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1 | Samenvatting
Algemeen
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van enkele belangrijke kenmerken van de NV. De onderstaande gegevens staan
niet op zichzelf en dienen in samenhang te worden gelezen met hetgeen verder in dit Prospectus en de Financiële
Bijsluiter is bepaald. Iedere beslissing om in B&S Vastgoed Nederland NV te beleggen moet gebaseerd zijn op de
bestudering van het gehele Prospectus en de Financiële Bijsluiter. Woorden met een hoofdletter staan gedefinieerd
in bijlage 6 Definities. In het Prospectus is de informatie opgenomen die tot 15 mei 2009 tot zover deze bekend was
bij de Directie.
De NV adviseert (potentiële) beleggers niet. Voor beantwoording van de vraag of belegging in B&S Vastgoed
Nederland NV voor de (potentiële) belegger in het concrete geval passend is, wordt verwezen naar de eigen financieel,
fiscaal en/of juridisch adviseur.

B&S Vastgoed Nederland NV
De NV is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De statutaire Directie van de NV
wordt gevormd door Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV. De NV is opgericht op 28 september 2007. De NV
kwalificeert zich als een zogenoemde open-end beleggingsinstelling.

Kapitaal
Bij oprichting bedroeg het kapitaal van de NV € 45.000. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg € 225.000 verdeeld
over 22.499.500 gewone Aandelen en 500 Prioriteitsaandelen van € 0,01 elk.

Vermogen
Het fonds heeft een groeidoelstelling. Bij aanvang in 2007/2008 had het Fonds een omvang van circa honderdtwaalf
miljoen euro. De Directie streeft naar een omvang van het Fonds van vijfhonderd miljoen euro belegd vermogen binnen
vijf jaar. Deze groeidoelstelling is afhankelijk van marktfactoren zoals ontwikkelingen op de vastgoedbeleggingsmarkt
en overige beleggingsfactoren. Kwaliteit en rendement zijn de pijlers van het investeringsbeleid. De NV kan leningen
aangaan. Dit wordt beperkt door de voorwaarden die gelden voor een Fiscale beleggingsinstelling zodra de NV de status
van Fiscale beleggingsinstelling heeft verkregen. De verkrijging van de Fbi status zal, zodra dit fiscaal wenselijk is, leiden
tot een belastingdruk van 0% en derhalve de doelstelling van het behalen van (Direct) Rendement ondersteunen. Tot
op heden heeft de NV de status van Fbi nog niet aangevraagd omdat er nog geen fiscale winst gerealiseerd wordt. Dit
heeft overigens geen invloed op de doelstelling van de NV.

Doelstelling
Het doel van de NV is het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969. De NV is een open-end beleggingsinstelling opgericht in 2007. Middels de structuur en opzet die de traditionele
voordelen combineren van een Fiscale beleggingsinstelling (0% belasting en verhandelbaarheid) en een vastgoed-CV
(flexibele financieringsstructuur) wil de NV haar doelstelling realiseren.
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Een Fbi heeft als beperking dat het een relatief inflexibele financieringsstructuur heeft als gevolg van de fiscale eis
dat maximaal 60% van de Directe Beleggingen gefinancierd mag worden met vreemd vermogen. De NV heeft echter
desondanks flexibiliteit in de financieringsstructuur verkregen door naast de financiering van de Directe Beleggingen
tevens haar Indirecte Beleggingen te financieren tot een hoogte van maximaal 20%. Dit betekent dat de mogelijkheid
om de Portfolio met vreemd vermogen te financieren per saldo ruimer is dan maximaal 60%. De NV beschikt nog niet
over de status van Fbi. De NV zal deze status aanvragen zodra dit fiscaal wenselijk is.
De NV zal direct en indirect beleggen in registergoederen teneinde de Certificaathouders in de opbrengst van
de beleggingen te doen delen. Dit betekent dat de NV als doel heeft vastgoed aan te kopen, te exploiteren en
te verkopen (Directe Beleggingen) en anderzijds Indirecte Beleggingen te houden. De NV beoogt hiermee Direct
en Indirect Rendement (kapitaalgroeidoelstelling) ten behoeve van de Certificaathouders te realiseren tegen een
aanvaardbaar risico. De Directe Beleggingen worden gehouden in hoogwaardig Nederlands commercieel vastgoed
zoals kantoren, bedrijfspanden en winkels. Voor restricties met betrekking tot de aankoop van directe beleggingen
verwijzen wij naar Hoofdstuk 4 paragraaf 2. Het gaat daarbij om reeds (gedeeltelijk) verhuurd alsook om nieuw te
ontwikkelen vastgoed. Deze categorie vastgoed heeft een relatief behoudend risicoprofiel en ondersteunt hiermee
de doelstelling om Direct en Indirect Rendement te realiseren tegen een aanvaardbaar risico. De NV belegt niet
in woningen. Meer dan de helft van het eigen vermogen van de NV wordt direct belegd in Nederlands vastgoed.
De Indirecte Beleggingen worden gehouden in al of niet beursgenoteerde vastgoedfondsen opererend in Nederland of
daarbuiten. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van regio, sector of anderszins. Indien er buiten de Eurozone
wordt geïnvesteerd kan valutarisico ontstaan.
De verhouding tussen Directe en Indirecte Beleggingen is afhankelijk van het beschikbare beleggingsaanbod en het
beleid gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur van de NV. De NV beoogt hiermee opbrengsten te
genereren teneinde deze te doen toekomen aan de Certificaathouders. De NV streeft naar een langjarig gemiddeld
Dividendrendement van 7,0% per jaar op basis van de Intrinsieke waarde. Het geprognosticeerd Dividendrendement
voor het vervolg van 2009 en het jaar 2010 bedraagt 9%. Voor het geprognosticeerde Dividendrendement verwijzen
wij naar bijlage 10 bij dit Prospectus. Daarnaast is het doel de waarde van het vastgoed, voorzover dit binnen de
invloedsfeer van de NV ligt te laten stijgen zodat Indirect Rendement gerealiseerd kan worden. Hierbij geldt dat de
waarde van een belegging in Certificaten kan fluctueren en dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie
voor de toekomst bieden.

Beleggingsbeleid
De NV streeft ernaar een portefeuille op te bouwen die evenwichtig is en een stabiele rendementsontwikkeling
waarborgt. Kwaliteit en rendement worden vertaald in de aankoop van topobjecten (VVF-Vastgoedclassificatie A en B)
en objecten die het rendement ondersteunen (VVF-Vastgoedclassificatie C). Objecten met VVF-Vastgoedclassificatie
D en E worden in beginsel niet door de NV verworven. Zie voor een toelichting op de VVF-Vastgoedclassificatie en
de Transparantie Bijsluiter op de website www.verenigingvastgoedfondsen.nl. De NV zal een actief investeringsen desinvesteringsbeleid voeren. Voor een beschrijving van de Portfolio waarin wordt belegd wordt verwezen naar
de bijlage 10 bij dit Prospectus. Middels dit beleggingsbeleid streeft de NV haar doelstellingen zoals vermeld in de
paragraaf Doelstelling te realiseren.

Certificering
Met medewerking van de NV geeft de Stichting voor elk Aandeel een Certificaat uit. Certificaathouders hebben
recht op Dividend en de mogelijkheid om de Algemene vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en daar het
woord te voeren. Er wordt slechts één soort Certificaat uitgegeven welke recht geeft op een evenredig aandeel in
het vermogen van de NV.
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Organogram
Beleggers /
Certificaathouders

Van Boom & Slettenhaar
Groep BV
100% Aandeelhouder
Prioriteitsaandeelhouder

Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen BV

Certificaten

Stichting Administratiekantoor
B&S

Directie/Beheerder
Aandelen

Toezicht

Vastgoedbeleggingen
(direct en indirect)

Raad van Commissarissen

De Stichting oefent het stemrecht verbonden aan de Aandelen uit; Certificaathouders zijn niet gerechtigd om enig
stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen. Wel kan de Stichting besluiten tot het verlenen van volmacht
aan één of meer Certificaathouders om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De
Administratievoorwaarden bevatten de rechten en plichten van de Stichting en de Certificaathouders met betrekking
tot de beheerde Aandelen en de daarvoor toegekende Certificaten (zie bijlage 5).

Verhandelbaarheid Certificaten
Beleggers kunnen deelnemen door het verwerven van Certificaten die worden uitgegeven door Stichting
Administratiekantoor B&S. Deze Certificaten zijn onderhands verhandelbaar. Om de verhandelbaarheid van de
Certificaten te ondersteunen heeft de NV, indien de Directie dit wenselijk acht, de mogelijkheid om maximaal 10%
van het aantal uitstaande Aandelen (waartegen Certificaten zijn uitgegeven) in te kopen als tijdelijke belegging.
De Aandelen en de Certificaten zijn niet beursgenoteerd. Eventuele inkoop door de NV ter ondersteuning van de
verhandelbaarheid van de Certificaten zal geschieden tegen de Intrinsieke waarde op dat moment.
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft F. van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Equity Management
Services) opdracht gegeven om de afhandeling van de aankoop en verkoop van de Certificaten te verzorgen. Deze partij
is gespecialiseerd in het bijhouden van certificaathouderregisters, het afwikkelen van aan- en verkooptransacties van
effecten en het informeren van beleggers over hun effectenposities. Naast de gebruikelijke informatie die de belegger
van B&S Vastgoed Nederland NV ontvangt, ontvangt de belegger periodiek ook informatie van Van Lanschot Equity
Management Services over de gedane aan- en verkooptransacties en de omvang van de effectenportefeuille. Voor een
toelichting op de onderhandse markt door Van Lanschot verwijzen wij u naar bijlage 12.
Op de datum van dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van
de kredietcrisis heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie
doen besluiten de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden
tot het fonds. Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de
financiële markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld. Van belang is dat de aangeboden stukken geadsorbeerd
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kunnen worden en bovendien de liquiditeitseis van 10% niet in gevaar komt. Het slagen van de Derde Emissie is van
belang voor de continuïteit van de NV.
Wij verwijzen tevens naar de paragraaf Verhandelbaarheid Aandelen/Certificaten in hoofdstuk 4.

Handelskoers
De Certificaten kunnen ter inkoop aan de NV worden aangeboden tegen de geldende maandelijkse Handelskoers, die
wordt vastgesteld op de 15e werkdag van de kalendermaand voor de maand daaropvolgend. De Handelskoers wordt
gevormd door het eigen vermogen per de datum van vaststelling van de Koers gecorrigeerd met de fondskosten en de
waarde van de rentederivaten gedeeld door het aantal geplaatste Certificaten. De aankoopkosten en de oprichtingsen marketingkosten worden voor de bepaling van de Handelskoers in 10 jaar (de verwachte beleggingshorizon)
geamortiseerd.

Wet op het financieel toezicht
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft een vergunning in het kader van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen (Wtb). Deze vergunning berust vanaf 1 januari 2007 op artikel 2:65 van de Wet op het financieel
toezicht (Wft). Op grond van deze vergunning is het Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV toegestaan
beleggingsinstellingen te beheren die beleggen in vastgoed en in vastgoed gerelateerde beleggingen te participeren.
Daarmee staat zij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onderhavig Prospectus is gedeponeerd
bij de AFM. In het kader van de Wft is een accountantsverklaring afgegeven conform artikel 4:49 lid 2C.

Fiscaal
Op dit moment is de NV onderworpen aan de reguliere regels voor de heffing van vennootschapsbelasting. In de
toekomst zal de NV de status van Fiscale Beleggingsinstelling (Fbi) verkrijgen als bedoeld in artikel 28 van de Wet op
de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat de NV 0% vennootschapsbelasting verschuldigd is, indien aan de
wettelijke voorwaarden ter verkrijging en behoud van de status van Fiscale beleggingsinstelling (Fbi) is voldaan. De
NV zal deze fiscale status aanvragen op het moment dat dit opportuun is. Alle in het Prospectus vermelde kosten,
opbrengsten en overige bedragen zijn exclusief BTW tenzij ter plaatse expliciet anders is vermeld.

Dividend
De NV stelt zich ten doel – voor zover de cashflow dit toelaat – per kwartaal de beschikbare winst als Dividend
uit te keren. In het kader van haar groeistrategie heeft de NV een voorkeur om het Dividend uit te keren in de
vorm van Stockdividend waarmee de Certificaathouders als Dividend een aantal nieuwe Certificaten verkrijgen.
Certificaathouders kunnen ook kiezen voor een Dividenduitkering in contanten. Het Dividend wordt op de laatste
Handelsdag van ieder kwartaal berekend en toegekend, alvorens de nieuwe Handelsprijs wordt vastgesteld. In
het belang van de NV kan de Directie op enig moment besluiten het Dividend alleen uit te keren in de vorm van
Stockdividend. Opbrengsten en overige bedragen zijn exclusief BTW tenzij ter plaatse expliciet anders vermeld.

Risico’s
Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Ook bij de NV kunnen onverwachte ontwikkelingen de
rendementen negatief beïnvloeden. Met name wordt gewezen op de risico’s ten gevolge van de kredietcrisis,
de juridische risico’s en het financieringsrisico. Verwezenlijking van een van deze risico’s kan de continuïteit van
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de NV in gevaar brengen. Als gevolg van de kredietcrisis heeft ultimo 2008 een afwaardering van het vastgoed
plaatsgevonden.

Van Boom & Slettenhaar Groep BV
Van Boom & Slettenhaar Groep BV is de aandeelhouder van de Directie van de NV en is een onafhankelijke organisatie
gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen voor met name particuliere investeerders. De organisatie, opgericht in
1997, heeft een grote expertise opgebouwd in het structureren en aanbieden van vastgoedfondsen. Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen BV beheert circa € 700 miljoen aan Nederlands commercieel vastgoed. Van Boom &
Slettenhaar Groep BV zal bij elke emissie voor minimaal een bedrag van € 50.000 Certificaten verwerven.

Samenstelling Prospectus
Onderhavige Prospectus is opgesteld volgens de richtlijnen van de Wft en de VVF (Vereniging Vastgoed Fondsen,
www.verenigingvastgoedfondsen.nl) en zoveel mogelijk conform de richtlijnen van de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen (www.stv.nl). De informatie in het Prospectus is bijgewerkt tot het moment van drukken van
het Prospectus.
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie
aanhangig wordt gemaakt, dient de Certificaathouder die als eiser optreedt eventueel volgens de nationale
wetgeving van de lidstaten de kosten voor de vertaling van het Prospectus te dragen voordat de rechtsvordering
wordt ingesteld. De personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en
om kennisgeving ervan hebben verzocht kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien de
samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen misleidend, onjuist of
inconsistent is.
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Kenmerken vastgoedfonds B&S Vastgoed Nederland NV
- Beleggingen in vastgoed:
* Nederlands commercieel vastgoed (direct): 6 kantoorpanden in de Randstad.
* Vastgoedfondsen (indirect): 33% belang in B&S Vastinvest BV, een vennootschap met een
totale waarde van het vastgoed van circa € 92 miljoen
- Totale fondsvermogen circa € 130 miljoen;
- Open-end beleggingsinstelling;
- Groeistrategie;
- Brede spreiding;
- Lage kostenstructuur;
- Transparante beleggingsstrategie;
- Ervaren Directie;
- Fonds is niet beursgenoteerd;
- Dividendrendementprognose 9%*;
- Bezettingsgraad portfolio 98,43%;
- Minimale deelname € 15.000;
- Gemiddeld gewogen lengte huurcontracten circa 7 jaar;
- Solvabele huurders: Rijksoverheid, Eneco, Unit4Agresso, DNV, Ernst & Young, ANP e.a.
* De prognoses voor het Direct Rendement, het Indirect Rendement en het Dividendrendement zijn gebaseerd op een
enkelvoudige rendementsberekening, waarbij het betreffende jaarlijkse resultaat gedeeld wordt door de nominale waarde
van het geplaatste en volgestorte Aandelenkapitaal. De betreffende rendementen zijn allen berekend zonder rekening te
houden met belastingeffecten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. Lees het Prospectus zorgvuldig.
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2 | Risicofactoren
Inleiding
Investeren of beleggen in vastgoed kent risico’s. Het belangrijkste risico schuilt in het feit dat vastgoed en de huurders
onderhevig zijn aan conjunctuurschommelingen. Gaat het slecht met de economie dan is de kans groot dat het slechter
gaat met commercieel onroerend goed. De meer specifieke kenmerken worden hieronder kort beschreven. De beschreven
risico’s gelden zowel ten aanzien van Directe Beleggingen als voor de Indirecte Beleggingen omdat in beide gevallen
belegd wordt in (onderliggend) commercieel onroerend goed. Het ultieme risico van een belegging in het Fonds is dat
de volledige inleg van de Certificaathouders verloren gaat. Voor een goede beoordeling van deze risico’s is inzicht in
onderstaande aspecten van belang. In de onderstaande tekst zijn de belangrijkste risico’s beschreven. Dit overzicht vormt
echter geen uitputtend overzicht van alle mogelijke risico’s.
Risico’s eigen aan de NV, de huurders en de marktomstandigheden die zich vertalen in:

1. Kredietcrisis

Op het moment van samenstelling van onderhavig Prospectus is sprake van onrust op de financiële markten
(kredietcrisis) die reeds heeft geleid tot afwaardering van het vastgoed. Hoewel de (toekomstige) effecten van de onrust
zich moeilijk laten voorspellen, is het mogelijk dat de onrust in de toekomst van verdere invloed zal kunnen zijn op de
NV. Zo is het mogelijk dat toekomstige bancaire financieringen niet of slechts tegen minder gunstige voorwaarden
kunnen worden aangegaan, hetgeen van negatieve invloed op het rendement van de NV zal kunnen zijn. Tevens is het
mogelijk dat als gevolg van aanhoudende onrust op de financiële markten de waarde van vastgoed verder daalt als
gevolg van de afnemende financierbaarheid, solvabiliteit van huurders en/of verslechterde huuromstandigheden.

