
 Analyse B&S Vastgoed Nederland N.V. 
 
 
Aanbieder 
Van Boom & Slettenhaar is één van de bekendste aanbieders van 
vastgoedfondsen in Nederland. Ze zijn met name bekend van het plaatsen van 
vastgoed C.V.’s. De CV’s zijn allen tegelijk geliquideerd, na verkoop van het 
vastgoed, en dus heeft B&S behoefte aan een nieuw product. Omdat al het 
vastgoed in één keer verkocht is hebben ze alle CV’s met een redelijk tot goed 
rendement afgesloten. Zij hebben met dit open fonds een reeds bekende 
succesformule toegepast, zoals we die ook kennen van o.a. Vastgoed Fundament 
Fonds en SynVest RealEstate Fund. Natuurlijk zijn er afwijkingen en die proberen 
we duidelijk te maken. 
Wij doen dit op basis van de ons verstrekte informatie. Onze bevindingen hebben 
wij voorgelegd aan de directie van Van Boom & Slettenhaar met het verzoek in te 
gaan op onze conclusies.  Zij hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in 
onze observaties en dat deze naar hun mening feitelijk onjuist zijn. Het was hun 
uitdrukkelijke wens dat dit niet gepubliceerd is. Zij waren echter niet bereid aan 
te geven welke feiten aantoonbaar onjuist zijn, ondanks dat wij hen tot twee 
maal toe daar in de gelegenheid hebben gesteld. Oordeelt u zelf. 
De aanbieder beschikt over een vergunning en staat dus onder permanent 
toezicht van de AFM. 
  
Structuur 
Het fonds, B&S Vastgoed Nederland N.V. is een naamloze vennootschap op 
aandelen. De aandelen worden geplaatst bij een Stichting Administratiekantoor 
die certificaten uitgeeft per aandeel aan de beleggers. 
Het beheer wordt gevoerd door B&S Vastgoedfondsen B.V. op basis van een 
beheerovereenkomst. De aandelen worden maandelijks geplaatst of weer 
ingekocht dus de flexibiliteit is goed. Inkoop wordt geregeld via een 
inkoopsysteem. Maximaal 10% per jaar van de certificaten kan worden ingekocht. 
Pas op dat zowel bij uitgifte als verkoop van certificaten 2% kosten in rekening 
gebracht worden. Bij de inkoop worden geen kosten in rekening gebracht. 
Tevens wordt in het prospectus en de verklaring van deelname gesproken over 
2% emissiekosten. We nemen aan dat sprake is van dezelfde kosten en niet zowel 
emissiekosten als een opslag op de handelskoers bij uitgifte moet worden 
betaald.  
De aandelen hebben een waarde van € 100, - en de waarde wordt vervolgens 
bepaald op basis van de Handelskoers. Deze is gebaseerd op de intrinsieke 
waarde van het fonds. Deelname kan vanaf 150 aandelen dus € 15.000, - per 
belegger. 
Het resultaat wordt per kwartaal uitgekeerd in de vorm van dividend. U heeft de 
keuze voor cash- of stockdividend. Op het dividend wordt dan nog wel 15% 
dividendbelasting ingehouden. De beheerder heeft de voorkeur voor 
dividenduitkeringen in aandelen. We komen hier later op terug, omdat de reden 
hiervoor duidelijk is.  
De zeggenschap van de belegger is beperkt omdat de aandeelhoudersrechten 
uitgeoefend worden door de Stichting. 
   
