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Fiod/ECB-onderzoek treft institutionele en professionele vastgoedsector in het hart

De ‘je vraagt wat en je geeft wat’
cultuur opnieuw in opspraak
Op de Nederlandse vastgoedbeurs Provada 2006
passeerde makelaarsnestor Gerard (in de sector
beter bekend als Kees) Rijsterborgh de stand van
Vastgoedmarkt. Als hij mij ziet, bedenkt hij zich
een moment en loopt dan op me af: ‘Wat jullie hebben gepubliceerd over die woningentransactie van
het Philips Pensioenfonds is niet het juiste verhaal.
Niet Rijsterborgh heeft die portefeuille gekocht,
maar een andere partij. Ik heb niets met die Philipstransactie te maken. De waarheid zal nog wel eens
uitkomen.’ Ruim een jaar later lijkt het erop, dat
het werkelijke verhaal van en achter die transactie

H

et was een advertentie in De
Telegraaf in het voorjaar van
2006,
die
Vastgoedmarkt
opmerkzaam maakte op een
transactie die op zijn minst
opvallend was. In de advertentie bood de
bekende Amsterdamse woningmakelaar Rijsterborgh Makelaars een aantal appartementen aan, waarvan in de vastgoedsector tot dan
toe niet bekend was dat ze in de verkoop
waren. Het ging hier om geheel gerenoveerde
twee-, drie-, vier- en vijfkamerappartementen
aan de Kiefskamp 22 en de Gijsbrecht van
IJselsteinstraat 149 in Buitenveldert. De
appartementen werden door de makelaar
aangeboden voor prijzen tussen de 275.000
en 369.000 euro v.o.n. De erfpacht was afgekocht tot 2088, een toevoeging die voor de
waardebepaling van de appartementen niet
zonder betekenis was.
Uit de database van Vastgoedmarkt was het
niet moeilijk naar boven te krijgen wie de
vorige eigenaar van de appartementen was
geweest. Ze maakten namelijk tot voor kort
deel uit van de woningportefeuille van het
Philips Pensioenfonds (Philips Real Estate
Investment Management oftewel PREIM). In
de markt was nooit naar buiten gebracht, dat
ze eerder dat jaar door het pensioenfonds
waren afgestoten. Nu had de vastgoedtak van
het Philips Pensioenfonds de afgelopen jaren
nooit uitgeblonken in veel transparantie in
het aan- en verkoopbeleid. Algemeen bekend
was, dat het machtige hoofd Vastgoed van dit
pensioenfonds, Will Frencken, er de voorkeur aan gaf zijn deals een-op-een aan de
man te brengen. En iedereen kende ook het
favoriete lijstje van Frencken: de Haagse
woningbelegger Harry Hilders, diens vriend
John Groenewoudt (beiden zitten ook in het
van Ed Maas gekochte voormalige vastgoedfonds VHS), de Roermondse vastgoedgigant
Harry Muermans en blijkbaar ook Jan van
Vlijmen, de ex-Bouwfonds-directeur via diens
Landquest NV. Telefoontjes van Vastgoedmarkt over deze deal leverden weinig op. Het
Philips Pensioenfonds wilde geen commentaar geven op de verkoop van de woningen,
net zo min als het fonds iets wil zeggen over
de omvang van de verkochte portefeuille en
de ontvangen prijs.

alsnog boven water komt. Met verstrekkende gevolgen. De familie Rijsterborgh is tot op het bot verscheurd en een aantal direct en indirect
betrokkenen bij de deal is vorige week aangehouden of als getuige aangemerkt, in de grootste
operatie van de Fiod/ECD ooit. Vastgoedmarkt heeft
de afgelopen week met veel personen gesproken,
die gezien de gevoeligheid van de materie de wens
hebben geuit anoniem te blijven. Een reconstructie
van een affaire die de Nederlandse institutionele
en professionele commerciële vastgoedsector in
het hart raakt en waarvan de gevolgen nu nog niet

van de concurrentie is best iets om jezelf een
schouderkopje te geven. Een ingewijde: ’Fortis heeft gewoon een marktconforme prijs
betaald (ongeveer 24 keer de huur; red.) voor
een bedrag van ongeveer 480 miljoen euro en
de hele transactie is volgens de gangbare
praktijk verlopen. (Het precieze bedrag dat
Fortis Verzekeringen Vastgoed voor de portefeuille heeft betaald, heeft de redactie niet bij
het Kadaster kunnen achterhalen; red.) Fortis
maakt ook heel wat kosten om de woningen
verantwoord te kunnen uitponden. De meeste
woningen worden namelijk, voordat ze op de
markt komen, grondig gerenoveerd. Dat
Smeets de hand had weten te leggen op een
schaars en goed beleggingsproduct, was een
prestatie van zijn team.’
Smeets heeft waarschijnlijk niet geweten,
dat de woningen voor een veel te lage prijs
bij de verkoper terecht waren gekomen. De
verkoper was immers niet PREIM zelf, maar
Landquest, eigendom van de bekende vastgoedman Van Vlijmen, die eerder carrière

zijn te overzien. Of zoals een ingewijde becommentarieerde: ‘Dit soort praktijken – gebaseerd op een
cultuur van ‘je vraagt wat en je geeft wat’ – hebben
te lang kunnen voortbestaan. Wij wisten allemaal
hoe de vork in de steel zat, maar keken ook allemaal berustend toe, omdat we een volgende keer
zelf op zo’n bevoorrechte positie bij een transactie
hopen te kunnen zitten. De imagoschade voor de
sector is nauwelijks voor te stellen, maar ik hoop
dat met deze Fiod/ECB-actie een duidelijk signaal is
afgegeven dat de sector schoon schip moet
maken.’