2. Financieringsrisico

Als gevolg van (macro-)economische omstandigheden kan het zijn dat de NV moeilijk of onder minder gunstige voorwaarden hypothecaire leningen kan aantrekken of bestaande leningen niet kunnen worden verlengd. Dit kan van negatieve invloed zijn op het rendement van de NV. In het geval dat de huidige financier niet bereid is, aan het einde van
de looptijd van de leningen, de verstrekte financiering te verlengen en geen andere financier bereid is het desbetreffende vastgoed te financieren kan de NV in het ultieme geval genoodzaakt zijn een of meerdere objecten te verkopen.
In de leningovereenkomsten zijn vele verplichtingen van de geldlener opgenomen zoals loan-to-value-regelingen (op
dit moment alleen van toepassing op het object te Leiden), debt-service-coverage-ratio-bepalingen (op dit moment
alleen van toepassing op het pand te Capelle aan den IJssel en het pand te Leiden) en aflossingsverplichtingen als de
risico’s voor de financier toenemen. De NV is drie tijdelijke overbruggingsfinancieringen aangegaan die voor 1 december 2009 (€ 10,2 miljoen) en voor 1 juli 2010 (€ 3,5 miljoen) dienen te worden afgelost. Indien de financier besluit deze
leningen niet te verlengen, zal de NV deze leningen dienen af te lossen. Indien de NV niet in staat is de leningen af
te lossen (dus ook niet middels het verkrijgen van vergelijkbare leningen bij andere financiers) dan kan de financier
overgaan tot het opeisen van haar leningen en het uitwinnen van haar zekerheden. In dit geval zal de financier een of
meerdere objecten kunnen verkopen om zodoende de door haar verstrekte leningen af te lossen. Deze gedwongen verkoop kan van negatieve invloed zijn op het rendement en de waarde van de NV. In het ultieme geval kan een dergelijke
situatie leiden tot het totale verlies van de inleg van de beleggers. Voor verdere uitleg over de financieringen verwijzen
wij naar Hoofdstuk 5.2.5.
In de geldleningsovereenkomst die is gesloten inzake het object te Leiden is door de financier een loan-to-value ratio
(LTV) opgenomen. De loan-to-value ratio is de verhouding tussen de hoogte van de verstrekte hypothecaire lening en
de getaxeerde waarde van het vastgoed. De LTV voor het object te Leiden dient maximaal 65% te bedragen. De LTV op
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het moment van verschijnen van het Prospectus bedraagt circa 67%. De financier kan op basis van dit percentage een
additionele jaarlijkse aflossing van 2% van de lening verlangen. Om aan de vereiste LTV te voldoen kan de NV, indien
de financier hier om verzoekt, er tevens voor kiezen eenmalig €200.000 af te lossen zodat aan de gewenste LTV wordt
voldaan. Indien de (macro-)economische omstandigheden zich verder verslechteren kan door verdere afwaardering
van het vastgoed deze ratio verslechteren. Indien de NV niet aan de aanvullende aflossingsverplichtingen kan voldoen,
kan dit nadelige gevolgen hebben voor het rendement en in het uiterste geval lijden tot verlies van uw inleg indien het
niet kunnen voldoen aan de verplichtingen leidt tot discontinuïteit van de NV. Indien niet aan de financieringsvereisten
wordt voldaan kan de bank in het uiterste geval overgaan tot executie van het vastgoed om zodoende de versterkte
leningen afgelost te krijgen.

3. Juridisch risico

De verschillende risico’s zijn deels met elkaar vervlochten en als gevolg van (macro-) economische omstandigheden
kan het zijn dat de NV in juridische procedures verwikkeld raakt. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het rendement
en in het uiterste geval lijden tot verlies van uw inleg.

4. Verhandelbaarheid / Liquiditeit van de Certificaten (lock-up risico)

De Certificaten zijn verhandelbaar. De markt voor het aan- en verkopen van Certificaten wordt verzorgd door Van
Lanschot Equity Management Services. Indien het aanbod van Certificaten de vraag overstijgt kan de Directie
besluiten tot inkoop van Certificaten. De Directie zal besluiten tot inkoop, mits de liquiditeitspositie van de NV dit
naar oordeel van de Directie toelaat. Dit kan tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de NV. Het
risico bestaat dat onder omstandigheden de liquiditeit van de Certificaten relatief laag is en Certificaten derhalve
(tijdelijk) niet kunnen worden verhandeld. De Directie kan in voorkomende gevallen de inkoop van Certificaten
opschorten. Dit zal in ieder geval gebeuren als het maximum van 10% is bereikt. Als gevolg van de tijdelijke niet
verhandelbaarheid kan het zich voordoen dat de belegger zijn Certificaten niet kan verkopen en dat hij deze op
een later tijdstip tegen een eventueel lagere koers kan vervreemden. Op de datum van dit Prospectus is wegens
bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van de kredietcrisis heeft ultimo 2008 een
afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie doen besluiten de
handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden tot het fonds.
Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de financiële
markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld.

5. Plaatsingsrisico

De NV maakt gebruik van een drietal overbruggingsfinancieringen. Deze overbruggingsfinancieringen (equity bridges)
dienen middels de plaatsing van de Derde Emissie te worden afgelost. Twee van de leningen, voor een gezamenlijk bedrag
van € 10,2 miljoen, dienen uiterlijk 1 december 2009 afgelost te worden. De derde equity bridge ten bedrage van € 3,5
miljoen dient uiterlijk 1 juli 2010 afgelost te worden. Indien niet tijdig voldoende middelen middels de Derde Emissie
worden verkregen om de bestaande equity bridges af te lossen kan de financier aanvullende eisen stellen of overgaan tot
het opeisen van haar leningen en het uitwinnen van haar zekerheden. Dit kan van negatieve invloed zijn op de waarde van
de Certificaten en de hoogte van het rendement. In het ultieme geval is het mogelijk dat de beleggers hun gehele inleg
verliezen.

6. Daling van de waarde van de Aandelen/Certificaten

De waarde van de Aandelen en daarmee van de Certificaten hangt grotendeels samen met de waarde van het vastgoed
van de NV. Een waardedaling van het vastgoed van de NV heeft mogelijk een waardedaling van de Certificaten tot
gevolg. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De beleggers krijgen mogelijk minder terug dan zij
hebben ingelegd.
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7. Geen dividendbetaling

Als de resultaten van de NV achterblijven bij de verwachtingen zal de NV mogelijk geen of minder dan het
beoogde Dividend uitkeren.

8. Verlies inleg Certificaathouders

Indien de NV niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid dat het vastgoed van de NV op
last van de financier(s) gedwongen verkocht moet worden. De NV kan ook failliet gaan. Certificaathouders kunnen
hierdoor hun gehele inleg kwijtraken. Dit is het ultieme risico van het participeren in de NV. Meer in het bijzonder geldt
dat als meer dan circa 50% van de huurinkomsten om welke reden dan ook wegvalt, het voortbestaan van de NV, als
gevolg van het niet kunnen nakomen van haar financiële verplichtingen, in gevaar kan komen.

9. Inkoop

Met het oog op de inkoop van Certificaten is de NV gehouden een bedrag aan liquide middelen ter grootte van 10%
van het geplaatste beheerde eigen vermogen aan te houden. Indien op enig moment relatief veel Certificaten moeten
worden ingekocht zal dit uit liquide middelen van de NV gefinancierd moeten worden waarna de liquiditeit van de
NV weer aangevuld moet worden. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de Directie er voor kiest tijdelijk geen
Dividend uit te keren om zodoende de Liquiditeitsreserve weer op het vereiste niveau te brengen. Dit kan er tevens toe
leiden dat activa waaronder vastgoed van de NV te gelden moeten worden gemaakt, hetgeen in een ongunstige markt
een negatief effect kan hebben op het rendement van de NV.

10. Verwatering

B&S Vastgoed Nederland NV kan doorlopend Certificaten plaatsen. Indien in de tijd (tijdelijk) meer Certificaten worden
geplaatst dan strikt noodzakelijk is voor de verwerving van onroerend goed kan (tijdelijk) verwatering optreden. Indien
verwatering optreedt kan dit nadelige gevolgen hebben voor de waarde van de Certificaten en het rendement op de
Certificaten. Daarnaast kan, indien op enig moment wordt besloten meer Dividend uit te keren dan op dat moment
werkelijk aan rendement is gerealiseerd, erosie van het vermogen optreden.

11. Algemeen marktrisico

De waarde van commercieel vastgoed is voor een groot deel afhankelijk van de huur en aanvangsrendementen.
De huurprijzen komen tot stand op basis van vraag en aanbod. In economisch slechtere tijden zullen de huren
en de kapitalisatiefactor dalen en zal de leegstand toenemen. Dit betekent dat de waarde van het vastgoed
in een slechte conjunctuur kan dalen. Ook afgezien van de huur wordt de waarde van vastgoed bepaald door
veranderingen in vraag naar en aanbod van vastgoed. Andere factoren die invloed kunnen hebben op de waarde
van het vastgoed zijn de rentestand en de inflatie. De huidige instabiele situatie op de financiële markten kan
bij aanhoudende onrust van verdere invloed zijn op de waarde van commercieel onroerend goed. Doordat de NV
tot op heden uitsluitend belegt in Nederlands commercieel onroerend goed en geen internationale spreiding is
aangebracht zullen het rendement- en het risicoprofiel van de NV worden beïnvloed door de Nederlandse macroeconomische ontwikkelingen. De NV kan zich niet wapenen tegen de macro-economische krachten die de waarde
van vastgoed bepalen.

12. Leegstand

Gemiddeld verhuizen bedrijven eens per vijf jaar. Jonge bedrijven verhuizen vaker dan bedrijven die al enige jaren actief zijn.
Ondernemingen expanderen en/of krimpen in. Dat betekent dat huurders periodiek evalueren of de gehuurde ruimte voldoet
aan de toekomstplannen. Huurderswisselingen zijn inherent aan een vastgoedbelegging en leveren voor de verhuurder het
nodige werk en kosten op. De gevolgen van een huurderwisseling kunnen negatief uitpakken. Als de markthuur lager is dan
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de huur van de vertrekkende huurder kan een lagere huur gerealiseerd worden. Tevens kan tijdelijke leegstand optreden
zodat sprake is van gederfde huuropbrengsten en niet door te berekenen huurderslasten (met name servicekosten).
Nieuwe huurders kunnen wensen hebben ten aanzien van de voorzieningen. Om op deze wensen in te kunnen gaan is
een periode van leegstand, als gevolg van verbouwing of renovatie, onvermijdelijk. Buiten het feit dat voor verbouwing of
renovatie kosten moeten worden gemaakt, treedt inkomstenderving op als gevolg van de leegstand.
Een huurder kan failliet gaan waardoor hij zijn huurverplichtingen niet meer kan nakomen. Ook dit veroorzaakt leegstand en
huuruitval. Indien huurderswisselingen optreden moet rekening worden gehouden met makelaarskosten teneinde nieuwe
huurders aan te trekken.

13. Debiteuren

De huurders worden bij het aangaan van de huurovereenkomst getoetst op betrouwbaarheid en betalingsmoraal. Bij
organisaties als Graydon en Dun & Bradstreet kan de kredietwaardigheid van de huurders worden onderzocht. Overigens
moet gemeld worden dat dergelijke onderzoeken geen garanties voor de toekomst bieden. Er is in opdracht van de
Directie een onderzoek uitgevoerd naar de kredietwaardigheid van de huurders door Graydon. Indien huurgaranties
zijn verkregen is tevens de kredietwaardigheid van de garant onderzocht. Deze onderzoeken geven echter geen garantie
dat huurders of de moedermaatschappijen in de toekomst ook nog kredietwaardig zijn. De huurders kunnen, voor- of
nadat de Certificaathouders zijn toegetreden, failliet gaan.

14. Huur

De verschillende risico’s zijn deels met elkaar vervlochten. In economisch slechtere tijden kunnen de huren na expiratie
van de huurcontracten onder druk komen te staan. De leegstand kan toenemen en de waarde van het onroerend goed
kan wellicht daarvan de nadelige gevolgen ondervinden. De exploitatiewinsten zijn gebaseerd op de huurinkomsten.
Indien door een verslechterende economie een afname van de huuropbrengst of leegstand optreedt, heeft dit gevolgen
voor het Direct Rendement en de verkoopwaarde. In een afnemende markt kunnen de huurinkomsten dalen.
Ook van belang is de indexering die gehanteerd wordt. Indien de inflatie lager is dan de gehanteerde index in de
prognoseberekeningen van 2,5% zal het Direct Rendement afnemen. Indien leegstand optreedt, kan dit een nadelige
invloed hebben op het Indirect Rendement van de objecten aangezien de verkoopprijs en de waardering van onroerend
goed een directe afgeleide is van de huuropbrengsten.

15. Leveragerisico

De aankoop van vastgoed wordt voor een aanzienlijk deel gefinancierd met vreemd vermogen. Naarmate meer
(hypothecair) gefinancierd wordt, is de invloed van inkomstenwijziging op het rendement op het eigen vermogen groter.
Het Direct Rendement daalt relatief sterker naarmate de inkomsten uit huur lager worden. Het is zelfs denkbaar dat bij
een grote inkomstendaling door bijvoorbeeld onvoorziene leegstand niet meer aan de rente- en aflossingsverplichting
kan worden voldaan. De financier heeft dan de mogelijkheid de portefeuille bij executie te verkopen. Van de opbrengst
dienen eerst de hypothecaire leningen afgelost te worden. Het is denkbaar dat er dan onvoldoende resteert om de inleg
van de Certificaathouders geheel of gedeeltelijk terug te betalen. In de leningsovereenkomsten zijn vele verplichtingen
van de geldnemer opgenomen, zoals loan-to-value-regelingen en aflossingsverplichtingen als de risico’s voor de
financier toenemen.

