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“ Onze generatie heeft de kans en de 

verantwoordelijkheid om het verschil te 
maken voor de toekomst.
Pieter Marinus Voorzitter van de North Sea Wind raad van bestuur



Geloven in offshore-wind. 

Een half jaar geleden gingen we samen van start met één ambitieus doel: een verschil maken met onze spaarcenten door

aan te tonen dat spaargeld zowel een positief milieu- als financieel rendement kan opleveren. Door uw vertrouwen kunnen

we als grootste coöperatie in onze soort, met North Sea Wind meer dan ooit die ambitie kracht bij zetten.

De activiteiten die North Sea Wind ondersteunt lagen al die tijd niet stil, integendeel. Grote winterdepressies en –stormen

zorgden voor recordproductiecijfers in februari en maart. En ondanks het slechte (of is het goede?) weer en de

bijkomende moeilijkheden van de COVID-19 crisis voltooide Parkwind de bouw van het Northwester 2 project. Ook buiten

België werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe parken, met name in Ierland en Duitsland werd beloftevolle

vooruitgang geboekt. En er is zicht op meer, wat een uitstekend bewijs is dat Belgische expertise geëxporteerd kan worden

om bij te dragen aan een wereldwijde uitdaging.

Wij kijken alvast met vertrouwen uit naar wat volgt.

Met dank,

De raad van bestuur van North Sea Wind

De "Bligh Bank"-zone in de Belgische territoriale wateren biedt ideale omstandigheden voor de 

bouw van een windmolenpark: Een waterdiepte van 30m en een ideale zeebodem voor funderingen. 

Een woord van de bestuurders



voor 86%

tegen 2%

onthouding 12%

Benoeming Jean de Leu de Cecil als A-
aandeelhoudersbestuurder voor 4 jaar.

Benoeming Rie Sordo-DeCock als 
onafhankelijke A-bestuurder voor 4 jaar.

Momenteel draaien er

201 Parkwind turbines
in de Noordzee.

voor 84%

tegen 2%

onthouding 14%

Beslissingen AV – 1/4

Nobelwind installeerde in 2017 50 turbines van 3,3 

MW. Vandaag de dag worden turbines getest van 

15MW en met een rotordiameter tweemaal groter. 



Goedkeuring jaarrekening en

resultaat

Beslissingen AV – 2/4

Goedkeuring van de jaarrekening, het resultaat (€ 29.530,81 na 
belasting) en uitkering van dividend van € 0,02 per aandeel (afgerond).

Het dividend wordt uitgekeerd na afhouding van roerende voorheffing, die u onder bepaalde 
voorwaarden kan recupereren via uw belastingaangifte.

Verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris voor de uitoefening 
van hun mandaat in 2019. 

Het Northwester 2 “Offshore High-Voltage 

Station” weegt 962t en heeft 3 verdiepingen, 

samen 23m hoog.

voor 92%

tegen 2%

onthouding 6%

Kwijting bestuurders en

commissaris

voor 93%

tegen 1%

onthouding 6%

Parkwind kan bijna 800.000 gezinnen 

van groene energie voorzien



Beslissingen AV – 3/4

Benoeming van 2 B-bestuurders voor 4 jaar:  

Maaike Ortibus & Peter Cauwels. 

 Maaike Ortibus

 Peter Cauwels

 Tom De Kegel

 Cedric Van Nevel

 Gert Van Melkebeke

 Tim Rens

 Miguel Van Damme

 Miguel Danckers

Goedkeuring kosteloos 

mandaat bestuurders.

voor 97%

tegen 1%

onthouding 2%

De “V164” staat 106 meter boven de zee en zijn 

rotor heeft een diameter van 164m. Elke wiek is 

ongeveer 78 meter lang. 

Northwester 2 ligt 50 km voor

de Belgische kust en bestaat

uit 23 van de krachtigste

turbines ter wereld:
de V164 – 9,5MW.



Beslissingen AV – 4/4

Goedkeuring jaarlijkse vergoeding 

commissaris van € 8.500 

(jaarlijkse geïndexeerd).

voor 70%

tegen 6%

onthouding 24%

Parkwind is vandaag:

1 - Belwind 171 MW

2 - Northwind       216 MW

3 - Nobelwind       165 MW
4 - Northwester 2  219 MW
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België is momenteel het 4de grootste 

EU-land voor offshore-windenergie 

qua geïnstalleerde capaciteit. 



Q&A – 1/2

Vraag 1: Waarom is er een winstuitkering voorgesteld, ondanks het kleine bedrag per aandeel?

De raad van bestuur heeft aan de gewone algemene vergadering voorgesteld om reeds na het
boekjaar eindigend op 31.12.2019 een dividend uit te keren. Een maximale winstuitkering is in het
prospectus vooropgesteld. De raad van bestuur zag dit ook als een ideale gelegenheid om alle
systemen uit te testen en te optimaliseren waar nodig, zonder dat er hiervoor additionele kosten
gemaakt moesten worden.

De gewone algemene vergadering heeft de beslissing tot dividenduitkering goedgekeurd.

We hebben vele vragen binnengekregen, die allen 

individueel beantwoord worden.