Vastgoed 
Op het moment van de eerste emissie is nog geen vastgoed aanwezig in het 
fonds. Dit wordt aangekocht aan de hand van de omvang van de stortingen. Wel 
heeft B&S in de brochure expliciet aangegeven welke panden gekocht worden. 
Hoewel het beleggingsbeleid uitgaat van diverse soorten van commercieel 
vastgoed (kantoren, winkels, distributie, bedrijfshallen) zien we hier alleen 
kantoren. 
Het betreft kantoren op goede locaties met goede huurders en lange 
huurcontracten. We zullen hier niet ingaan op ieder pand apart. In het algemeen 
kan gesteld worden dat het vastgoed geschikt is voor een dergelijk fonds. Het 
betreft echter ook voor een belangrijk (67%) deel gedateerd vastgoed, wel nieuw 
gerenoveerd, maar vraag is of een onderhoudsvoorziening van 2% van de 
huurinkomsten voldoende zal zijn. Het grootste pand is gebouwd in 1961. Een 
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 reservering tussen 2,5 en 4% is gangbaar bij vergelijkbare fondsen als SynVest 
Real Estate Fund en Vastgoed Fundament Fonds. 
In één van de panden is een kleine leegstand welke voor vijf jaar wordt 
gegarandeerd. Overigens wordt geen rekening gehouden met leegstandrisico’s 
in de rendementberekening. Naar onze mening is dit voor een open fonds 
onverstandig omdat er na verloop van tijd altijd frictieleegstand kan optreden. 
Als belegger moet u goed beseffen dat u belegt in een beleid: het vastgoed kan 
door nieuwe aankopen en verkopen relatief snel wijzigen. Staar u dus niet blind 
op de plaatjes. 
Waar echter zorgen bestaan is bij de inkoopprijs van het vastgoed: de bruto 
aanvangsrendementen zijn laag. Gemiddeld slechts 5,9%. Het is dan ook de vraag 
of het verwachte dividendrendement echt gehaald wordt of gedekt wordt uit 
agio uitkeringen. Overigens gaat dit fonds ook een aanzienlijk deel (€ 8 miljoen) 
in indirecte beleggingen investeren. 
 
Fondsinvestering 
De verwachte fondsinvestering bedraagt € 112.000.000, - waarvan € 62.500.000, - 
via leningen gefinancierd wordt. Daarvoor wordt voor bijna € 93.000.000, - 
vastgoed aangekocht. € 8.000.000, - wordt belegd in indirecte beleggingen. 
Naast de gebruikelijke vastgoedacquisitie- en financieringkosten worden 
fondskosten in rekening gebracht. Opmerkelijk is dat aankoopvergoeding, 
oprichtingskosten en marketingkosten ten laste van de investering worden 
gebracht. Met 3,2% van het fondsvermogen ongeveer € 3.500.000, -. Dat zien we 
bij de andere open fondsen niet in deze mate. En wat gaan de nieuwe 
aandeelhouders betalen die vervolgens maandelijks toetreden? Ook nog steeds 
oprichtingskosten etc.? B&S blijft dus qua kostenstructuur op de fondsinvestering 
bij de CV’s aansluiten. 
 
Financiering 
Van de € 62.500.000, - wordt € 60.500.000, - via een hypotheek gefinancierd en € 
2.000.000, - via een rekening courant. De condities zijn dat 50% via een 
rentedekking voor 5 jaar is gefinancierd tegen een rente van 5,3% en 50% 
variabel. De rekenrente bedraagt 5,25%. Deze rente is marktconform maar er zit 
een risico in de looptijd (slechts 5 jaar) en het feit dat de helft van de rente 
variabel is. 
In de aankondiging werd gesteld dat dit fonds de voordelen van een fiscale 
beleggingsinstelling combineert met een flexibele financiering van meer dan 
60%. Dat blijkt nu toch maar beperkt waar te zijn. Het fonds is weldegelijk 
gebonden aan de eisen van de FBI en kan maar tot maximaal 60% van de waarde 
van de directe beleggingen financieren. Alleen op de indirecte beleggingen 
wordt nog 20% extra gefinancierd. Dit is echter geen uitbreiding van de 
financieringscapaciteit want als deze middelen in directe beleggingen zouden 
worden belegd zouden ze met 60% gefinancierd mogen worden! 
Opvallend is nog dat een klein deel van € 2.000.000, - via een rekening courant 
wordt gefinancierd. Volgens de brochure eerst emissie (pagina 23) wordt de 
liquiditeitsreserve benut voor aflossing van deze rekening courant. Er blijft dan 
bijna geen liquiditeitsreserve over. Hoewel wordt gesteld dat deze aanwending 
van de liquiditeitsreserve niet leidt tot een beperking ervan, is niet duidelijk 
gemaakt hoe dit kan en of zo niet in strijd met de Wft wordt gehandeld omdat 
fondsen welke een inkoopsysteem kennen verplicht zijn een deel van het 
vermogen liquide te houden.  
 