16. Rente

Het beleggingsresultaat zal bij een stijgende rente een neergaande lijn laten zien, aangezien een gedeelte van het
vastgoed met vreemd vermogen is gefinancierd en daardoor de rentelasten zullen toenemen. Hoe hoger het percentage
vastgoed dat middels vreemd vermogen is gefinancierd hoe hoger navenant het renterisico zal zijn. Een verhoging of
verlaging van de rente kan grote invloed op het rendement hebben. Over een deel van de opgenomen hypothecaire
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leningen is een variabele rente verschuldigd (op basis van het driemaands- of eenmaands-euribor plus opslag). Het is
mogelijk dat de rente op deze hypotheken stijgt. Dit zal een nadelig effect hebben op het Directe Rendement en mogelijk
ook op de Dividenduitkering. De financier van de verstrekte leningen kan conform de algemene voorwaarden die voor
deze leningen gelden, indien de markt daar aanleiding toe geeft de opslagen op de rente wijzigen. Het is mogelijk dat
in voorkomend geval de Directie besluit de Dividenduitkering te verlagen om zodoende de liquiditeitspositie van de NV
intact te houden. Na de gefixeerde en/of gemaximeerde perioden zal het rentebeleid opnieuw worden geëvalueerd.

17. Verlies status Fiscale beleggingsinstelling

Indien de NV zich niet (meer) kwalificeert als Fiscale beleggingsinstelling zal de winst belast worden tegen het
gebruikelijke tarief van de Vennootschapsbelasting (zie hoofdstuk 6 Fiscaliteiten algemeen). Als gevolg van de afdracht
van de Vennootschapsbelasting zal het Dividendrendement voor de Certificaathouders dalen.

18. Politiek

Een onberekenbare factor bij vastgoedbeleggingen is de politiek. Met betrekking tot de bepalingen ten aanzien van
bodemverontreiniging, de bestemmingsplannen, de huurbescherming, de fiscaliteit (waaronder de regelgeving ten
aanzien van de afschrijvingen op vastgoed in de vennootschapsbelastingsfeer, BTW, onroerende zaak belasting en
de heffingsgrondslag box III in de inkomstenbelastingsfeer) en ook de toezichtwetgeving (Wft) heeft de politiek de
nodige gevolgen veroorzaakt voor vastgoedbeleggingen in het algemeen. Het is mogelijk dat de (arbo-)wetgeving ten
aanzien van vastgoedbeleggingen in de toekomst aangepast wordt, waardoor ook onvoorziene nadelen voor de NV
kunnen optreden.

19. Calamiteitenrisico

Brand- en waterschade kan onder meer een negatieve invloed hebben op de huuropbrengsten en de waarde van
het vastgoed. Daarnaast kunnen dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen om de schade te
herstellen. De NV zal zich hiertegen verzekeren. Deze verzekering zal de schade aan het vastgoed grotendeels dekken
maar niet eventuele huurderving.

20. Onderhoud

Een slechte staat van onderhoud kan grote financiële gevolgen hebben. Een grondige periodieke technische inspectie
en een gedegen onderhoudpreventieschema van de gebouwenbeheerder moeten verrassingen voorkomen. Doorgaans
wordt een reservering opgenomen voor onderhoud. Ook in het geval van B&S Vastgoed Nederland NV wordt een
onderhoudsreserve aangehouden. Er moeten overzichten van aanpassingen opgesteld worden die de verhuurbaarheid van
de objecten op lange termijn waarborgen. Het pand dient goed onderhouden te worden. Gebeurt dit niet dan zal de waarde
van het pand bij verkoop relatief lager zijn. De kosten voor onderhoud zullen voldaan worden uit de Liquiditeitsreserve.
Indien er grote onverwachte onderhoudskosten zijn en de Liquiditeitsreserve dient te worden aangesproken kan de
Directie in het uiterste geval besluiten de Dividenduitkering te verlagen. Bovendien zal een pand over ongeveer tien jaar
aan de eisen des tijds en aan de eisen van de huurder(s) moeten worden aangepast. Na tien jaar (indien de panden nog
in eigendom zijn) dienen derhalve investeringen te worden gedaan. Deze investeringen moeten te zijner tijd bijvoorbeeld
(gedeeltelijk) uit de Liquiditeitsreserve worden voldaan. Indien een pand niet aan de eisen des tijds voldoet zal het minder
aantrekkelijk worden voor huurders, hetgeen leegstand en derhalve een lager rendement tot gevolg kan hebben. De
Directie speelt bij het aantrekkelijk houden van het pand een grote rol. Over het algemeen kan gesteld worden dat in
de eerste tien levensjaren van een gebouw de onderhoudskosten laag zullen zijn. Tussen het tiende en het twintigste
jaar moet echter serieus rekening gehouden worden met vervangingsinvesteringen en opknapwerkzaamheden. In
B&S Vastgoed Nederland NV wordt gemiddeld 2% van de te ontvangen huur aan de Liquiditeitsreserve toegevoegd ten
behoeve van het uit te voeren onderhoud.
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21. Inflatie

De ontwikkeling van de huurinkomsten is onder meer afhankelijk van de inflatie. Door indexatie van de huurprijzen
wordt een stijgende inflatie deels gecorrigeerd. Ondanks indexatie van de huurprijzen kan een hoge inflatie wel een
nadelig effect hebben op het Indirecte Rendement van de NV.

22. Rendementsrisico

Het rendement is afhankelijk van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid. Veranderingen in het
beleggingsbeleid kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement.

23. Valutarisico
De Indirecte Beleggingen worden gehouden in al dan niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, opererend vanuit Nederland
of daarbuiten. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van regio, sector of anderszins. Indien Indirecte Beleggingen in
vreemde valuta worden gehouden, kan als gevolg van koersdalingen van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta
waarin de Indirecte Beleggingen worden aangehouden een valutarisico ontstaan.

24. Concentratierisico

De Directe Beleggingen van de NV worden gehouden in Nederlands commercieel vastgoed. Dit kan een concentratierisico
tot gevolg hebben. Indien in het land waar de beleggingen gehouden worden zich situaties voordoen op bijvoorbeeld
politiek of economisch gebied die van invloed zijn op de gehouden beleggingen dan kan dit een negatief resultaat hebben
op het rendement van de NV. Daarnaast worden de Directe Beleggingen van de NV gehouden in Nederlands commercieel
vastgoed zoals kantoren, bedrijfspanden en winkels. Beleggen in een bepaald segment kan een concentratierisico tot
gevolg hebben. Indien er in een bepaald segment zich problemen voordoen kan dit nadelige gevolgen hebben voor het
fonds. Dit kan van negatieve invloed zijn op de waarde van de Certificaten en de hoogte van het rendement.
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3. | Profiel
Van Boom & Slettenhaar Groep BV
Van Boom & Slettenhaar Groep BV is een onafhankelijke organisatie gericht op vastgoedbeleggingen voor particuliere
en institutionele investeerders. De organisatie, opgericht in 1997, heeft een grote expertise opgebouwd in het
structureren en beheren van vastgoedfondsen.
De organisatie houdt zich ook bezig met projectontwikkeling. Van Boom & Slettenhaar Projectontwikkeling BV
ontwikkelt op basis van Kostprijs-rendement-huren op voordelige wijze kantoren en bedrijfspanden.
Van Boom & Slettenhaar Groep BV heeft zich gespecialiseerd in commerciële Nederlandse vastgoedbeleggingen;
kantoren, bedrijfsruimten en winkels. Het commercieel, technisch en administratief beheer van het vastgoed gebeurt
geheel in eigen huis. Om de dienstverlening te optimaliseren beschikt Van Boom & Slettenhaar Groep BV ook over een
eigen technische dienst.

Organogram
Beleggers /
Certificaathouders

Van Boom & Slettenhaar
Groep BV

Certificaten

100% Aandeelhouder
Prioriteitsaandeelhoulder

Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen BV

Stichting Administratiekantoor
B&S

Directie/Beheerder
Aandelen

Toezicht

Vastgoedbeleggingen
(direct en indirect)

Raad van Commissarissen

Eerdere projecten
Van Boom & Slettenhaar heeft eerder 12 vastgoed-CV’s gestructureerd en geplaatst met een totaal van € 477
miljoen aan belegd vermogen en met circa 70 panden in beheer. In de afgelopen tien jaar is Van Boom & Slettenhaar
uitgegroeid tot een organisatie met 28 medewerkers. Gerton van Boom, Erik Slettenhaar en Stefan van den Brink zijn
de aandeelhouders van Van Boom & Slettenhaar Groep BV.
In 2007 heeft de organisatie het vastgoed uit 12 van haar vastgoed-CV’s verkocht en daarmee relatief hoge rendementen
gerealiseerd voor haar beleggers. De participanten van de diverse CV’s behaalden met hun belegging indirecte
rendementen van gemiddeld 13,9% inclusief verkoopresultaat. De jaarlijks gemiddelde totaal rendementen varieerden
tussen de 4,9% en 31,6% berekend op basis van de inleg van de participanten.
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Transparant
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV is in het bezit van een doorlopende beheervergunning van de AFM op
grond van de Wft. Daarnaast is Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen
(VVF), de brancheorganisatie van aanbieders van besloten en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze vereniging
heeft zich ten doel gesteld transparantie van de markt voor besloten vastgoedbeleggingen te bewerkstelligen en heeft
daartoe onder meer een gedragscode opgesteld. Tevens heeft Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV ten doel al
haar fondsen, waaronder de NV, onafhankelijk te laten toetsen door de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen.

B&S Vastgoed Academy
De vijfde geheel herziene druk van het boek Beleggen in Vastgoed 2007
onder redactie van drs G. van Boom en S.J. van den Brink bespreekt en
analyseert alle soorten vastgoedbeleggingen. Alles wat een belegger zou
moeten weten over vastgoedbeleggingen komt aan bod. Dit boek wordt
ook gebruikt op vastgoedopleidingen en is een onmisbaar naslagwerk voor de (toekomstige) vastgoedbelegger. Deze
publicatie is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Van Boom & Slettenhaar Groep BV (zolang de voorraad strekt). In
2009 zal Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen starten met de B&S Vastgoed Academy, in masterclasses, geleid door
vastgoeddeskundigen, worden onervaren particuliere vastgoedbeleggers de beginselen van het beleggen in vastgoed
bijgebracht. Tevens zullen nieuwe publicaties uitgebracht worden om de beleggers zo optimaal mogelijk te informeren.

Rendementen afgewikkelde vastgoed-CV’s 2007 inclusief verkoopresultaat*
B&S Kantoren CV

9,9%

B&S Kantoren II CV (1e emissie)

4,9%

B&S Kantoren II CV (2e emissie)

11,1%

B&S Kantoren III CV

8,1%

B&S Kantoren IV CV

10,0%

B&S Kantoren V CV

9,9%

B&S Insinger de Beaufort VI CV

10,3%

B&S Kantoren VII CV

9,8%

B&S Kantoren VIII CV

11,0%

B&S Kantoren IX CV

8,8%

B&S Kantoren X CV (1e tranche)

12,3%

B&S Kantoren X CV (2e tranche)

14,0%

B&S Kantoren XI CV (1e emissie)

17,7%

B&S Kantoren XI CV (2e emissie)

19,1%

B&S Kantoren XI CV (3e emissie)

31,6%

B&S Mode Centrum Almere CV

13,3%

Gemiddeld rendement

13,9%

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Gemiddelde enkelvoudige rendementen inclusief verkoopresultaat.
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4. | Doelstelling en beleggingsstrategie
4.1 Inleiding
Vastgoedfonds B&S Vastgoed Nederland NV is een open-end beleggingsinstelling opgericht in 2007. De structuur en
opzet combineren de traditionele voordelen van een Fiscale beleggingsinstelling (0% belasting en verhandelbaarheid)
en een vastgoed-CV (flexibele financieringsstructuur).
Een Fbi heeft als beperking dat het een relatief inflexibele financieringsstructuur heeft als gevolg van de fiscale eis dat
maximaal 60% van de Directe Beleggingen gefinancierd mag worden met vreemd vermogen. De NV heeft echter desondanks
flexibiliteit in de financieringsstructuur verkregen door naast de financiering van de Directe Beleggingen tevens haar Indirecte
Beleggingen te financieren tot een hoogte van maximaal 20%. Dit betekent dat de mogelijkheid om de Portfolio met vreemd
vermogen te financieren per saldo ruimer is dan maximaal 60%. De NV beschikt nog niet over de status van Fbi. De NV zal deze
status aanvragen zodra dit fiscaal wenselijk is. De NV kan (tijdelijk) de aankoop van objecten financieren met meer dan 60%
(maximaal 100%) vreemd vermogen zolang de NV hiervan geen nadelige gevolgen in het kader van de vennootschapsbelasting
ondervindt. De NV belegt direct in Nederlands commercieel onroerend goed dat wordt beheerd door de ervaren en allround
vastgoedonderneming Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV. De doelstelling van B&S Vastgoed Nederland NV is
enerzijds het aankopen, exploiteren en verkopen van vastgoed (Directe Beleggingen) en anderzijds het houden van belangen
in beleggingsfondsen, vastgoed-CV’s en vastgoedobligaties (Indirecte Beleggingen). De NV kan direct of indirect beleggen in
andere beleggingsinstellingen. De Directe Beleggingen worden gehouden in Nederlands commercieel vastgoed zoals kantoren,
bedrijfspanden en winkels. Het gaat daarbij om reeds verhuurd alsook om nieuw te ontwikkelen vastgoed. De NV belegt niet in
woningen. Meer dan de helft van het eigen vermogen van de NV wordt direct belegd in Nederlands vastgoed.

Kenmerken vastgoedfonds B&S Vastgoed Nederland NV
- Beleggingen in vastgoed:
* Nederlands commercieel vastgoed (direct): 6 kantoorpanden in de Randstad.
* Vastgoedfondsen (indirect): 33% belang in B&S Vastinvest BV, een
vennootschap met een totale waarde van het vastgoed van circa € 92 miljoen
- Totale fondsvermogen circa € 130 miljoen;
- Open-end beleggingsinstelling;
- Groeistrategie;
- Brede spreiding;
- Lage kostenstructuur;
- Transparante beleggingsstrategie;
- Ervaren Directie;
- Fonds is niet beursgenoteerd;
- Dividendrendementprognose 9%*;
- Bezettingsgraad portfolio 98,43%;
- Minimale deelname € 15.000;
- Gemiddeld gewogen lengte huurcontracten circa 7 jaar;
- Solvabele huurders: Rijksoverheid, Eneco, Unit4Agresso, DNV, Ernst & Young, ANP e.a.
* De prognoses voor het Direct Rendement, het Indirect Rendement en het Dividendrendement zijn gebaseerd op een
enkelvoudige rendementsberekening, waarbij het betreffende jaarlijkse resultaat gedeeld wordt door de nominale waarde
van het geplaatste en volgestorte Aandelenkapitaal. De betreffende rendementen zijn allen berekend zonder rekening te
houden met belastingeffecten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. Lees het Prospectus zorgvuldig.
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De Indirecte Beleggingen worden gehouden in al of niet beursgenoteerde vastgoedfondsen opererend in Nederland of
daarbuiten. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van regio, sector of anderszins. Indien er buiten de Eurozone
wordt geïnvesteerd kan valutarisico ontstaan. De verhouding tussen de Directe en de Indirecte Beleggingen is
afhankelijk van het beschikbare vastgoedaanbod en beleid gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur
van de NV.
Het doel van de NV is het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting
1969. De NV zal direct en indirect beleggen in registergoederen teneinde de Certificaathouders in de opbrengst van
de beleggingen te doen delen. Dit betekent dat B&S Vastgoed Nederland NV als doel heeft vastgoed aan te kopen,
te exploiteren en te verkopen (Directe Beleggingen enerzijds) en anderzijds Indirecte Beleggingen te houden. De NV
beoogt hiermee rendement ten behoeve van de Certificaathouders te realiseren. De verkrijging van de Fbi status zal,
zodra dit fiscaal wenselijk is, leiden tot een belastingdruk van 0% en derhalve de doelstelling van het behalen van
(Direct) Rendement ondersteunen. Tot op heden heeft de NV de status van Fbi nog niet aangevraagd omdat nog geen
fiscale winst gerealiseerd wordt. Dat de Fbi status nog niet verkregen is heeft geen invloed op de doelstelling van de
NV. De NV heeft een groeidoelstelling en beoogt hiermee een zo breed mogelijke spreiding te creëren. Bij aanvang
had het Fonds een omvang van circa honderdtwaalf miljoen euro. De Directie streeft naar een omvang van het
Fonds van vijfhonderd miljoen euro belegd vermogen binnen vijf jaar. Kwaliteit en rendement zijn de pijlers van het
investeringsbeleid. De De NV beoogt kwalitatief hoogwaardig vastgoed aan te kopen met een relatief laag risicoprofiel
om hiermee de doelstelling om Direct en Indirect Rendement te realiseren tegen een aanvaardbaar risico te behalen.
De beschrijving van de Portfolio en daaraan gerelateerde kosten en rendementen treft u aan in bijlage 10 bij dit
Prospectus. Deze bijlage 10 zal aangepast worden indien de Portfolio is uitgebreid op zodanige schaal dat een update
van de informatie in dit Prospectus naar het oordeel van de Directie vereist is.
De Directie streeft ernaar een portefeuille op te bouwen die evenwichtig is en een stabiele rendementsontwikkeling
waarborgt. Kwaliteit en rendement worden vertaald in de aankoop van topobjecten (VVF-Vastgoedclassificatie
A en B) en objecten die het rendement ondersteunen (VVF-Vastgoedclassificatie C). Objecten met VVFVastgoedclassificatie D en E worden in beginsel niet door de NV verworven. Zie voor een toelichting op VVFVastgoedclassificatie en de Transparantie Bijsluiter: www.verenigingvastgoedfondsen.nl. De NV zal een actief
investerings- en desinvesteringsbeleid voeren.
Voor een beschrijving van de Portfolio waarin wordt belegd en de Transparantie Bijsluiter wordt verwezen naar bijlage
10 bij dit Prospectus.