Vraag 2: Is de vergoeding van de commissaris marktconform?

De vergoeding van de commissaris omvat werkzaamheden die inherent zijn aan de opstart van
de vennootschap en de controle van het eerste jaar, rekening houdend met de opzet van de
interne controle, boekhoudkundige en administratieve organisatie van de vennootschap op basis
van de initiële plannen van de vennootschap. De commissaris is akkoord om de vergoeding
vanaf 2020 te herzien indien de omvang van de werkzaamheden om tot het controleverslag te
komen ook verder dalen. De vennootschap en de commissaris gaan hierover afspraken maken
om dit te realiseren.

Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord:



Q&A – 2/2 Vraag 3: Wat zijn de “andere oprichtingskosten”? Waarom wordt de terugbetaling van deze 
kosten gespreid over 5 jaar?

De oprichtingskosten bedragen ongeveer € 500.000 inclusief btw) en betreffen 
voornamelijk, na commerciële tegemoetkomingen van de meeste leveranciers inclusief 
Parkwind, de volgende kostenposten: 

• Diensten gerelateerd aan het opmaken en het aanpassen van het prospectus alsook het 
opvolgen van de openbare aanbieding door een gespecialiseerd advocatenkantoor 
(ongeveer 50%).

• Diensten geleverd door Parkwind voor o.a. de oprichting en de erkenning van North Sea 
Wind, de marketing en het opvolgen van de openbare aanbieding (ongeveer 20%).

• kosten voor marketing van de aanbieding (ongeveer 25%).

Deze kosten werden voorgefinancierd door Parkwind en zullen gespreid terugbetaald 
worden over een looptijd van 5 jaar zoals ook beschreven in het prospectus (sectie B9/ 
12.2.4). 

Vraag 4: Wat zijn de werkingskosten voor het komende jaar? 

De werkingskosten voor 2020 worden geraamd op ca. € 290.000 inclusief btw. De 
gedeeltelijke verrekening van de opstartkosten (zie ook vraag 3) bedraagt hiervan ongeveer 
30%. De grootste andere kostenpost betreft de ondersteunende diensten geleverd door 
Parkwind voor het beheer van coöperatie in de ruime zin en het coöperantenbeheer. Ook 
deze kosten zijn in lijn of iets lager dan vooropgesteld in het prospectus.



“Honderden keren bedankt voor het 

vertrouwen! Er staan België nog boeiende 

tijden te wachten op vlak van offshore 

windenergie. Ik kijk ernaar uit om hier 

samen met jullie via North Sea Wind een 
rol in te spelen.
Maaike Ortibus, B-bestuurder North Sea Wind

Merci, mede-coöperanten, voor jullie 

stem. Het is een eer om, samen met 

Maaike, uit deze groep van zeer sterke 

kandidaten aangeduid te worden. Ik zal mij 

ten volle inzetten om een goede bestuurder 

te zijn en jullie kunnen altijd bij mij 
terecht.

Peter Cauwels, B-bestuurder North Sea Wind

“

Er zijn 341 windturbines in de Belgische Noordzee. Hun verwachte 

levensduur bedraagt 20 tot 25 jaar, maar mits het juiste 

onderhoud kunnen ze misschien nog langer mee. 



Dec - 1 871 990

Mei 2020 - 976 906
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Productie en rendementsverwachting 2020

Een gemiddeld Vlaamse gezin van 4 personen 

verbruikt ongeveer 3,166kWh per jaar.

Voor 2019 zou de totale elektriciteits-

productie net voldoende geweest zijn om de 

maximale interestvergoeding van 6,5% te 

activeren. 

Het windjaar 2020 is nog sterker begonnen, 

met reeds 50% van de vereiste productie voor 

de verhoogde interestvoet in de eerste 5 

maanden van het jaar.

Op basis hiervan schatten we de rendements-

verwachting voor 2020 momenteel in op   

4,46% (zonder garantie, want de natuur 

controleren we niet). 

6,5%

5,5%

6,0%



Investeren waar het telt

Het “Vole au vent” schip van Jan De Nul werd gebruikt voor 

de installatie van Nobelwind en Northwester 2.
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Offshore wind energie is één van de belangrijke groene energiebronnen voor 

de toekomst. 

Hoewel het zeker niet de enige bron van duurzame energie is, is het een van 

de weinige die de schaal kan brengen die nodig is om aan de vraag te voldoen. 

De Europese Unie wil in de komende jaren de capaciteit op zee drastisch 

uitbreiden, zodat offshore windenergie een sleutelrol speelt bij het bereiken 

van de doelstellingen van de lidstaten op het gebied van de vermindering van 

de uitstoot van CO2. 

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IAE) wordt offshore wind in 

2042 zelfs de grootste bron van energie in de EU. Ook in de rest van de wereld 

is er nog een enorm potentieel.

Source: IEA

Voor bijkomende informatie raden

wij u volgende websites aan:

www.belgianoffshoreplatform.be

www.windeurope.org

www.ode.be

www.iea.org
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North Sea Wind: een zeereis met Parkwind

Bekijk de video op:  www.northseawind.be

http://www.northseawind.be/
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