Rendement 
Er wordt een verwacht dividendrendement genoemd van 7%. Niet is duidelijk 
gemaakt hoe men dit berekend. Een financiële prognose is niet opgenomen. Wel 
een inschatting in de brochure eerste emissie. Als we die goed lezen dan is het 
exploitatieresultaat: 
 
Opbrengsten: 

 Huurinkomsten   € 5.709.011, - 
 Opbrengst indirecte beleggingen  €    560.000, -  
 Rente liquiditeitsreserve   €      11.908, -  

Totale opbrengsten    € 6.280.919, - 
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Kosten: 

 Rente (56%)  € 3.197.046, - 
 OZB (2,4%)  €    137.016, - 
 Verzekering (0,5%)  €      28.545, - 
 Onderhoud (2%)  €    114.180, - 
 Directievergoeding direct (4%)  €    228.360, - 
 Directievergoeding indirect (0,25%) €      14.273, - 
 Exploitatiekosten (0,4%)  €      22.836, - 

Totale kosten    € 3.742.250, - 
 
Opbrengst -/- kosten    € 2.538.669, - 
Exploitatieresultaat in % E.V.   5,12 % 
 
In deze berekening is de opbrengst uit de indirecte beleggingen op 7% gesteld, 
conform het informatiebulletin. Wij zien echter genoeg redenen waardoor dit 
niet gerealiseerd kan worden. 
 
Een exploitatierendement van 5,12 % past ook logischerwijze bij een BAR van 
5,9%. Hoe het verschil met een dividendrendement van 7% gedekt wordt is niet 
duidelijk gemaakt. 
We zijn bang dat het dividendrendement niet gehaald wordt en ten laste van de 
agio uitgekeerd gaat worden: de bekende sigaar uit eigen doos. Of de 
liquiditeitsreserve daarvoor voldoende zal zijn is echter de vraag. Ziehier de 
reden waarom de Beheerder een voorkeur voor stockdividend heeft! 
Het rendement op de indirecte beleggingen zal niet veel extra’s bijdragen want 
het uitkeringsrendement op de meeste vastgoedfondsen ligt op dit moment niet 
veel boven de 7%. Het is niet duidelijk wat de fiscale status is van de B.V. waarin 
belegd wordt. Wij gaan er van uit dat deze BV belastingplichtig is voor de 
Vennootschapsbelasting, waardoor een netto rendement van 7% erg hoog lijkt. 
Bovendien blijkt het volgens de verstrekte bijlage eerste emissie te gaan om een 
belegging van 32% in een B.V. waarvan niet wordt gezegd wie nu eigenaar is 
maar waarvan wel de naam gewijzigd wordt in B&S Vastinvest B.V. Vraag is hoe 
het daar zit met tegenstrijdige belangen. Waarom niet dit vastgoed zelf in het 
fonds nemen. 
Tevens wordt een verwacht totaalrendement genoemd van 9%. Dit zou moeten 
komen uit de waardeontwikkeling van het vastgoed. Helaas wordt deze 
verwachting nergens onderbouwd. Bij een hoge inkoopprijs wordt het moeilijk 
om nog een meerwaarde te realiseren.  
 