Verhandelbaarheid Aandelen/Certificaten
Aandelen worden door de NV en de Certificaten van deze Aandelen door de Stichting uitgegeven. Beleggers kunnen
deelnemen door het verwerven van Certificaten die worden uitgegeven door de Stichting. Maandelijks zal de NV een
Handelsdag organiseren waarop de NV bereid is, tenzij sprake is van een van de gevallen genoemd in artikel 8 van
de Administratievoorwaarden, op verzoek van de Certificaathouder over te gaan tot beslissingen ter zake van inkoop
en verkoop. Voor een overdracht van Certificaten aan derden is steeds de goedkeuring vereist van de vergadering
van houders van Prioriteitsaandelen van de NV. In beginsel zal de vergadering van Prioriteitsaandeelhouders steeds
goedkeuring verlenen aan een overdracht van Certificaten, tenzij sprake is van de omstandigheden zoals beschreven in
de blokkeringsregeling zoals neergelegd in artikel 6 van de Administratievoorwaarden. Overdracht van de Certificaten
mag de status van Fiscale beleggingsinstelling van de NV, zodra deze status is verworven, niet in gevaar brengen. Om
de verhandelbaarheid te optimaliseren kan de NV gebruik maken van de mogelijkheid om maximaal 10% van het
aantal uitstaande Certificaten in te kopen als tijdelijke belegging. De Aandelen en de Certificaten van Aandelen zijn
niet beursgenoteerd.
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Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft F. van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Equity Management
Services) in de arm genomen om de afhandeling van de aankoop en verkoop van de Certificaten te verzorgen. Deze partij
is gespecialiseerd in het bijhouden van certificaathouderregisters, het afwikkelen van aan- en verkooptransacties van
effecten en het informeren van beleggers over hun effectenposities. Naast de gebruikelijke informatie die de belegger
van B&S Vastgoed Nederland NV ontvangt, ontvangt de belegger periodiek ook informatie van Van Lanschot Equity
Management Services over de gedane aan- en verkooptransacties en de omvang van de effectenportefeuille. Voor een
toelichting op de onderhandse markt door Van Lanschot verwijzen wij u naar bijlage 12.
Op de datum van dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van
de kredietcrisis heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie
doen besluiten de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden
tot het fonds. Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de
financiële markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld. Van belang is dat de aangeboden stukken geadsorbeerd
kunnen worden en bovendien de liquiditeitseis van 10% niet in gevaar komt. Het slagen van de Derde Emissie is van
belang.

Inkoop
De NV zal in beginsel op verzoek van een Certificaathouder iedere Handelsdag overgaan tot inkoop van de Certificaten
door de NV. Certificaathouders dienen hun wens tot verkoop van de Certificaten uiterlijk vóór de twaalfde werkdag van
de maand, vóór de Handelsdag schriftelijk kenbaar te maken aan de Stichting. De Directie zal niet overgaan tot inkoop,
dan wel besluiten tot inkoop van een geringer aantal Certificaten, indien sprake is van één van de gevallen als genoemd
in artikel 8 van de Administratievoorwaarden. Inkoop zal geschieden tegen de dan geldende Handelsprijs verminderd
met 2% emissiekosten. De Directie verklaart dat - behoudens wettelijke bepalingen en de gevallen waarin in het
belang van de Certificaathouders de inkoop van Certificaten of de terugbetaling van de waarde van de Certificaten
kunnen worden opgeschort -voldoende waarborgen aanwezig zijn opdat aan de verplichting om in te kopen en terug
te betalen kan worden voldaan.
Op de datum van dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van
de kredietcrisis heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie
doen besluiten de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden
tot het fonds. Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de
financiële markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld.

Uitgifte of verkoop door de NV
Bestaande Certificaathouders hebben bij de Uitgifte van nieuwe Certificaten ter financiering van de uitbreiding van de
Portfolio een voorkeursrecht. Indien Certificaathouders hun belang niet wensen uit te breiden zullen Certificaten bij
derden (extern) geplaatst worden.
Een verzoek tot verkrijging van Certificaten dient het aantal Certificaten te vermelden dat de belegger wenst te
verkrijgen. Een dergelijk verzoek wordt (behalve in het geval van gratis verstrekking) in beginsel gehonoreerd indien
uiterlijk vóór de twaalfde werkdag vóór de Handelsdag de NV een bedrag heeft ontvangen gelijk aan het aantal
(potentieel) uit te geven of te verkopen Certificaten vermenigvuldigd met de Handelsprijs vermeerderd met 2%
emissiekosten. Een (rechts)persoon die nog geen Certificaathouder is, dient zijn verzoek tot koop samen met een
gecompleteerd en ondertekend inschrijfformulier bij de Stichting in te dienen. Intrekking van een verzoek tot inkoop
of verkoop of Uitgifte dient uiterlijk vóór de Handelsdag te geschieden zodanig dat het bestuur van de Stichting
een schriftelijke verklaring daartoe moet hebben ontvangen. In geval de NV een emissie uitschrijft, zal deze emissie
voorrang hebben boven de gewenste in- en verkoop van zittende Certificaathouders.
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Op de datum van dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort . Als gevolg van
de kredietcrisis heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie
doen besluiten de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden
tot het fonds. Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de
financiële markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld.

Vervolguitgiftes
De Directie heeft de discretionaire bevoegdheid om tot vervolguitgiftes te besluiten. Iedere Uitgifte van aandelen
verplicht de Stichting in beginsel tot Uitgifte van even zovele Certificaten.

4.2 Beleggingsfilosofie
De vastgoedobjecten die in aanmerking komen om door de NV geselecteerd te worden, moeten in beginsel voldoen
aan de volgende voorwaarden:






KANTOREN WINKELS BEDRIJFSRUIMTEN EN OVERIG ONROEREND GOED WONINGEN UITGEZONDERD 
GUNSTIGE LOCATIE
LANDELIJKE SPREIDING
GOEDE HUURDERS
ALTERNATIEVE AANWENDINGSMOGELIJKHEDEN

Objecten die niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar naar het oordeel van de Directie wel een substantiële
winstpotentie hebben, kunnen ook worden geselecteerd. Het gaat bij de selectie van een object om de mix van
bovengenoemde aspecten. Soms wegen de kwaliteit van de huurder en de looptijd van het huurcontract zwaar, maar
meestal is de locatie doorslaggevend. In ieder geval moeten de objecten een goede belegging opleveren en bijdragen
aan de risicospreiding van de NV. De NV zal over het algemeen voor nieuw en dus relatief duur vastgoed kiezen. De
praktijk wijst uit dat in tijden van afkoeling en recessie de oudere en verouderde objecten als eerste te kampen krijgen
met leegstand. Nieuwe en moderne panden hebben daarom een grotere kans een conjunctuurdaling op te vangen.

Raad van Advies

De Directie is voornemens om een Raad van Advies in te stellen, bestaande uit een afgevaardigde van de Raad van
Commissarissen en enkele beleggers. De Raad van Advies zal de Directie adviseren bij nieuwe acquisities van de NV.
Naar verwachting zal de Raad van Advies na de plaatsing van de Derde Emissie worden ingesteld.
Voor een beschrijving van de groeistrategie verwijzen wij naar paragraaf 4.4 van dit Prospectus.

4.3 Asset management
De vastgoedbeheerder (Directie) is de motor achter het rendement. Vooral in conjunctureel slechte vastgoedtijden
moet een asset manager zijn waarde tonen door het creëren van een sterke binding met de huurders en het leveren
van toegevoegde waarde door middel van bijvoorbeeld een strenge kwaliteitsbewaking en service. Door het opstellen
van meerjarenramingen en een zorgvuldige rapportage kan het huurverloop in kaart worden gebracht en leegstand
zoveel mogelijk worden vermeden. De Directie is direct betrokken bij het beheer van het vastgoed en heeft ook een
eigen technische dienst.
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4.4 Groeistrategie
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor het beleggen in een vastgoedfonds is de risicospreiding binnen
de vastgoedportfolio van dat fonds. Doorgaans worden maximaal vier of vijf panden (of minder) opgenomen in een
fonds. Een deconfiture van een of meerdere huurders heeft dan direct ingrijpende gevolgen voor het rendement en
het voortbestaan van het fonds. Om dit risico te verkleinen zou een vastgoedfonds in minimaal tien objecten moeten
beleggen om zodoende een verantwoorde spreiding over regio’s, locaties en huurders te hebben.
De NV streeft ernaar om door een grotere omvang met meerdere panden en meerdere huurders een grotere risicospreiding,
risicoreductie en rendementstabilisatie te realiseren. Hoe meer panden en huurders door de NV worden opgenomen, des
te lager de relatieve impact van bijvoorbeeld een faillissement van een huurder zal zijn. Bij voorkeur binnen vijf jaar na
oprichting van de NV kan de Portfolio doorgroeien naar een omvang van circa € 500 miljoen. In het kader van de aankoop
van nieuwe panden zal de NV in veel gevallen een tijdelijke zekerheidstelling moeten afgeven ten behoeve van de afname
van het vastgoed.
Indien de NV voornemens is de Portfolio uit te breiden, zal de Directie hierover overleg voeren met de Raad van
Commissarissen en de nog in te stellen Raad van Advies. Na overleg met de Raad van Commissarissen kan de Directie
objecten aan- of verkopen. Ook voor de aankoop van Indirecte Beleggingen heeft de Directie overleg met de Raad van
Commissarissen. Formele toestemming van de Raad van Commissarissen is vereist indien panden aangekocht worden
die een bedrag vertegenwoordigen van 25% of meer van het balanstotaal.
De groei van de NV wordt voor circa 40% met eigen vermogen en circa 60% met vreemd vermogen gefinancierd. De
Directie kan besluiten tijdelijk meer dan 60% van de aankoopprijs (maximaal 100%) van het vastgoed te financieren
voorzover dit niet leidt tot heffing van vennootschapsbelasting.
Om te anticiperen op marktontwikkelingen kan de NV besluiten een of enkele panden aan de Portfolio toe te voegen
om op deze wijze het risicoprofiel van de NV verder te verbeteren en/of het rendement te versterken. Uitbreiding van de
Portfolio zal gefinancierd worden door middel van het doorlopend uitgeven van (Certificaten van) Aandelen. Daarnaast
kan de NV projectemissies plaatsen. Naast het aantrekken van eigen vermogen door middel van de doorlopende verkoop
van (Certificaten van) Aandelen en het plaatsen van projectemissies zal de NV vreemd vermogen aantrekken in de vorm
van bijvoorbeeld hypothecaire leningen om zodoende (een deel) van de portefeuille te financieren.

Gelieerde ondernemingen
De Directie kan vastgoed selecteren dat afkomstig is van gelieerde partijen. Mocht zich dit geval voordoen waarbij de
Directie van oordeel is dat verwerving door de NV van vastgoed afkomstig van de Directie of van aan de NV en/of de
Directie gelieerde partijen in het belang is van de NV en de Certificaathouders, dan zal de betreffende transactie te allen
tijde tegen marktconforme condities worden aangegaan. Aan een dergelijke transactie zal altijd een onafhankelijke
waardebepaling ten grondslag liggen.

Aanpassing beleggingsbeleid
Gedurende de looptijd van de NV kunnen marktomstandigheden dan wel inzichten omtrent de markt veranderen. De Directie
houdt expliciet de mogelijkheid open om het beleggingsbeleid aan te passen vanwege deze veranderingen. Dit met het oog op
de rendementsdoelstelling van de NV. Aanpassingen van het beleggingsbeleid worden steeds als voorwaardenwijziging aan
de AFM kenbaar gemaakt. Voor een nadere beschrijving van de procedure bij wijziging van de voorwaarden, wordt verwezen
naar hoofdstuk 7 van dit Prospectus.
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5. | Financiële gegevens &
verslaglegging
5.1 Inleiding
Hieronder zal inzicht worden verschaft in achtereenvolgens de kostenstructuur en de prognoses van de rendementen van
B&S Vastgoed Nederland NV alsmede de daarbij gehanteerde veronderstellingen. Op pagina 34 en 35 van dit Prospectus
is een prognose van de verwachte kosten en opbrengsten weergegeven die gerelateerd zijn aan het vastgoed dat bij de
Eerste, Tweede en Derde Emissie is aangekocht. Indien nieuwe objecten aan de NV worden toegevoegd en een nieuwe
emissie plaatsvindt zal een nieuwe bijlage bij het Prospectus worden uitgegeven waarin de als gevolg van de vervolg
emissie gewijzigde kosten en opbrengsten worden weergegeven. Door uiteenlopende omstandigheden kunnen de kosten
en rendementen uiteindelijk zowel hoger als lager uitvallen dan geprognosticeerd. In dit kader wordt ook verwezen naar
hoofdstuk 2 Risicofactoren. Ten slotte wordt aangegeven op welke wijze de financiële verslaglegging geschiedt. Alle in dit
Prospectus vermelde kosten, opbrengsten en overige bedragen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

5.2 Kosten
In verband met de oprichting en uitbreiding van
B&S Vastgoed Nederland NV en de verwerving van
het onroerend goed worden verschillende kosten
gemaakt. De posten, opgenomen in het overzicht
op pagina 31, 34 en 35, worden uitgebreid toegelicht
in deze paragraaf.
Met behulp van de Tweede Emissie is uitsluitend
het voor de aankoop van het pand te Arnhem
benodigde eigen vermogen gestort door beleggers.
De voor de Tweede en Derde Emissie benodigde
eigen vermogen om de gemaakte fondskosten
te voldoen wordt dus volledig middels de Derde
Emissie door beleggers ingebracht. De fondskosten
die ten behoeve van de Tweede Emissie en Derde
Emissie zijn gemaakt zijn reeds door de NV voldaan
en derhalve verwerkt in de uitgifte koers van de te
emitteren certificaten. Ten behoeve van de Derde
Emissie is ten opzichte van de Tweede Emissie uitsluitend de post marketingkosten verhoogd met € 750.000.
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Fondsinvesteringen

1e emissie

2e emissie

3e emissie

Totaal

54.915.681
11.800.348
18.744.848
8.172.555

19.594.842
0
0
0
0
0
0

0
10.482.500
11.812.500
0
0
0
0

19.594.842
10.482.500
11.812.500
54.915.681
11.800.348
18.744.848
8.172.555

Vastgoed
Arnhem
Leiden
Capelle a/d Ijssel
Amsterdam Parnassusweg
Barendrecht
Sliedrecht
Rijswijk
Totaal
Overdrachtsbelasting
Notaris
Totaal

93.633.432
3.494.053
60.000

Totale koopprijs
Fondskosten
Financieringskosten
Overbruggingsrente BTW
Niet verrekenbare BTW
Taxatiekosten
Aankoopvergoeding
Makelaarscourtage
Oprichtingskosten &
fiscaal-juridisch advies
Marketingkosten