had gemaakt bij Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en daarvoor zijn bedrijf al aan Bouwfonds had verkocht. Van Vlijmen verliet
Bouwfonds in 2001 na een conflict om voor
zichzelf te beginnen, maar onderhield wel
goede contacten met een deel van zijn voormalige collega’s. Het was deze Van Vlijmen
die in een een-op-een deal met Frencken de
portefeuille had overgenomen, waarbij
Michiel Floris namens Rijsterborgh Makelaars als makelaar zou zijn opgetreden. Bij
Vastgoedmarkt is overigens niet bekend of
deze grote aankoop van ruim 380 miljoen
euro door Landquest is gefinancierd. Waarschijnlijk is er niet eens sprake geweest van
een financiering, omdat de aankoop plus het
doorstoten daarvan naar verschillende partijen op een dag heeft plaatsgevonden.

Een-op-een deals
Een van de deskundigen die Vastgoedmarkt
heeft geraadpleegd: ‘Een-op-een deals zijn
lange tijd de normaalste zaak van de wereld

ABC-tje
De tijden van een-op-een deals zijn echter
veranderd. Ook institutionele beleggers moeten zwaar concurreren en hun prestaties benchmarken. Een goede direct rendement (de
cashstroom uit de huurpenningen) blijft
belangrijk, maar ook het indirecte rendement (het verschil tussen de boekwaarde en/
of aanschafprijs en de feitelijke verkoopprijs)
is steeds belangrijker geworden voor het
presteren van een fonds. Vandaar dat institutionele vastgoedbeleggers bij verkoop steeds
vaker gebruik maken van een tender, al dan
niet besloten. Dus een verkoop bij openbare
inschrijving of – en dat is de meest voorkomende praktijk – een beperkte inschrijving
waarbij via een makelaar een aantal bekende
en vertrouwde beleggers wordt uitgenodigd
een bod te doen.
Onze deskundige: ‘Zo’n tender kan het hele
pakket inhouden, maar soms worden er ook
pakketten samengesteld. Voor sommige
beleggers is alleen het hele pakket interessant, omdat ze dan volume kopen. Anderen
willen kunnen kiezen, omdat zo’n deelportefeuille beter aansluit bij de eigen portefeuille.
Vaak gebeurt het dat een pakket in zijn
geheel wordt overgenomen, maar dat de
koper weer delen doorverkoopt aan een
andere partij. Dat gebeurt soms op dezelfde

Schouderklopje
Een paar weken later kondigde Fortis Vastgoedbeleggingen, een dochter van Fortis Verzekeringen, vol trots aan een grote woningentransactie te hebben gedaan. Ronald
Smeets, op dat moment directeur van Fortis
Vastgoed Beleggingen, vertelde de woningportefeuille te hebben verworven die tot voor
kort deel uitmaakte van een door het Philips
Pensioenfonds afgestoten portefeuille. De
trots van Smeets was terecht. In 2006 waren
grote woningportefeuilles – net zoals nu overigens – hot in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De prijzen rezen de pan uit, de
vraag was groter dan het aanbod en dan zo’n
portefeuille kunnen wegkapen voor de neus

geweest in de institutionele vastgoedmarkt.
Het was altijd een kwestie van gunnen. Je
hebt iets te verkopen, hebt daarvoor ook een
prijs in je hoofd – vaak gebaseerd op een
taxatie – en je gaat dan op zoek naar een
koper. Voor institutionele partijen is het
altijd heel belangrijk geweest aan wie zij hun
woningen verkopen. Die worden immers uitgepond, dat wil zeggen verkocht aan zittende
huurders of aan belangstellenden als ze leeg
komen. Een goede institutionele belegger wil
er zeker van zijn dat de huurders die jarenlang is zijn woningen hebben gewoond en
trouw de huur hebben betaald, bij een goede
nieuwe huisbaas terechtkomen. Een extra
probleem vormen de taxaties. De meeste
taxateurs doen hun werk zo goed en betrouwbaar mogelijk, maar er zijn er ook die nog
wel eens een koper of verkoper willen helpen. Wij gaan er altijd van uit, dat de
getaxeerde waarde er best wel eens 15 procent onder of boven kan liggen. Dus een
bandbreedte van soms wel 30 procent. Binnen die ruimte kan door partijen, die kwaad
willen of aan de eigen portemonnee denken,
nog wel wat worden geregeld. Aan de andere
kant, elke kopende en verkopende partij kan
via het Kadaster natrekken welke prijzen er
eerder zijn afgesproken. Een taxateur en
koper zien vaak direct dat zo’n portefeuille
kort ervoor voor een veel lager bedrag is weggezet. Daar moeten dus al bellen gaan rinkelen.’ (Naar Vastgoedmarkt heeft vernomen is
er minstens één taxateur, werkzaam bij een
grote internationale adviseur, aangehouden).

Het kantoorgebouw Symphony aan de Amsterdamse Zuidas is het grootste (af)bouwproject van het Philips Pensioenfonds.
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