beleggers

Aandacht op woningfondsen

Nieuwe strohalm
in sombere tijden
Ondanks de aanhoudende consolidatie zien partijen kans
om fondsen te blijven plaatsen
door Elvan Bayraktaroglu

I

n 2009 publiceerde PropertyNL nog een lijst met 104
aanbieders van vastgoedparticipaties. Die lijst is inmiddels met driekwart teruggesnoeid. De vastgoedcrisis,
krapte op de kapitaalmarkt en wet- en regelgeving hebben
huisgehouden in de participatiesector. Kantoorfondsen zijn
nog steeds door de crisis gegijzeld en worden sindsdien
doorgerold. Het geld van beleggers zit dan weliswaar vast,
maar zolang een fonds nog aan de bankconvenanten voldoet, gloort er nog enige hoop aan de horizon.
In 2010 werd € 260 mln opgehaald bij particuliere beleggers. Een fors bedrag vergelegen met de € 192 mln vorig
jaar. Uit vraaggesprekken met beheerders van fondsen
blijkt dat ongeveer 90% van het eigen vermogen de afgelopen jaren opgehaald is bij bestaande beleggers. De aanwas
nieuwe participanten is nog heel dun.
In 2012 werd er door particuliere beleggers in totaal aan
€192 mln ingelegd aan eigen vermogen in 30 nieuwe vastgoedfondsen. In 2011 was er sprake van een totaal ingelegd
eigen vermogen van € 176 mln. Dit jaar komt uit het onderzoek van PropertyNL duidelijk naar voren dat de voorkeur
van beleggers uitgaat naar woningfondsen. Ruim 52% van
het eigen vermogen dat in 2012 is opgehaald zit in woningfondsen. Daarvan is 71% geïnvesteerd in Amerikaanse woningen. Doordat de Amerikaanse huizenmarkt zich sneller
heeft hersteld dan in Europa zijn de prijzen fors gestegen,
een stukje winstneming is dan logisch. Daarnaast zijn
Amerikaanse banken voortvarender geweest in afschrijvingen en daardoor toeschietelijker met het verlenen van kapitaal. Particuliere beleggers hebben vorig jaar minder ingelegd in winkelvastgoed dan in 2011 (respectievelijk 29 en
48%). In 2013 is er tot augustus bijna € 70 mln opgehaald

bij particuliere beleggers, waarvan 47% is belegd in winkelfondsen. Of dit het beeld van heel 2013 zal bepalen, moet
nog blijken. Een kantorenfonds is dit jaar nog niet geplaatst,
in tegenstelling tot vorig jaar, toen het APF nog lukte het
kantorenfonds Vastgoed CV APF XII te plaatsen.
De top vastgoedparticipaties ziet er dit jaar duidelijk anders
uit dan vorig jaar. Bovenaan staat dit jaar Annexum, mede
dankzij de overname van het beheer van een flink aantal
vastgoedfondsen van Akron en Vastgoed Solide Beheer,
maar ook door het afvallen van Homburg Capital. Van
Homburg Capital is inmiddels weinig tot niets over. Het
grootste deel van de beleggingen die in de afgelopen tien
jaar zijn geplaatst bij Nederlandse investeerders, bestaat uit
obligaties die zijn uitgegeven door het beursfonds Homburg Invest. Nadat deze vastgoedbelegger in het najaar van
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Beleggingsregio en type vastgoed 2012
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grootste aanbieders vastgoedparticipaties
Aanbieder		Eigen vermogen