3.554.053

19.594.842
0
0

97.187.486

0

22.295.000
1.337.700
40.000

19.594.842

1.377.700

135.523.274
4.831.753
100.000

23.672.700

140.455.027

200.000
50.000
500.000
50.000
2.819.003
969.284
200.000

50.000
30.000
0
15.000
1.264.195
0
200.000

50.000
0
75.000
15.000
0
222.950
0

300.000
80.000
575.000
80.000
4.083.198
1.192.234
400.000

650.000

600.000

750.000

2.000.000

Totale bijkomende kosten

4.931.753

5.438.287

2.159.195

1.112.950

8.710.432

689.228

49.158

5.205.155

5.943.541

8.100.000

0

0

8.100.000

Totale fondsinvestering
Hypothecaire geldlening

111.415.000
66.715.000

21.803.195
9.144.000

29.990.805
13.400.000

163.209.000
89.259.000

Eigen vermogen
Plaatsing middels derde emissie
Deelname Van Boom &
Slettenhaar

44.700.000

16.590.805

73.950.000

150.000

100.000

50.000

300.000

Te plaatsen kapitaal

44.550.000

10.400.000

18.700.000

73.650.000

Liquiditeitsreserve
Deelneming B&S Vastinvest BV

-2.159.195

Aflossing equity bridges
Aantal Certificaten ad

12.659.195

2.159.195

13.700.000
100

447.000

54,09

194.121

13.700.000
54,78

342.279

983.400

Opmerking : alle bedragen zijn in Euro
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5.2.1 Fondskosten
Onder de fondskosten vallen alle kosten die bij de doorlopende emissie eenmalig ten laste van de NV komen. De
hoogte van de kosten die bij toekomstige emissies ten laste van de NV komen zullen zoveel mogelijk in lijn zijn
met de hoogte van de bij eerdere emissies ten laste van de NV gekomen kosten. De Directie streeft er naar het
kostenniveau (uitgedrukt als percentage van de koopsom(men) van het bij een emissie aangekocht onroerend
goed) stabiel te houden. Hieronder zijn de kosten benoemd en beschreven.
Notariskosten. Dit zijn de geprognosticeerde kosten in verband met het notarieel verlijden van de akten van
eigendomsoverdracht, de hypotheekakten en de oprichting en uitbreiding van de NV. Overschrijdingen of besparingen
op de notariskosten komen ten laste of ten gunste van de NV.
Financieringskosten. Ten behoeve van de financiering van het vastgoed worden hypothecaire leningen aangetrokken
op condities zoals de NV kan overeenkomen met inachtneming van de beperkingen die gelden voor een Fiscale
beleggingsinstelling. De rente van een nader door de NV te bepalen deel van de hypothecaire lening zal gefixeerd worden
voor een periode van minimaal vijf jaar. Het overige deel zal naar verwachting op variabele rente worden gefinancierd.
Bij het afsluiten van een financiering zijn eenmalige afsluitkosten verschuldigd zijnde de financieringskosten.
Rente voorfinanciering BTW. Op een aantal objecten die worden aangekocht is 19% BTW verschuldigd. Derhalve is in
verband met de voorfinanciering van de BTW rente verschuldigd tot aan het moment dat de BTW is teruggevorderd en
ontvangen van de Belastingdienst.
Niet verrekenbare BTW op fondskosten. Doordat het pand te Amsterdam geheel en het pand te Leiden gedeeltelijk
gehuurd worden door niet-BTW belast presterende huurders kon de NV, naar rato van dit aandeel van dit pand in de NV,
een bedrag van circa € 575.000 van de af te dragen BTW op de fondskosten niet terugvorderen.
Taxatiekosten. De objecten zijn technisch beoordeeld en zijn ten behoeve van het verstrekken van de hypothecaire
financiering getaxeerd. Uit de taxatierapporten blijkt onder andere:
- onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat;
- waarde van de grond;
- herbouwwaarde i.v.m. de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering;
- technische (bouwkundige en installatietechnische) staat van onderhoud.
De taxatiekosten zullen in beginsel maximaal 0,1% van de aankoopsom (exclusief overdrachtsbelasting) van het
aangekochte vastgoed bedragen. Deze kosten zullen bij aankoop van nieuwe objecten eenmalig aan de NV in rekening
worden gebracht. Eventuele overschrijdingen of besparingen op de financieringskosten, rente voorfinanciering BTW en de
taxatiekosten komen voor rekening van de NV.
Aankoopvergoeding, oprichtingskosten en fiscaal-juridisch advies. Dit zijn vaste kosten die door de Directie aan de NV in
rekening worden gebracht, bestaande uit de aankoopbegeleiding van het vastgoed en het uitvoeren van de technische
en financiële due diligence. De aankoopvergoeding zal in beginsel maximaal 3% van de aankoopsom van het vastgoed
(exclusief overdrachtsbelasting) bedragen. Deze kosten zullen bij aankoop van nieuwe objecten eenmalig aan de NV in
rekening worden gebracht.
De oprichtingskosten bestaan onder meer uit de juridische advieskosten in verband met de oprichting en uitbreiding van de
NV, het fiscaal advies, de accountantsverklaring en het onderzoeksrapport van de accountant. De oprichtingskosten zullen
in beginsel maximaal 0,3% van de aankoopsom van het vastgoed (exclusief overdrachtsbelasting) bedragen. Deze kosten
zullen bij aankoop van nieuwe objecten eenmalig aan de NV in rekening worden gebracht. Eventuele overschrijdingen of
besparingen op het budget voor de aankoopvergoeding, oprichtingskosten, uitbreidingskosten en/of kosten voor fiscaaljuridisch advies komen voor rekening van de Directie.
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Marketingkosten. Dit zijn vaste kosten die door de Directie aan de NV in rekening worden gebracht in verband met de
marketingactiviteiten zoals het verzorgen van mailings, de drukkosten van de vooraankondiging, het Prospectus, de
mediacampagne en overige verkoopkosten. De marketingkosten zullen in beginsel maximaal 3,5% van de aankoopsom
van het vastgoed (exclusief overdrachtsbelasting) bedragen. Deze kosten zullen bij aankoop van nieuwe objecten eenmalig
aan de NV in rekening worden gebracht. Eventuele overschrijdingen of besparingen op het marketingbudget komen voor
rekening van de Directie.

Overige posten (zijnde geen kosten)
Deelnemingen. Dit is het bedrag dat de NV heeft belegd in vastgoedfondsen, beleggingsvennootschappen en/of
obligatieleningen als Indirecte Beleggingen.
Aandelenkapitaal. De NV kan de Uitgifte van Certificaten van Aandelen voor een specifieke emissie in één of meerdere
tranches laten plaatsvinden en kan mede afhankelijk van de voortgang van de plaatsing van het Aandelenkapitaal
besluiten de Certificaten ineens of in meerdere termijnen te laten voldoen. Ook kunnen meer Certificaten worden
geplaatst vooruitlopend en/of anticiperend op een geplande uitbreiding van de Portfolio.
Liquiditeitsreserve. Omdat een vastgoedbelegging risico’s en onzekerheden met zich mee brengt, is het verstandig
een werkkapitaal aan te houden. Dit werkkapitaal, hier Liquiditeitsreserve genoemd, wordt gebruikt voor onvoorziene
(onderhouds)uitgaven, (extra) aflossingen op de hypothecaire geldlening en eventuele inkoop van Certificaten. Een deel
van het Direct Rendement wordt vervolgens door de Directie toegevoegd aan en aangehouden als Liquiditeitsreserve,
onder meer voor het bevorderen van de verhandelbaarheid van de Certificaten, aflossingen en onderhoudsreservering.
Het is mogelijk dat de Liquiditeitsreserve in het kader van een eventuele toekomstige uitbreiding van het fonds deels
wordt aangewend om vastgoed aan te kopen of tijdelijk Certificaten van Aandelen in te kopen. Er zal te allen tijde
voldoende Liquiditeitsreserve worden aangehouden voor onvoorziene (onderhouds)uitgaven en (extra) aflossingen op
de hypothecaire geldlening. Conform de wettelijke vereisten is de NV gehouden liquiditeiten van minimaal 10% van het
beheerde eigen vermogen aan te houden. In het geval dat de minimaal vereiste 10% liquiditeit in gevaar dreigt te komen,
kan de Directie in het uiterste geval ervoor kiezen een of meerdere objecten uit de portfolio te verkopen. Deze liquiditeiten
zullen (deels) worden gehouden als banksaldo en zullen derhalve onderdeel uitmaken van de Liquiditeitsreserve.

5.2.2 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Hieronder vallen alle kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de exploitatie van de NV. Hieronder zijn de kosten en
opbrengsten benoemd en beschreven. De geprognosticeerde rendementen zijn opgesteld met inachtneming van de
veronderstellingen zoals opgenomen in paragraaf 5.2.7.

Exploitatieopbrengsten
Huuropbrengsten. De huur van de panden wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gebruikelijke consumentenprijsindex
(CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2000=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de
rendementsprognose is een indexering van 2,5% per jaar aangehouden voor zowel de huur als de Exploitatiekosten.
Bij de berekening is uitgegaan van de veronderstelling dat geen leegstand zal optreden gedurende tien jaar, gezien
de huurcontracten die zijn gesloten op de panden die voor de Eerste, Tweede en Derde Emissie zijn verworven. Dat
leegstand niet zal optreden is niet gegarandeerd.
Renteopbrengsten Liquide middelen. Omdat een vastgoedbelegging risico’s en onzekerheden met zich mee brengt,
is het verstandig een werkkapitaal aan te houden. Dit werkkapitaal, hier Liquiditeitsreserve genoemd, wordt gebruikt
voor onvoorziene (onderhouds)uitgaven en (extra) aflossingen op de hypothecaire geldlening. Een deel van het Directe
Rendement wordt vervolgens door de Directie toegevoegd en aangehouden als Liquiditeitsreserve, onder meer voor

33

Prognose Exploitatieresultaat!

!

Exploitatie opbrengsten
Arnhem
Leiden

"##$!

"#%#!

770.730
722.690

1.184.998
846.762

1.214.623
867.931

808.237
1.303.629

828.443
1.336.220

Capelle aan den Ijssel
Amsterdam Parnassusweg

894.458
3.399.605

916.819
3.484.595

Rijswijk
Totale opbrengsten

538.157
8.376.288
0

Barendrecht
Sliedrecht

Opbrengsten uit indirecte belegging

Directie vergoeding indirecte beleggingen

Aantal maanden

778.815
1.271.833

0
0

12

"#%%!

"#%"!
1.244.989
889.629

939.740
3.571.710

963.233
3.661.003

551.611
9.096.651

565.400
9.324.067

579.536
9.557.169

567.000

567.000

567.000

1.417
565.583
12

849.154
1.369.625

1.417
565.583
12

1.417
565.583
12

Rente-opbrengsten liquiditeitsreserve (4,0%)
Jaarlijkse Opbrengsten

132.104
8.508.392

301.857
9.964.091

156.882
10.046.532

148.418
10.271.170

Exploitatiekosten
Hypotheekrente
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Onderhoud (2% van de huur)
Directievergoeding (4% van de huur)
Overige kosten
Totale kosten

4.790.174
165.000
40.883
167.526
335.052
92.249
5.590.884

4.363.358
169.125
41.905
181.933
363.866
94.557
5.214.744

4.354.214
173.353
42.953
186.481
372.963
96.920
5.226.884

4.345.070
177.687
44.027
191.143
382.287
99.343
5.239.557

2.917.508

4.749.347

4.819.648

5.031.613

4.87
8,9%
10.3%

4.99
9.1%

4.90
8.9%

5.12
9.3%

9.0%
4.93
1.854.311
10.0%

9.0%
4.93
4.690.854

9.0%
4.93
4.848.354

9.0%
4.93
4.848.354

0.14%
121.920
121.920

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

Exploitatieresultaat
Bruto winst per uitgegeven certificaat obv gewogen jaargemiddelde
Bruto winst per participatie in % obv verwachte uitgiftekoers
Gemiddeld Exploitatierendement*
Dividenduitkering in % ***
Dividenduitkering in Euro per participatie
Totale Dividenduitkering
Gemiddelde Dividenduitkering
Aflossing
Totale aflossing

Performance fee Directie

Cash Fee
Fee in de vorm van certifcaten
Liquiditeitsreserve**
*

0

0

0

0
0

0
0

0
0

7.546.431

3.922.044

3.710.457

3.710.836

Het Exploitatierendement is gebaseerd op een enkelvoudig rendement (gemiddelde Exploitatierendement gedeeld door de inleg vennoten).
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus zorgvuldig
en kijk in de risicoparagraaf van de Financiële bijsluiter voor de financiële risico’s!
** Het verschil tussen het gemiddelde Exploitatierendement en de gemiddelde Cash Flow uitkering wordt aangehouden in een Liquiditeitsreserve
waaruit o.a. de aflossingen worden voldaan.
*** Dividenduitkering op jaarbasis.
N.B. Alle bedragen in Euro.
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0

0
0

"#%&!

"#%'!

"#%(!

"#%)!

1.276.113
911.870

1.308.016
934.667

1.340.717
958.033

1.374.234
981.984

870.383
1.403.866

892.142
1.438.962

937.307
1.511.810

9.796.098

567.000

987.314
3.752.528

594.024

1.417
565.583
12

"#%*!

"#%+!

"#%$

1.408.590
1.006.534

1.443.805
1.031.697

1.479.900
1.057.490

960.739
1.549.605

984.758
1.588.345

1.009.377
1.628.054

1.011.997
3.846.341

1.037.297
3.942.500

1.063.229
4.041.062

608.876

10.041.001

624.097
10.292.026

639.700
10.549.326

655.693
10.813.060

672.085
11.083.386

688.886
11.360.471

567.000

567.000

567.000

567.000

567.000

567.000

1.417
565.583
12

914.446
1.474.936

1.417
565.583
12

1.417
565.583
12

1.089.810
4.142.089

1.417
565.583
12

1.117.055
4.245.641

1.417
565.583
12

1.144.982
4.351.782

1.417
565.583
12

148.433
10.510.114

146.510
10.753.094

147.789
11.005.398

147.104
11.262.013

144.469
11.523.112

145.307
11.794.276

144.411
12.070.465

4.335.926
182.129
45.127
195.922
391.844
101.827
5.252.775

4.326.782
186.682
46.255
200.820
401.640
104.373
5.266.552

4.317.638
191.349
47.412
205.841
411.681
106.982
5.280.903

4.308.494
196.133
48.597
210.987
421.973
109.656
5.295.840

4.299.350
201.036
49.812
216.261
432.522
112.399
5.311.380

4.290.206
206.062
51.057
221.668
443.335
115.208
5.327.536

4.281.062
211.214
52.334
227.209
454.419
118.088
5.344.326

5.257.339

5.486.542

5.724.495

5.966.173

6.211.732

6.466.740

6.726.139

5.35
9.8%

5.58
10.2%

5.81
10.6%

6,05
11%

6.28
11.5%

6.53
11.9%

6,77
12.4%

9.5%
5.20
5.118.475

9.8%
5.34
5.256.195

10.3%
5.61
5.531.361

10.8%
5.89
5.809.673

11.0%
6.03
5.956.169

11.5%
6.30
6.241.743

11.5%
6.30
6.259.565

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

0.20%
182.880
182.880

8,084
12,126

4,042

31,006
46,506

15,501

54,802
82,199

27,397

39,480

78,971
118,451

103,528
155,285

51,756

129,030
193,536

64,505

154,972
232,446

77.474

3.662.778

3.694.745

3.677.602

3.611.743

3.632.669

3.610.279

3.816.499
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aflossingen en onderhoudsreservering. In de rendementsprognose is uitgegaan van een rentevergoeding over de
Liquiditeitsreserve van 3,5% op jaarbasis.
Opbrengsten Indirecte Beleggingen. Dit zijn de geprognosticeerde (dividend-)opbrengsten die de NV ontvangt uit de
door haar aangegane Indirecte Beleggingen.

