

• Tijdens het vragenuur 

 

• Bij de borrel 

 

• Of wanneer dan ook 

 

 

 

DANK VOOR DE AANDACHT!! 

 

 

 

 

 