Annexum Invest		

€ 326.995.000

Fondsvermogen

€ 1.035.339.000

Westplan Investors

€ 279.257.978

€ 841.388.684

Hanzevast Capital

€ 276.757.170

€ 716.320.450

Bouwfonds REIM		

€ 215.325.000

€ 648.735.356

Zeeland Investments Beheer

€ 198.626.000

€ 645.576.000

Holland Immo Group

€ 198.093.300

€ 625.944.900

The Ibus Company

€ 188.053.000

€ 472.436.000

Vastgoed Syndicering Nederland

€ 158.863.170

€ 620.852.780

APF International		

€ 138.277.760

€ 378.882.710

MPC Capital 		

€ 129.350.000

€ 294.870.000

Rubens Capital		

€ 121.000.000

€ 410.000.000

Global State Investments

€ 88.477.456

€ 274.026.295

RFM Regulated Fund Management

€ 87.775.000

€ 319.852.800

Sectie5 Investments

€ 86.315.001

€ 248.170.902

Palmer Capital		

€ 83.697.500

€ 128.697.500

Steenwell		

€ 80.860.250

€ 258.955.810

Nova Capital		

€ 74.044.602

€ 44.987.000

Atlantic Realty 		

€ 70.499.054

€ 119.293.561

Renpart		

€ 67.460.000

€ 223.060.000

WaardeVastGoed Holland

€ 64.920.000

€ 225.072.880

Staalbankiers		

€ 62.900.000

€ 349.200.000

Wilgenhaege Fondsen Management

€ 62.320.000

€ 181.180.000

Schild Holland Fonds

€ 53.810.000

€ 170.493.500

StoneBridge		

€ 46.565.980

€ 150.178.599

Neddex Vastgoed		

€ 45.790.000

€ 174.330.000

Freeland Partners		

€ 43.379.000

€ 216.763.000

Synvest Fund Management

€ 35.200.000

€ 59.370.558

VincBatenburg		

€ 34.235.000

€ 109.105.939

Berckheijde Vastgoed Beleggingen

€ 30.650.000

€ 101.397.500

Quares		

€ 26.450.000

€ 76.000.000

bron: propertynl

Beleggingsregio en type vastgoed 1e HJ 2013
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Top 10 geplaatste fondsen 2013 op basis van eigen vermogen
Aanbieder

Fonds	Land	Type vastgoed	Eigen vermogen

StoneBridge	StoneBridge Residential Fund IX

VS	

Fondsvermogen

woningen

$ 13.215.000

$37.545.000

Renpart 	Renpart Retail XIV CV	NL	Winkels

€ 10.860.000

€ 20.860.000

VS	

woningen

$ 9.436.000

$48.296.000

Holland Immo Group	Winkelfonds Duitsland 7 NV	DE	

winkels

€ 8.360.000

€ 19.310.000

hotel

€ 7.500.000

€ 7.500.000

StoneBridge	StoneBridge Residential Fund VIII	
ZIB

ZIB Hotel Arcen Spa CV	NL	

Westplan	Westplan Westheimer Apartments

VS	

woningen

$ 5.419.757

$17.736.888

Sectie5 	Beekstede Vastgoed CV	NL	

winkels

€ 4.650.000

€ 10.450.000

Duinweide Investeringen	Borchwijck Vastgoed	NL	

winkels

€ 3.650.000

€ 7.781.470

Annexum	Overbruggingsfin. Supermarkt Maasland	NL	

winkels

€ 3.000.000

€ 5.900.000

NVI	NVI Rotterdam II CV	NL	

winkels

€ 1.500.000

€ 4.650.000

bron: propertynl

		

2011 in surseance raakte, kwam de continuïteit van het beheer van de overige vastgoedfondsen van Homburg Capital
in het geding. Daarop ontstond Nova Capital, dat momenteel een deel van de fondsen van Homburg Capital onder
beheer heeft. Ibus nam het beheer van de fondsen van Antea over. Bouwfonds REIM droeg het beheer van acht fondsen over aan Profound Asset Management te Amsterdam.
Profound Fondsmanagement heette voorheen FGH Fondsmanagement en Bouwfonds Fondsmanagement.
Het Woning Dispositie Fonds (WDF), waarvan het beheer
tot voor kort nog door Bouwfonds werd gedaan, valt inmiddels onder een ander management, maar niet onder dat van
Vastgoed Syndicering Nederland (VSN), zoals eerder werd
aangenomen. WDF is als fonds opgezet door Bouwfonds.
Destijds zijn in dit fonds circa 4000 eenheden ingebracht
door Stienstra, gefinancierd met een leverage van 95%. Het
fonds heeft geen enkel weerstandsvermogen meer. De financiering is verstrekt door FGH en ING, waarbij FGH

leading is. Het management is door Bouwfonds overgedragen aan FGH. Het property beheer wordt gedaan door
Stienstra en de persoon die sinds december 2012 het management aanstuurt, is Jacques van Helden, interim asset
manager bij Vesteda.
VSN is wel met Bouwfonds REIM in gesprek over de overname van het beheer van de twee Solid-woningfondsen.
Eerder dit jaar stemden participanten van de voormalige
ING-fondsen in met overname van het beheer door VSN.
De fondsen staan nu namelijk nog onder beheer van Regulated Fund Management, zoals in de lijst opgenomen.
Hanzevast, dat twee jaar geleden nog negen van zijn MPCkantoorfondsen moest fuseren tot Hanzevast Fusiefonds
om aan de bankeisen te kunnen voldoen, kreeg dit jaar weer
een tegenvaller te verwerken. Tijdens de jaarvergadering
met participanten werd duidelijk dat er van de beleggers
een bijstorting werd gevraagd. Door de crisis moest € 60
mln op de waarde van het fonds worden afgeschreven.