Exploitatiekosten
Directievergoeding Indirecte Beleggingen. Conform de Directieovereenkomst (bijlage 3) bedraagt deze vergoeding
0,25% (op jaarbasis) van het netto gerealiseerde rendement van de Indirecte Beleggingen.
Hypotheekrente. Ten behoeve van de financiering van het vastgoed zullen hypothecaire leningen worden aangetrokken.
De rente van deze hypothecaire leningen zal deels voor minimaal vijf jaar gefixeerd worden. De leningen zullen ook
deels kunnen worden opgenomen in de vorm van een rekening-courant faciliteit. Over deze faciliteit zal een variabele
rente op basis van het eenmaands-euribor tarief plus een opslag verschuldigd zijn. De hypothecaire leningen worden
opgenomen bij aankoop van het onroerend goed door de NV. Door deels tegen een variabele rente te financieren is de
NV flexibel in het aflossen van de desbetreffende hypothecaire lening in het geval van verkoop van een of meerdere
panden. Op deze wijze kan een ongewenste boeterente, te voldoen in het geval van vervroegde aflossing, worden
voorkomen (zie paragraaf 5.2.5 voor een uitgebreide beschrijving van de hypotheekrente).
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Onroerende Zaak Belasting. De OZB is een gegeven en wordt berekend over de door de gemeente getaxeerde waarde.
In de rendementsprognose is, voor zover deze bedragen nog niet bekend waren, een schatting van de OZB opgenomen.
Verzekeringen. Op basis van de taxatierapporten van de herbouwwaarde wordt voor de portfolio een uitgebreide opstalen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op de opstalverzekering is een eigen risico van toepassing van € 1.125 per
schadegeval. Ten behoeve van het bestuur van Stichting Administratiekantoor B&S en de Raad van Commissarissen
is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze verzekering is een eigen risico van € 50.000 per
schadegeval van toepassing. In deze rendementsprognose is de premie voor deze verzekering meegenomen.
Onderhoud. Op basis van de technische rapportages is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten.
Op korte termijn worden geen ingrijpende onderhoudskosten verwacht. In de prognose van de onderhoudskosten
is rekening gehouden met de leeftijd van de panden. De Directie verwacht dat met genoemde voorziening geen
achterstallig onderhoud zal optreden. Het meeste onderhoud van de Portfolio is, tenzij in bijlage 10 anders is
aangegeven, te verwachten na circa tien jaar. Verwacht mag worden dat de onderhoudskosten na tien jaar, indien
de NV nog in het bezit is van de portfolio, toenemen. De NV voegt jaarlijks een percentage van de ontvangen huur
toe aan de Liquiditeitsreserve om het onderhoud gedurende de Beschouwingsperiode uit te voeren. Na de in dit
Prospectus gehanteerde Beschouwingsperiode (zie bijlage 10) zal een hoger percentage van de ontvangen huur aan de
Liquiditeitsreserve dienen te worden toegevoegd om zodoende het vereiste onderhoud te kunnen uitvoeren.
Directievergoeding (beheervergoeding) en overige vergoedingen aan de Directie uit exploitatie. De Directie treedt op
als beheerder van de NV. Conform de Directieovereenkomst (bijlage 3) bedraagt de vergoeding voor het gevoerde beheer
4,0% (op jaarbasis) van de totale geïncasseerde jaarhuurinkomsten van de Directe Beleggingen. Daarnaast ontvangt
de Directie, als vergoeding voor de aanloopkosten bij ieder nieuw direct vastgoedbeleggingsproject (per emissie) in
verband met de inrichting van het beheersysteem, een vaste vergoeding van € 2.500. De vergoeding voor Indirecte
Beleggingen bedraagt 0,25% op jaarbasis van het gerealiseerde rendement op de Indirecte Beleggingen. Onder beheer
worden alle handelingen verstaan die nodig zijn voor het goed functioneren van de NV, waaronder het periodiek
informeren van de Certificaathouders als ook het onderhouden van het contact met de huurders, het verhuren van
eventuele leegstaande ruimten, het zorgdragen voor het technisch onderhoud van de objecten en het organiseren van
de besluitvorming binnen de NV. Voorts zal de NV jaarlijks een Performance fee aan de Directie toekennen. Dit is de
prestatiegerelateerde vergoeding die de NV op grond van de Directieovereenkomst jaarlijks aan de Directie toekent.
Indien de gerealiseerde winst hoger is dan 7% over het gemiddelde door Certificaathouders gestorte deelnamebedrag
exclusief emissiekosten, zal de Directie gerechtigd zijn tot een Performance fee van 15% van de meerdere gerealiseerde
winst boven 7% over het gemiddelde door Certificaathouders gestorte deelnamebedrag exclusief emissiekosten. De
Directie heeft afstand gedaan van de Performance fee over 2008 en 2009.
Overige kosten. De Directie brengt deze kosten aan de NV in rekening op basis van facturen dan wel op basis
van onderbouwde kostencalculaties. De kosten van de Stichting Administratiekantoor B&S en de Raad van
Commissarissen, gemaakt bij de vervulling van hun taken, behoren tot de Exploitatiekosten. De bestuurders van de
Stichting Administratiekantoor B&S ontvangen jaarlijks een vergoeding van € 3.000. De commissarissen ontvangen
een jaarlijkse vergoeding van € 10.000 met uitzondering van de voorzitter die een vergoeding van € 12.500 ontvangt.
De belangrijkste kostenpost in deze rubriek is het opstellen van de jaarrekening van de NV, eventueel juridisch advies
en de externe kosten voor het organiseren van de jaarvergadering. De jaarrekening wordt opgesteld door de interne
registeraccountant van de Directie en gecontroleerd door een extern accountantskantoor.
Performance fee. De Directie ontvangt jaarlijks conform de Directieovereenkomst een prestatiegerelateerde vergoeding.
Jaarlijks zal, indien de gerealiseerde winst na belastingen hoger is dan 7% over het gemiddelde door certificaathouders
gestorte deelname bedrag (excl. emissiekosten), de Directie gerechtigd zijn tot een Performance fee van 15% van
de meerdere gerealiseerde winst na belastingen boven 7% over het gemiddelde door certificaathouders gestorte
deelnamebedrag (excl. emissiekosten). De berekeningswijze van de Performance fee geschiedt naar de stand van de
vennootschap per het einde van het boekjaar. De gerealiseerde winst wordt berekend op basis van de in het Prospectus
opgenomen richtlijnen. Bij de bepaling van de gerealiseerde winst worden herwaarderingen buiten beschouwing
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gelaten. De Performance fee kan nooit negatief zijn. De performance fee is op factuur betaalbaar binnen veertien
dagen na vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar waarop de desbetreffende Performance fee betrekking
heeft. De Performance fee zal voor tweederde worden betaald in nieuw uit te geven certificaten tegen de eindjaar
koers van het betreffende jaar. De overige eenderde van de performance fee zal worden uitgekeerd in contanten en
komen derhalve ten laste van de Liquiditeitsreserve van de NV.
Emissiekosten. Dit zijn kosten die gemoeid zijn met de Uitgifte van Aandelen in de NV, die vervolgens door de Stichting
worden gecertificeerd en geplaatst. De emissiekosten bedragen 2% van de Handelsprijs op het moment van Uitgifte
van de Certificaten. Deze kosten worden in beginsel bij een emissie separaat aan de belegger in rekening gebracht.

Overige posten (zijnde geen kosten)
Direct Rendement en liquiditeitsreserve. Het Direct Rendement is het positieve verschil tussen de huuropbrengsten
en overige baten uit Directe Belegging enerzijds en de Exploitatiekosten anderzijds. Daarnaast wordt Direct Rendement
gerealiseerd middels deelnemingen of participaties in beleggingsfondsen, beleggingsvennootschappen, obligatieleningen
(Indirecte Beleggingen) of liquide middelen. In 2009 is rekening gehouden dat B&S Vastinvest BV waarin de NV een belang
houdt geen Dividend zal uitkeren. Een deel van dit Direct Rendement wordt, met inachtneming van de verplichting in
het kader van de (toekomstige) status van Fiscale beleggingsinstelling, vervolgens door de NV toegevoegd aan en
aangehouden als Liquiditeitsreserve, onder meer voor aflossingen en de kosten voor toekomstig onderhoud. Tevens
wordt Direct Rendement gerealiseerd op de Indirecte Beleggingen. Dit rendement wordt op gelijke wijze als het Directe
Rendement aangewend.
Indirect Rendement. Het Indirect Rendement wordt gerealiseerd bij verkoop van een of meerdere objecten of op
het moment van (de jaarlijkse) herwaardering van de portefeuille. Een deel van dit Indirect Rendement wordt, met
inachtneming van de verplichting in het kader van het behoud van de status van Fiscale beleggingsinstelling, vervolgens
door de NV toegevoegd aan en aangehouden als Liquiditeitsreserve dan wel uitgekeerd als Dividend. Tevens wordt Indirect
Rendement gerealiseerd op de Indirecte Beleggingen. Dit rendement wordt op gelijke wijze als het Indirect Rendement op
de Directe Beleggingen aangewend.
Gerealiseerd Indirect Rendement. In bijgaand tabel is het Indirecte Rendement op basis van de Intrinsieke waarde van de
Certificaten van Aandelen weergegeven. Aangezien de eerste Certificaten zijn uitgegeven in februari 2008 is het Indirecte
rendement op de Certificaten per ultimo 2007 nihil. Eind 2008 heeft er een herwaardering van de portefeuille van de NV
plaatsgevonden die, onder invloed van de kredietcrisis, een negatief effect heeft gehad op de Intrinsieke waarde van de
Certificaten. Per ultimo 2008 resulteerde dit in een Intrinsieke waarde per Certificaat van € 54,09 hetgeen een negatief
Indirect Rendement van -45,91% ten opzichte van de uitgiftekoers van € 100 per certificaat ten gevolge heeft.
Dividendrendement. Het Dividendrendement is het rendement dat aan de Certificaathouders wordt uitgekeerd. Het
Dividendrendement wordt gevormd door het Directe Rendement (rendement uit exploitatie) uit de Directe Beleggingen
en Indirecte Beleggingen. De NV streeft naar een langjarig gemiddeld Dividendrendement van 7,0% op jaarbasis op basis
van de Intrinsieke waarde. Naast het Directe Rendement verwacht de NV ook Indirect Rendement (uit herwaardering en
verkoop) uit de Directe Beleggingen en Indirecte Beleggingen te realiseren. In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van
het Directe Rendement en geprognosticeerde Dividendrendement.
Gerealiseerd Dividendrendement. In bovenstaande tabel is het procentuele Dividendrendement weergegeven dat is
uitgekeerd aan de Certificaathouders in enig jaar op basis van de uitgifte Handelskoers van € 100 per Certificaat. Aangezien
de eerste Certificaathouders pas zijn toegetreden in februari 2008 heeft de vennootschap geen Dividend uitgekeerd in
2007 en is deze in de grafiek als nihil weergegeven. In 2008 heeft de NV aan het eind van de eerste drie kwartalen 7%
dividend uitgekeerd aan de Certificaathouders. Na afloop van het laatste kwartaal van 2008 is voorzichtigheidshalve geen
Dividend uitgekeerd zodat de gemiddelde Dividenduitkering per ultimo 2008 5,25% bedroeg.
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Baten- en kostenoverzicht 2007 en 2008*
Baten en kosten 2007 en 2008
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IRR. Naast de gangbare rendementsberekening op basis van het enkelvoudige rendement (Direct Rendement gedeeld
door de Handelskoers (exclusief emissiekosten)) wordt ook de Internal Rate of Return, oftewel de interne rentevoet,
gebruikt. De interne rentevoet is het rendement waarbij de contante waarde van het netto beschikbare Dividend gelijk
is aan het geïnvesteerde eigen vermogen. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop het Dividend
beschikbaar komt, met dien verstande dat naarmate Dividend eerder vrij komt er een hogere waarde aan wordt toegekend.
De factor tijd speelt in de berekeningsmethode dus een grote rol. Het IRR rendement vóór belastingen bedraagt 10,5%,
indien er van wordt uitgegaan dat er geen Indirect Rendement wordt gerealiseerd maar dat de beleggers gedurende
de Beschouwingsperiode de Dividenduitkeringen ontvangen en aan het eind van de Beschouwingsperiode hun inleg
gerestitueerd krijgen.

5.2.3 Verkoopkosten
De Directie heeft recht op een verkoopvergoeding van 3% van de waarde van het betreffende registergoed exclusief
overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

5.2.4 Kosten Indirecte Belegging
Conform de Wft dienen in onderhavig Prospectus de kosten opgenomen te worden van de indirecte beleggingen die
B&S Vastgoed Nederland NV houdt. Hieronder treft u derhalve een kort kostenoverzicht aan die zijn ontleend aan de
jaarrekening van B&S Vastinvest BV. In de rendementsberekeningen van de NV zijn uitsluitend de geprognosticeerde
dividenduitkeringen opgenomen die de NV verwacht te ontvangen van B&S Vastinvest BV. In deze prognoses zijn
de hieronder opgenomen kosten derhalve verwerkt. Veranderingen in de kosten van de Indirecte Beleggingen zin
daarmee van invloed op het rendement van de NV. Voor de balans 2008 en winst & verliesrekening 2008, alsmede de
toelichting verwijzen, wij naar bijlage 9. Voor de overnamebalans en winst & verliesrekening verwijzen wij naar bijlage
10, paragraaf 5.
Verwervingskosten. Ten behoeve van de verwerving van het 33% belang in B&S Vastinvest BV door de NV heeft
de NV kosten gemaakt. Deze kosten bedragen in totaal € 199.486 en bestaan uit advieskosten voor de jurist, de
accountant en de notaris. Daarnaast was makakelaarscourtage verschuldigd. Deze kosten zijn opgenomen in de totale
verwervingsprijs van de aandelen van circa € 8,1 miljoen.
Personeelskosten. Hiermee worden de kosten bedoeld die gemaakt zijn voor lonen en salarissen, sociale lasten en
overige personeelskosten.
Exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de exploitatie. Hieronder vallen onder andere de
makelaarskosten, reparatie en onderhoudkosten, verzekeringskosten en overige kosten voor exploitatie.
Algemene kosten. Onder de algemene kosten vallen de accountant- en administratiekosten, de notariskosten en de
overige algemene kosten.

5.2.5 Financieringskosten
Hypothecaire leningen Derde Emissie
B&S Vastgoed Nederland NV heeft inmiddels zeven objecten afgenomen. De aankoop van de objecten Leiden en
Capelle zijn, doordat er nog geen middelen van Certificaathouders waren ingebracht, tijdelijk volledig gefinancierd
middels vreemd vermogen. De volledige koopsom is voldaan middels de door SNS Property Finance verstrekte middelen,
bestaande uit de reguliere hypothecaire leningen (€ 7,1 miljoen (Capelle aan den IJssel) en € 6,3 miljoen (Leiden)) en
een aanvullende tijdelijke zogenaamde ’equity bridge’. Een equity bridge is een tijdelijke overbruggingsfinanciering
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voor het nog te emitteren eigen vermogen. Deze overbruggingsfinanciering bestaat momenteel uit drie financieringen
met een totale omvang van € 13,7 miljoen. Deze tijdelijke overbruggingsfinancieringen zullen worden afgelost middels
het door de Certificaathouders tijdens de Derde Emissie in te brengen eigen vermogen. Met SNS Property Finance is
overeengekomen dat € 10,2 miljoen uiterlijk 1 december 2009 dient te worden afgelost. Het restbedrag, een equity
bridge die ziet op de Eerste Emissie van € 3,5 miljoen dient uiterlijk 1 juli 2010 afgelost te worden.
De Derde Emissie dient dus in hoofdzaak ter aflossing van de drie bestaande equity bridges.
Rente Derde Emissie
Ten behoeve van de aankoop van de objecten te Capelle aan den IJssel en Leiden zijn twee hypothecaire leningen
aangegaan. De rente op deze leningen is inmiddels door middel van zogenaamde rente-swaps (een rentederivaat)
gefixeerd voor een periode van vijf jaar. De rente op de lening van € 7,1 miljoen is gefixeerd op 5,24% (inclusief opslag van
0,8%). De rente op de lening van € 6,3 miljoen is gefixeerd op 5,19% (inclusief opslag van 0,8%). In de fondsberekeningen
is ten behoeve van deze twee leningen een gemiddelde rekenrente aangehouden van 5,22%. Op een deel van de
bestaande equity bridges (samen € 10,2 miljoen) is een variabel rentetarief van kracht van het 1 maands-euribor
plus een opslag van 1,25%. Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag circa 2,25%. In de fondsberekeningen is
voorzichtigheidshalve voor deze equity bridges een rekenrente aangehouden van 4,0%. Op het restant van de equity
bridges (€ 3,5 miljoen) is een variabel rentetarief van kracht van het 1 maands-euribor plus een opslag van 1,25%.
Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag circa 2,25%. In de fondsberekeningen is voorzichtigheidshalve voor
deze equity bridge een rekenrente aangehouden van 4,5%.