Kosten  
Bij een open fonds heb je te maken met drie soorten kosten: 

 van de deelname; 
 van de fondsinvestering; 
 van de exploitatie. 

De kosten voor deelname aan dit fonds zijn naar onze mening normaal: 2% 
emissiekosten of 2% opslag op de handelskoers bij verkoop.  
De kosten van de fondsinvestering zijn al hiervoor genoemd en hoog in 
vergelijking met andere fondsen. Er worden kosten doorberekend aan de 
beleggers die niet passen bij een open fonds structuur. 
De kosten van de exploitatie zijn laag, dus dat is gunstig voor het rendement. 
Mits dit realistisch is. Zo wordt slechts voor 2% van de huur met onderhoud 
gerekend. Opvallend is dat geen aparte vastgoedbeheer vergoeding in rekening 
wordt gebracht. Deze wordt voldaan vanuit de directievergoeding van 4% van de 
huur, welke daardoor marktconform is. 
Opvallend is nog dat niet duidelijk is hoe het nu zit met de directievergoeding 
over de indirecte beleggingen. Volgens pagina 30 van het prospectus bedragen 
deze 0,25% van de totaal geïncasseerde jaarhuurinkomsten van de indirecte 
beleggingen. Dat is een beetje vreemd want het fonds krijgt dividend en geen 
huurinkomsten uit de indirecte beleggingen. Het wordt nog vreemder als op 
pagina 31 staat dat de vergoeding 0,25% van het gerealiseerde rendement op de 
indirecte beleggingen bedraagt. En in het voorbeeld van pagina 24 bijlage eerste 
emissie wordt deze gesteld op 0,25% van de huur van de directe beleggingen. 
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Verwarring alom. Gelukkig zegt de bijlage met de Directieovereenkomst bijna 
hetzelfde als op pagina 31 van het prospectus: 0,25% van het netto gerealiseerde 
rendement. 
Tevens wordt bij aankoop- en verkoop van een pand door de directie 3% van de 
koopsom in rekening gebracht.  
 
Risico’s 
Het vastgoed zoals gekocht gaat worden kent relatief weinig risico’s. Het zijn 
goede panden met langlopende huurcontracten. Toch wordt weinig spreiding 
bereikt naar sector van het vastgoed: bijna alles is kantoren. Een risico is tevens 
dat geen rekening wordt gehouden met leegstand, zelfs niet met 
frictieleegstand. 
In de onderhoudsituatie kan nog een risico zitten omdat slechts rekening wordt 
gehouden met 2% van de huur als onderhoudskosten. 
Een aanmerkelijk risico zit in de rentesituatie. Door met name de variabele rente 
op de helft van de financiering is er een risico van rentestijging dat direct een 
negatief effect zou hebben op het rendement. 
Omdat de liquiditeitsreserve wordt gebruikt voor aflossing van de rekening 
courant financiering resteert nauwelijks voldoende liquiditeit om de uitkeringen 
te kunnen voldoen bij tegenvallende exploitatie (van < 7%). 
 
Overige opmerkingen 
De Stichting Administratiekantoor B&S is niet geheel onafhankelijk omdat één 
van de drie bestuurders door B&S benoemd wordt. 
Het prospectus gaat niet in op de vraag of er wel winst wordt gemaakt volgens 
de commerciële winstberekening in het eerste jaar, dus of er wel dividend 
uitgekeerd mag worden. 
    
Conclusie 
De structuur van het fonds is goed en biedt meer flexibiliteit dan een CV of 
obligatielening. Ook het vastgoed en de huurders zijn goed. Zorgen zitten echter 
op het punt van de rendementsverwachting. Wij kunnen ons voorstellen dat een 
voorzichtige belegger eerst maar eens afwacht of dit fonds werkelijk een echt 
exploitatierendement richting 7% gaat behalen. Zolang dat niet zo is krijgt u een 
sigaar uit eigen doos als toch een hoger dividend wordt uitgekeerd. 
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