Top 10 Fondsen geplaatst in 2012 op basis van eigen vermogen
Aanbieder

Fonds	Land	Type vastgoed	Eigen vermogen

Fondsvermogen

Westplan 	Cortland Portfolio Apartments

VS	

woningen

$ 41.923.204

$153.614.529

Westplan

Alta Mira Apartments

VS	

woningen

$ 12.027.558

$38.847.658

Quares

Quares Retail Fund 2	LUX

winkels

€ 11.000.000

€ 26.000.000

Bouwfonds REIM

Bouwfonds European Parking Fund III

Mix

parkeergarages

€ 10.900.000

€ 10.900.000

Holland Immo Group	Winkelfonds Duitsland 6 	DE	

winkels

€ 8.830.000

€ 19.410.000

Renpart 	Renpart Retail XIII 	NL	

winkels

€ 7.600.000

€ 17.000.000

Haerzathe Studentenunits	Haerzathe Studentenunits I 	NL	 studentenwoningen

€ 7.400.000

€ 24.000.000

Westplan	Indigo Apartments

VS	

woningen

$ 6.800.000

$39.350.000

Vastgoed CV APF XV	NL	

kantoren

€ 6.650.000

€ 15.970.000

Annexum	Winkelhart Lelystad	NL	

winkels

€ 5.750.000

€ 18.150.000

APF International
bron: propertynl
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AFM: ‘Herfinancieringen
een belangrijk aandachtspunt’
De AFM laat weten nog steeds verhoogde aandacht
te hebben voor niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten. ‘De moeilijke omstandigheden op de vastgoedmarkt vragen om extra inspanningen van beheerders van vastgoedfondsen op het
gebied van verhuuractiviteiten en financieringsmanagement. Door de over het algemeen zware leverage in combinatie met waardedalingen, zijn herfinancieringen een belangrijk aandachtspunt. Goed
inzicht in de financiële positie en in de financieringsovereenkomsten en tijdig schakelen met financiers
is nodig om de continuïteit van het vastgoedfonds
niet (extra) in gevaar te brengen. Om het vertrouwen
van beleggers terug te winnen en te behouden is inzicht in juiste waardering en wijze van financiering
(dus publieke transparantie) en aanverwante risico’s
belangrijk – juist bij genoteerd vastgoed.
De AFM ziet adequaat verhuur- en financieringsmanagement als belangrijke elementen van een beheerste bedrijfsvoering. We zien dat een aantal partijen de bedrijfsvoering heeft verbeterd. Dat is een
positieve ontwikkeling. We vinden het bijvoorbeeld
belangrijk dat beleggingsinstellingen een gezonde
verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen kennen.
Tegelijkertijd moet zelfregulering meer inhoud krijgen, waarbij het zelfreinigend vermogen van de sector voor niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen
voor consumenten voorop moet staan. Hierbij valt te
denken aan strengere toetredingseisen en mogelijkheden tot handhaving door de sector zelf.
Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen (kort gezegd de
AIFM-richtlijn) in Nederland werking getreden. De
komst van de AIFM-richtlijn brengt grote veranderingen teweeg in het Nederlandse toezichtregime
voor beleggingsinstellingen. De reikwijdte van de
AIFM-richtlijn is, anders dan het woord ‘alternative’
doet vermoeden, groot. Ook beheerders van vastgoedfondsen kunnen daarmee onder AIFM-toezicht
komen te staan en zullen in dat geval een AIFM-vergunning moeten aanvragen bij de AFM.
Los van de aandacht voor het niet-beursgenoteerd
vastgoed voor particuliere beleggers, zijn de AFM,
DNB, de vastgoedsector en accountants in gesprek
over transparantie en reële waarderingen van vastgoedbeleggingen. Dat is in het belang van de belegger.’
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Harm Scholte
Directeur Nova Capital

Nova Capital neemt fondsbeheer over
Van Homburg Capital is inmiddels weinig over. Het grootste deel van de
beleggingen die in de afgelopen 10 jaar zijn geplaatst bij Nederlandse investeerders, bestaat uit obligaties die zijn uitgegeven door het beursfonds
Homburg Invest Inc. (HII). Het gaat om de Bondseries 1 t/m 11 en de Capital
Security A. Nadat HII in september 2011 in een Canadese vorm van surseance raakte en bij Euronext op het strafbankje belandde, kwam de continuïteit van het beheer van de overige vastgoedfondsen van Homburg Capital
in het geding.
In overleg met de AFM is medio 2012 gekozen voor de oprichting van een
nieuwe beheerorganisatie, Nova Capital, met Harm Scholte als directeureigenaar en Ron Steenvoorden als mededirecteur. Nadat met Richard
Homburg overeenstemming werd bereikt over een gedeeltelijke management buy-out, stemden in de nazomer van 2012 de participanten van de
overgenomen fondsen in met de benoeming van Nova Capital als nieuwe
beheerder. Het gaat om 6 besloten vastgoedfondsen met in totaal 7 ontwikkelprojecten in Litouwen, 3 projecten in Letland en 2 langjarig verhuurde
bedrijfspanden in Nederland. Een eerdere poging deze 6 fondsen onder te
brengen bij Annexum, ketste op het laatste moment af. ‘Sommige Baltische
ontwikkelfondsen van Nova Capital kampen met liquiditeitsbehoefte. In de
huidige markt is meer eigen vermogen nodig om de bouw van winkels, woningen en bedrijfspanden te realiseren, omdat banken minder bouwfinanciering verstrekken dan voorheen. De uitgifte van nieuwe aandelen is een
oplossing, maar ook wij als nieuwkomer hebben moeite met het bijeenbrengen van kapitaal. Nova Capital heeft desondanks de intentie om in de komende tijd nieuwe fondsen te initiëren, waaronder een fonds dat investeert
in zorgappartementen’, aldus Harm Scholte.
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Huib Boissevain