Hypothecaire financiering
Leiden en Capelle
Opname
Financier
Geldnemer
Afsluitprovisie (totaal)
Rekenrentepercentage*
Rentebetaling
Aflossing**

:
:
:
:
:
:
:
:

Zekerheden:***

:

€ 13,4 miljoen
Bij levering objecten
SNS Property Finance
B&S Vastgoed Nederland NV
circa € 60.000 (0,4% van de hoofdsom , incl. equity bridges en BTW-leningen)
5,22% voor leningen Leiden en Capelle aan den IJssel
Per maand achteraf
Op de hoofdsom voor de lening ten behoeve van Leiden en Capelle aan de
IJssel is geen aflossing verplicht.
1. eerste hypotheekrecht van circa 140% van de hoofdsom van € 13,4 miljoen
miljoen op de panden van de 3e emissie
2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen
Zie ook paragraaf “Zekerheden”.

*

Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.

**

Indien de verhouding hypothecaire lening/ getaxeerde waarde kosten koper hoger is dan 65% houdt de bank zich het recht voor de
aflossingsregeling te herzien waarbij een reguliere aflossing van 2% zal worden ingevoerd.

*** Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

In het kader van de doelstelling de NV uit te breiden kan het zijn dat in de toekomst de verhouding eigen vermogen
of vreemd vermogen verandert. De Directie kan besluiten tijdelijk meer of minder dan 60% van de aankoopsom
(maximaal 100%) van een of meerdere objecten te financieren middels een hypothecaire lening, mits dit geen nadelige
fiscale gevolgen voor de NV heeft. B&S Vastgoed Nederland NV is ten behoeve van de financiering van de portefeuille
leningsovereenkomsten aangegaan.
Hypothecaire lening Tweede Emissie
De aankoop van het object te Arnhem door B&S Vastgoed Nederland NV wordt gefinancierd door middel van een
geldlening van € 9,144 miljoen, hetgeen overeenkomt met circa 47% van de aankoopsom van het pand. De aankoop
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van het object te Arnhem (€ 9,14 miljoen) wordt naast de door SNS Property Finance verstrekte hypothecaire lening
middels het uit de verkoop van de Certificaten verkregen eigen vermogen (€ 10,5 miljoen) gefinancierd.. SNS Property
Finance heeft voor het verstrekken van de financiering als voorwaarde gesteld dat de NV geen aankoopverplichtingen
voor een bedrag hoger dan € 100.000 mag doen zonder de toestemming van SNS Property Finance. Daarnaast is in de
leningovereenkomst opgenomen dat zolang een variabele rente van kracht (de rente dus nog niet gefixeerd is) is en
de rente stijgt boven de 6,5% SNS Property Finance het recht heeft de rente voor een periode van drie jaar te fixeren.

Hypothecaire financiering
Arnhem
Opname
Financier
Geldnemer
Afsluitprovisie (totaal)
Rekenrentepercentage*
Rentebetaling
Aflossing
Zekerheden **

:
:
:
:
:
:
:
:
:

€ 9,14 miljoen
24 april 2009
SNS Property Finance
B&S Vastgoed Nederland NV
circa € 40.000 (0,4% van de hoofdsom, incl. € 18.287,50 inzake BTW-lening)
5,0%
Per maand achteraf
Op de lening ten behoeve van Arnhem zal jaarlijks 2% worden afgelost.
1. eerste hypotheekrecht van 140% van de hoofdsom van € 9.144.000
op het pand Arnhem
2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen Zie ook paragraaf “Zekerheden”.

*

Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.

**

Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

BTW-Lening
Over de aankoopsom van het object te Arnhem is 19% BTW verschuldigd. Hoewel deze BTW teruggevorderd kan worden
dient dit bedrag bij het transport van het object te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag BTW is gefinancierd bij
SNS Property Finance. Deze lening is van tijdelijke aard en heeft de volgende kenmerken;
BTW financiering
: € 3.657.500
Opname
: 24 april 2009
Financier
: SNS Property Finance
Geldnemer
: B&S Vastgoed Nederland NV
Afsluitprovisie (totaal) : circa € 18.287,50 (0,5% van de hoofdsom)
Rentepercentage*
: 1 maandseuribor + 2,00% (momenteel circa 3,0%)
Rentebetaling
: Per maand achteraf
Aflossing
: Uiterlijk 2 maanden na opname van de lening
Zekerheden **
: 1. eerste hypotheekrecht van circa 140% van de hoofdsom van € 3.657.500 op het pand van
de 2e emissie
2. Zie ook paragraaf “Zekerheden”.
*

Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.

**

Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

Tijdelijke lening
Ten behoeve van de aankoop van het object Arnhem is een tijdelijke lening aangegaan met twee particuliere beleggers
van de NV voor een gezamenlijk bedrag van € 800.000. De rente over de leningen is gelijk aan het geprognosticeerd
Dividendrendement van 9%. De NV streeft er naar deze leningen zo spoedig mogelijk af te lossen middels de uitgifte
van Certificaten voor dit bedrag.
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Rente Tweede Emissie
Ten behoeve van de financiering van het object te Arnhem is een rente overeengekomen op basis van het driemaandseuribor
plus een opslag van 1,85% (inclusief liquiditeitsopslag van 0,5%). De Directie is voornemens de rente op de lening voor vijf
jaar te fixeren. Op basis van de huidige 5-jaars rente zou dit resulteren in een rentetarief inclusief opslag van circa 4,6%. In
de fondsberekeningen is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een rentetarief van 5,0%.
Over de BTW-financiering is een variabele rente verschuldigd op basis van het eenmaands-euribor plus een opslag
van 2,0%. Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag circa 3,0%. In de fondsberekeningen is er rekening mee
gehouden dat de BTW financiering na één maand wordt afgelost en dat derhalve over deze lening één maand rente
verschuldigd is.
Hypothecaire leningen Eerste Emissie
De aankoop van de objecten en de deelneming van de Eerste Emissie van B&S Vastgoed Nederland NV is momenteel
gefinancierd door middel van een geldlening van € 66.715.000, hetgeen overeenkomt met circa 60% van de aankoopsom
van de panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV en inclusief kosten. Door middel van de plaatsing van
de Tweede Emissie zal de hypothecaire lening met een bedrag van € 3,5 miljoen worden teruggebracht. Zodat een
hypothecaire lening zal resteren van € 63.215.000 hetgeen overeenkomst met circa 56% van de aankoopsom van de
panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV en inclusief kosten. De Eerste Emissie van B&S Vastgoed
Nederland NV wordt naast het uit de verkoop van de Certificaten verkregen eigen vermogen uitsluitend gefinancierd
middels zekerheid gedekte leningen zonder garantie (hypothecaire leningen).
Rente Eerste Emissie
Ten behoeve van de Eerste Emissie zijn hypothecaire leningen aangetrokken met een totaal bedrag van € 66.715.000. De
Directie heeft de rente op een deel van de lening (€ 30,5 miljoen) middels een zogenaamde ‘renteswap’ gefixeerd voor een
periode van 5 jaar tegen een rentepercentage van 5,30% (inclusief opslagen). Daarnaast heeft de Directie een deel van de
lening (€ 25 miljoen) eveneens middels een ‘renteswap’ gefixeerd tegen een rentepercentage van 5,15 % (inclusief opslagen).
Over een bedrag van € 7.715.000 is het eenmaands euribor plus een opslag van 0,7%
verschuldigd. Op het moment van het verschijnen van deze bijlage bedraagt de verschuldigde rente inclusief opslag
op het variabele deel van de lening circa 1,7 %. In de fondsberekeningen is voor de leningen van € 30,5 miljoen en
€ 25 miljoen inzake de Eerste Emissie een gemiddelde Rekenrente aangehouden van 5,23%. Voor de variabele lening
van € 7.715.000 is voorzichtigheidshalve een Rekenrente aangehouden van 4,0% voor het resterende deel (zie equity
bridges) € 3.500.000) is een rekenrente gehanteerd van 4,5%.
Hypothecaire financiering
Opname
Financier
Geldnemer
Afsluitprovisie
Rekenrentepercentage*

:
:
:
:
:
:

Rentebetaling
Aflossing

:
:

Zekerheden**
panden

:

€ 66.715.000
Bij levering panden
SNS Property Finance
B&S Vastgoed Nederland NV
circa € 105.000 (0,17% van de hoofdsom)
5,23% op basis van de gemiddelde gefixeerde rente 4,0% op basis van de variabele rente
4,5% op resterende lening van € 3.500.000
Per kwartaal achteraf
Op de hoofdsom is geen aflossing verplicht. Desgewenst kan op jaarbasis 5% boetevrij
worden afgelost
1. eerste hypotheekrecht van 140% over de hoofdsom van € 63.215.000 op de vier
van de 1e emissie
2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen*
3. Zie ook paragraaf “Zekerheden”.

*

Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de
fondsberekeningen.
** Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en
verplichtingen opgenomen. Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.
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Zekerheden
Derde Emissie
SNS Property Finance heeft een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de objecten te Capelle aan den IJssel en
Leiden ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen.Daarnaast heeft de financier ten behoeve van een deel van de
verstrekte equity bridges (zijnde € 10,2 miljoen) een tweede hypotheek gevestigd op de objecten te Capelle aan den
IJssel en Leiden, ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen. Daarnaast is een derde hypotheek door SNS Bank NV
gevestigd ten behoeve van de afgesloten renteswaps. Als zekerheid voor het nakomen van de renteverplichtingen die
uit de renteswap voortvloeien, de NV is immers de verplichting aangegaan vijf jaar lang een gefixeerde rente te betalen,
te stellen. De hoogte van deze derde hypotheek wordt door de bank bepaald op basis van statistische modellen die een
inschatting maken van de contante waarde van het verschil tussen de marktrente voor de resterende periode en de
in de renteswap overeengekomen rentelast voor de resterende periode. Van Boom & Slettenhaar Groep BV heeft ten
behoeve van het resterende deel van de door SNS Property Finance verstrekte equity bridges, zijnde € 13,7 miljoen, een
borgstelling afgegeven. Deze borgstelling kan pas worden ingeroepen nadat de bank op het moment van uitwinning
(executie) van de NV niet voldoende middelen ontvangt om alle door haar aan de NV verstrekte leningen en de door
de bank gemaakte kosten vergoed te krijgen. De ten behoeve van de equity bridges verstrekte zekerheden komen te
vervallen zodra de equity bridges zijn afgelost, middels de inbreng van de Certificaathouders.
In totaal bedraagt de hypothecaire inschrijving, die SNS Property Finance (eerste en tweede hypotheek) en SNS Bank
NV (derde hypotheek) hebben gevestigd, circa € 197 miljoen.
Eerste en Tweede Emissie
Ten behoeve van de verstrekte hypothecaire leningen, de BTW financiering, de equity bridges en de afgesloten
renteswaps zijn zekerheden gesteld richting SNS Property Finance. SNS Property Finance heeft het eerste
hypotheekrecht ten bedrage van 140% van de verstrekte eerste hypothecaire leningen. Het is gebruikelijk dat een bank
een hogere hypothecaire inschrijving verkrijgt dan het feitelijk verstrekte bedrag. Het meerdere (40%) wordt verkregen
om de kosten die een bank moet maken bij een eventuele executie van de portefeuille, de eventueel niet betaalde
rente en nog niet voldane aflossingen alsnog te gelden te kunnen maken. Daarnaast is ten behoeve van de afgesloten
renteswaps een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd.

5.2.6 Total Expense Ratio
De Total Expense ratio, oftewel de totale kostenratio, wordt berekend door alle exploitatiekosten (inclusief de jaarlijkse
algemene kosten) als percentage van het gemiddeld eigen vermogen (intrinsieke waarde) in enig jaar uit te drukken.
In geval van de NV bedraagt deze ratio per ultimo 2008 2,7% ( is € 738.409/ € 27.475.827). De Total Expense Ratio voor
B&S Vastinvest BV, de 33% deelneming van de NV, bedraagt per ultimo 2008 9,3% ( is € 946.866/ € 10.150.555). Het is
niet mogelijk een Total Expense Ratio op te nemen voor de NV inclusief haar deelneming in B&S Vastinvest BV omdat
beide entiteiten een verschillend eigen vermogen hebben.

5.2.7 Veronderstellingen ten aanzien van rendementsprognoses
Aan de prognose van het Rendement liggen verschillende veronderstellingen ten grondslag. Hieronder zijn deze
veronderstellingen weergegeven.
Interne factoren:
Onder interne factoren worden factoren verstaan die beïnvloedbaar zijn door de Directie.
 INDIEN DE HUURDERS VAN DE GEBOUWEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE OPTIE DE HUUROVEREENKOMST NA A¾OOP VAN
de huurtermijn te verlengen dan wel huurders failleren, kan de NV met nieuwe huurders op gelijke condities
huurovereenkomsten sluiten zonder dat leegstand ontstaat. In de prognose van het Exploitatieresultaat is geen
leegstandsreserve opgenomen. De Directie is van mening dat gezien de gemiddeld relatief lange resterende
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huurtermijnen en de courantheid van de objecten de leegstand beperkt zal zijn. Dat geen leegstand optreedt is niet
gegarandeerd;
DE WERKELIJKE %XPLOITATIEKOSTEN VAN DE 0ORTFOLIO ZULLEN NIET HOGER ZIJN DAN DE GEPROGNOSTICEERDE %XPLOITATIEKOSTEN
HET TE EMITTEREN BEDRAG AD € 18,75 miljoen t.b.v. de Derde Emissie zal in het jaar 2009/2010 worden geplaatst;
DE VERKREGEN EQUITY BRIDGES TIJDIG WORDEN AFGELOST
ER OVER DE EERSTE TWEE KWARTALEN  GEEN $IVIDENDRENDEMENT WORDT UITGEKEERD