Patrick van Harderwijk

voorzitter Forumvast/ceo Annexum

Directeur Westplan Nederland

Afname ledental Forumvast zorgelijk

Amerikaanse groeikansen

Twee jaar na de oprichting van Forumvast, de Belangenvereniging
Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten, moet voorzitter Huib
Boissevain toegeven dat het draagvlak voor de activiteiten van Forumvast afgenomen is. Vorig jaar werd het bestuur van STV, een
voorloper van Forumvast, geliquideerd. Het werkt van de vereniging zat erop. Wet- en regelgeving door AFM en DNB heeft de
brancheorganisatie ingehaald. Forumvast gaat gewoon door. De
belangenvereniging zou echter gebaat zijn bij een grotere sector.
De grotere aanbieders van niet-genoteerde vastgoedfondsen zoals Westplan en Ibus hebben zich niet bij Forumvast aangesloten.
Boissevain: ‘Het is ook niet vreemd dat zij niet bij ons aangesloten
zijn, want zij investeren vooral in vastgoed buiten Nederland.’ Wel
vindt de eigenaar van Annexum het zorgelijk dat Forumvast nog
maar 13 leden leeft. Het draagvlak voor de sector en daarmee de rol
van spreekbuis richting AFM wordt dan kleiner. Zelfregulering gaat
moeizaam, vooral nu de dynamiek uit de markt is. ‘Met Annexum
zijn we zelf het afgelopen jaar wel actief geweest in het plaatsen
van fondsen en ook dit jaar zullen we er drie plaatsen. We moeten
er echter wel alles aan doen om zoveel mogelijk eigen vermogen
aan te trekken, want dan pas kun je bij een bank aankloppen. Wat
dat betreft, is de markt niet veel veranderd. We zien ook dat de rendementseisen van Nederlandse beleggers hoog zijn, wel 7–8%. Dat
betekent dat we hogere risico’s moeten nemen. Daar is de markt
echter niet naar, en dat willen we ook niet’, aldus Boissevain. Het
aantrekken van nieuwe beleggers gaat moeizaam en het eigen vermogen van nieuwe fondsen wordt grotendeels opgehaald bij bestaande beleggers bij de beheerder.

Veel aanbieders van niet-genoteerde fondsen voor particuliere
beleggers in Nederland kampen met een gebrek aan liquiditeit,
herfinancieringen en het broodnodige eigen kapitaal om een
fonds met Nederlands vastgoed te plaatsen. Westplan is een
van de weinige die daar minder moeite mee heeft. ‘Wij beleggen
vooral in Amerikaanse huurwoningen. Voor financiering zijn we
afhankelijk van Amerikaanse geldschieters, die in tegenstelling
tot Nederlandse banken veel toeschietelijker zijn’, aldus Patrick
van Harderwijk, directeur Westplan Nederland. Westplan plaatst
vooral fondsen die bestaan uit Amerikaanse huurwoningen gesitueerd in het zuiden van de VS, zoals in Miami in Florida, Houston en Dallas in Texas en Atlanta in Georgia. Eerder dit jaar verkocht Westplan 530 huurappartementen met een winst van bijna
$ 23 mln. ‘De prijzen van appartementencomplexen stijgen fors
in de VS. De woningmarkt heeft zich daar razendsnel hersteld
en van koopjes kun je in de woningmarkt haast niet meer spreken. We vonden dat het tijd was om onze winst te nemen’, vertelt
Van Harderwijk. Het appartementencomplex Dunwoody Station
werd in 2009 tijdens het dieptepunt van de crisis voor ruim $
50 mln gekocht. Nu heeft Westplan het verkocht voor $ 73 mln,
ofwel een rendement per jaar van 33,9%. Naast particuliere beleggers, vooral Nederlanders, plaatst Westplan ook onderhands
fondsen voor institutionele partijen en family offices.
De samenwerking met financiers vindt Van Harderwijk in de VS
zeer aangenaam, al is het maar omdat de banken in de VS ‘voortvarender zijn geweest in het opschonen van hun balans’, waardoor er ruimte is ontstaan voor investeringen.
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