Externe factoren:
Onder externe factoren worden factoren verstaan die niet beïnvloedbaar zijn door de Directie.
 $E ONDERHOUDSKOSTEN KUNNEN BEPERKT BLIJVEN TOT   VAN DE HUURSOM ZONDER DAT DAARBIJ ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
optreedt;
 DE MARKTRENTE ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE 2EKENRENTE GEMIDDELD CIRCA   
 DE JAARLIJKSE INDEXERING VAN DE HUUR IS MINIMAAL GELIJK AAN DE STIJGING VAN DE %XPLOITATIEKOSTEN
 DE HUURINDEXATIE NA    PER JAAR ZAL BEDRAGEN
 DE TE ONTVANGEN RENTE OP BANKTEGOEDEN WELKE WORDEN AANGEHOUDEN ALS ,IQUIDITEITSRESERVE ZAL   BEDRAGEN
 DE (ANDELSKOERS VAN DE UITTE GEVEN #ERTI½CATEN € 54,78 bedraagt;
 DE JAARLIJKSE DIRECTE OPBRENGSTEN UIT DE )NDIRECTE "ELEGGINGEN € 567.000 zullen bedragen (vanaf 2009);
 DAT GEEN VENNOOTSCHAPSBELASTING BETAALD DIENT TE WORDEN
 DAT GEEN ADDITIONELE A¾OSSING OP DE HYPOTHECAIRE LENINGEN BEHOEVEN TE WORDEN GEDAAN
Rendement:
Het rendement op vastgoed kan opgesplitst worden in twee componenten:
 Direct Rendement (exploitatieresultaat)
 Indirect Rendement (herwaarderingen)
Het Direct Rendement wordt gerealiseerd door het batig saldo van de huurinkomsten minus de exploitatiekosten
(inclusief de interestlasten), die verband houden met het beheer en de instandhouding van het onroerend goed.
Aangezien de huur wordt geïndexeerd en de kosten vaak redelijk goed kunnen worden ingeschat, laat het Direct
Rendement zich normaliter goed prognosticeren. Het Indirect Rendement wordt gerealiseerd bij (jaarlijkse)
herwaardering van de objecten die deel uitmaken van de Portfolio. Indien het vastgoed gewaardeerd wordt voor een
andere waarde (hoger of lager) dan de som van de verwervingskosten, en rekening wordt gehouden met de gemaakte
fondskosten en de eventuele renovatie-investeringen, wordt een Indirect Rendement verantwoord. Herwaarderingen
(positief en/of negatief) vinden plaats op het moment dat de Portfolio (jaarlijks) gewaardeerd wordt. Betreffende
herwaarderingen worden verantwoord als ongerealiseerde herwaarderingen, welke op het moment van verkoop
worden gerealiseerd.
Het is moeilijk een betrouwbare schatting te geven van de toekomstige waardeontwikkelingen van de portfolio. Dit
komt doordat de waarde van onroerend goed afhangt van tal van zaken die zich lastig vooraf laten prognosticeren,
zoals de toekomstige huurwaarde, de toekomstige kwaliteit van de huurder, de concurrentie, de aantrekkelijkheid
van de locatie op lange termijn, toekomstige renovatie of de herontwikkelingskosten, de economische conjunctuur,
de rente en het daarmee samenhangende beleggingsklimaat. De Bruto aanvangsrendementen van onroerend goed
(en de gehanteerde kapitalisatiefactor) variëren in de tijd. Het afgeven van een prognose op het Indirect Rendement
biedt daarom weinig houvast. Een investeringsbeslissing moet primair gemaakt worden op basis van de kwaliteit van
het vastgoed, de locaties, de huurders en het geprognosticeerde Dividend. Het realiseren van Verkoopresultaat is een
onderdeel van de beleggingsstrategie van de NV.
Exploitatieresultaat
Omdat B&S Vastgoed Nederland NV een intensief aankoopbeleid heeft, is de berekening van het Exploitatieresultaat
(ter onderbouwing van het geprognosticeerde Dividendrendement) van beperkte houdbaarheid. Voor het jaar
2009 verwacht de Directie het geprognosticeerd Dividendrendement van 9% te kunnen uitkeren op basis van de
exploitatieberekening. Het Exploitatieresultaat komt tot stand door saldering van de jaarlijkse huurinkomsten van de
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portfolio en de directe opbrengsten uit de Indirecte Beleggingen met de jaarlijkse Exploitatiekosten (exclusief
toekomstige herwaarderingen van de vastgoedbeleggingen, beleggingen in deelnemingen en financiële derivaten en
fondskosten) van de portfolio en de NV. In de berekening van het Exploitatieresultaat is uitsluitend rekening gehouden
met de Directe Beleggingen en Indirecte Beleggingen die in dit Prospectus zijn opgenomen. Het geprognosticeerd
Exploitatieresultaat is opgesteld op basis van de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3
Verslaglegging in het Prospectus. Het Exploitatieresultaat is gebaseerd op een enkelvoudige rendementsberekening
waarbij het jaarlijkse Exploitatieresultaat gedeeld wordt door de inleg van de Certificaathouders. De Dividenduitkering
in percentage is gebaseerd op een aankoopprijs van € 54,78. Een beschrijving van de in de prognose exploitatierendement
opgenomen kosten is opgenomen in paragraaf 5.2.
Risicofactoren
Voor belangrijkste risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het Prospectus.
Prognoses versus werkelijkheid
In de rendementsprognoses is ervan uitgegaan dat alle geprognosticeerde kosten ook daadwerkelijk gemaakt worden. In
de praktijk van een vastgoedbelegging zal het feitelijke beeld afwijken van de prognose.
Uitkering Dividend
Op de laatste Handelsdag van ieder kwartaal, voorafgaand aan de vaststelling van de Handelsprijs, wordt het Dividend
vastgesteld. Per kwartaal achteraf wordt het voor uitkering beschikbare Dividend aan Stichting Administratiekantoor
B&S uitgekeerd. De gemiddelde Dividenduitkering zal door reserveringen en aflossingen lager zijn dan het totaal van
het Direct Rendement en het Indirect Rendement. Bij het vaststellen van de Dividenduitkering wordt rekening gehouden
met de bepalingen en verplichtingen die samenhangen met de Fbi-status, voor zover van toepassing. De Stichting zal het
aldus vastgestelde Dividend onverwijld, onder inhouding van 15% dividendbelasting, uitkeren aan de Certificaathouders.
De eerste uitkering zal worden gedaan aan het eind van het eerste kalender kwartaal waarin de toetreding van de
desbetreffende Certificaathouder heeft plaatsgevonden. Indien het totaal van het werkelijke Direct Rendement en/of het
Indirect Rendement in een bepaalde periode lager is dan geprognosticeerd, kan de Directie besluiten over die periode een
lagere of geen Dividenduitkering te verstrekken.

5.2.8 Vaststelling Dividend
Winstuitkering
De winst staat ter vrije beschikking van de AVA. Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht (8) maanden na einde
van het boekjaar een zodanig gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale
beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te behouden zodra deze status
is verkregen. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst
slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Aandelen waarop
krachtens het in artikel 13 lid 6 bepaalde geen stem mag worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering niet mee, tenzij
op de Aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te vervallen.
De AVA kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden.
Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum
bepaalt. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar. Ten laste van de door
de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
Interim-Dividend
De AVA kan, onder goedkeuring van de prioriteit, te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te doen, mits aan het
bepaalde in artikel 37 lid 4 van de statuten van de NV is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft
betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin
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het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke
verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te
reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Dividenduitkering aan Certificaathouders
De stichting zal elk Dividend en elke andere uitkering op de op haar naam gestelde aandelen innen en na ontvangst
onverwijld een overeenkomstig Dividend of overeenkomstige andere uitkering op de Certificaten beschikbaar stellen. Bij
uitkering van bonusaandelen of bij wijze van Stockdividend uitgekeerde Aandelen zal de stichting deze ten titel van beheer
behouden en aan de Certificaathouders met die Aandelen corresponderende Certificaten van Aandelen in het kapitaal van
de vennootschap toekennen. Op die Certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de statuten van de stichting
bepaalde toepasselijk. Uitkering aan Certificaathouders van een op de aandelen ontvangen (laatste) liquidatie uitkering, doet
de Certificaten van Aandelen in het kapitaal van de vennootschap vervallen waarop die uitkering betrekking heeft. De rechten
uit de Certificaten van Aandelen in het kapitaal van de vennootschap jegens de stichting op Dividend of een andere uitkering
vervallen vijf jaar, nadat het Dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het Dividend of die andere uitkering
wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd 2% emissiekosten. Deze kostenvergoeding komt toe aan de Directie die
onder meer dient ter dekking van (eventuele) aan derden verschuldigde provisie welk door de Directie zal worden voldaan.

5.3 Verslaglegging
Algemeen
De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens van B&S Vastgoed Nederland NV worden opgesteld
overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de RJ Vastgoedrichtlijn (RJ 213). De belangrijkste
waarderingsgrondslagen worden hieronder weergegeven. De jaarrekening 2008 treft u in bijlage 8 van dit Prospectus
alsmede op de website www.bensvastgoednederland.nl en www.kwaliteitrendeert.nl.
Waardering van Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging
te realiseren en dienen niet voor eigen gebruik. De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen
de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen
gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een taxatie,
uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur (conform artikel 4:52a Wft). Indien er zich in de markt op enig moment
exceptionele omstandigheden voordoen die van grote invloed zijn op actuele waarde van een of meerdere objecten
van de NV kan de Directie besluiten om op dat moment de gebruikelijke jaarlijkse externe taxatie eerder uit te
laten voeren. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening. Bij de bestemming van het resultaat over het boekjaar wordt de mutatie van resultaten
van de wijzigingen van de actuele waarde toegevoegd of onttrokken aan de herwaarderingsreserve.
Waardering van de deelnemingen
Deelnemingen waarop geen beslissende invloed dan wel invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid van de deelneming, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Wijzigingen in de actuele waarde
van de deelnemingen worden verantwoord in een herwaarderingsreserve.
Waardering van derivaten
De Directie zal indien zij dit nodig acht derivaten aankopen ter afdekking van het gelopen renterisico op de afgesloten
hypothecaire leningen. Derivaten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde.
Jaarrekening en verslag
Het boekjaar van de NV valt samen met het kalenderjaar. De Directie maakt de jaarrekening jaarlijks op binnen vier (4)
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door
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de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden mits hiertoe toestemming
is verkregen van de AFM. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van het bepaalde in Boek 2 Titel 9 van
het Burgerlijk Wetboek en hetgeen is bepaald in de Wft. De AVA stelt de jaarrekening vast. De NV is verplicht tot
openbaarmaking van de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door deponering
bij het Handelsregister. De jaarrekening gaat vergezeld van een jaarverslag alsmede van de in artikel 2:392 lid 1 BW
bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de Directie van toepassing. De openbaarmaking geschiedt in
overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 BW. De Directie stelt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, (zoals
bedoeld in artikel 2:392 BW) van de Directie en de door haar beheerde NV kosteloos beschikbaar aan de Certificaathouders.
Gelijktijdig met de openbaarmaking doet de Directie een aankondiging in één of meer landelijk verspreide Nederlandse
dagbladen dan wel aan het adres van iedere Certificaathouder opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag
en de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 2:392BW, van de Directie en de NV voor de Certificaathouders kosteloos
verkrijgbaar is.. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Directie een afschrift van deze stukken aan de AFM. Jaarlijks
binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, maken de Directie en de NV hun halfjaarcijfers
openbaar door een aankondiging daartoe in één of meer landelijk verspreide dagbladen dan wel aan het adres van iedere
Certificaathouder. Voornoemde wijze van openbaarmaking van de halfjaarcijfers wordt vergezeld van opgave van de plaats
waar de halfjaarcijfers van de Directie en de NV voor de Certificaathouders kosteloos verkrijgbaar zijn, conform artikel 120
derde lid van het BGfo. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Directie een afschrift van haar halfjaarcijfers en van
de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM. De jaarrekening 2007 en de jaarrekening
2008 van de NV zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants
LLP. Deze jaarrekening 2008 is d.d. 27 februari 2009 goedgekeurd
en is gepubliceerd op de websites www.bensvastgoednederland.
nl en www.kwaliteitrendeert.nl. Op het moment van opstellen
van de jaarrekening 2008 was er sprake van een onzekerheid met
betrekking tot het tijdig kunnen voldoen van de aankoopverplichting
van de vastgoedbelegging te Arnhem van circa € 19.200.000,
de aflossingsverplichtingen van de overbruggingsleningen van
€ 10.300.000 en/of andere direct opeisbare financiële
verplichtingen, al dan niet in combinatie met eventuele verdere
dalingen van de beleggingen. Voorenstaande duidde op het bestaan
van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling
van de venootschap. Deze onzekerheid is in de jaarrekening 2008
toegelicht en in de accountantsverklaring is een toelichtende
paragraaf inzake onzekerheid pand Arnhem vermeld. Per datum
van deze prospectus is deze onzekerheid van materieel belang
weggenomen, aangezien de vennootschap inmiddels heeft
voldaan aan de aankoopverplichting van de vastgoedbelegging te
Arnhem.

5.4 Prijsbepaling
Bepaling Intrinsieke waarde
De Intrinsieke waarde per (Certificaat van een) Aandeel wordt op enig moment uitgedrukt in euro’s en is gelijk aan
het eigen vermogen van de NV op dat moment, gecorrigeerd met de fondskosten en de waarde van de rentederivaten
gedeeld door het aantal geplaatste Certificaten. De aankoopkosten, de oprichtingskosten en marketingkosten worden
voor de bepaling van de Intrinsieke waarde in 10 jaar (de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd, berekend
met inachtneming van de in paragraaf 5.3 vermelde waarderingsgrondslagen. De Intrinsieke waarde is gelijk aan
de Handelsprijs. De Intrinsieke waarde zal na afloop van iedere maand worden berekend en op de website worden
gepubliceerd. Indien achteraf blijkt dat de Intrinsieke waarde niet juist is bepaald, dan kan zo nodig bij een verschil
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van 50 basispunten of hoger, compensatie aan de Certificaathouders plaatsvinden. Deze compensatie is slechts nodig
voorzover op de betreffende dag toe- of uittredingen hebben plaatsgevonden.
Handelsprijs
Maandelijks stelt de Directie de Handelsprijs vast. Dit is de prijs van een Certificaat, die op de 15e werkdag van de
maand voor de opvolgende maand wordt vastgesteld door de Directie. De Handelskoers is het eigen vermogen
per de datum van vaststelling van de Koers gecorrigeerd met de fondskosten en de waarde van de rentederivaten
gedeeld door het aantal geplaatste Certificaten. De aankoopkosten en de oprichtings- en marketingkosten worden
voor de bepaling van de Handelskoers in 10 jaar (de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd. De Koers van de
Certificaten zal per maand met de gedurende die maand opgebouwd Dividend per Certificaat worden verhoogd.
Aan het eind van een kwartaal waarop de Dividenduitkering plaatsvindt zal de Koers worden gecorrigeerd voor het
uitgekeerde Dividend. Als gevolg van de Dividenduitkering zal de Intrinsieke waarde, en dus de Koers, per Certificaat
dalen. De cyclus zal zich gedurende ieder kwartaal voordoen.
Uitgifteprijs Certificaten
De Uitgifteprijs van de Certificaten wordt bepaald door de Handelsprijs te verhogen met een kostenvergoeding van
2%. Deze kostenvergoeding komt toe aan de Directie die onder meer dient ter dekking van (eventueel) aan derden
verschuldigde provisie welke door de Directie zal worden voldaan.
Verkoopprijs Certificaten
De Verkoopprijs van de Certificaten wordt bepaald door de Handelsprijs te verhogen met een kostenvergoeding van 2%
emissiekosten. Deze kostenvergoeding komt toe aan de Directie die onder meer dient ter dekking van (eventueel) aan
derden verschuldigde provisie welke door de Directie zal worden voldaan.
Inkoopprijs Certificaten
De Inkoopprijs van de Certificaten is gelijk aan de geldende Handelsprijs te verhogen met een kostenvergoeding van
2% emissiekosten. Deze kostenvergoeding komt toe aan de Directie die onder meer dient ter dekking van (eventuele)
aan derden verschuldigde provisie welk door de Directie zal worden voldaan.
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6. | Fiscaliteit algemeen
6.1 Inleiding
Onderstaand volgt een globaal overzicht van de fiscale positie van de NV alsmede van de Nederlandse fiscale
behandeling van de resultaten uit de Certificaten van Aandelen in de NV gehouden door in Nederland woonachtige of
gevestigde (binnenlands belastingplichtige) Certificaathouders, zoals deze onder de huidige fiscale wetgeving luidt.
De fiscale positie van de NV wordt beschreven op basis van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De fiscale
positie van de Certificaathouders (rechtspersonen en natuurlijke personen) wordt beschreven op basis van de Wet op
de Vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.
Met dit overzicht wordt niet getracht een uitputtende beschrijving te geven van alle relevante fiscale aspecten van
de NV en haar Certificaathouders. Certificaathouders wordt aangeraden ter beoordeling van hun individuele situatie
hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen. Voor zover in dit Prospectus tarieven genoemd worden, worden hiermee de
tarieven 2009 bedoeld.

6.2 Belastingpositie van de NV
De NV is een belastingplichtig lichaam voor de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is in principe
onderworpen aan heffing van vennootschapsbelasting tegen het reguliere
vennootschapsbelastingtarief. Een NV die zich kwalificeert als een Fiscale
beleggingsinstelling (Fbi) in de zin van artikel 28 van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 wordt echter in afwijking hiervan belast
tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0%.
Voor het verkrijgen en het behouden van de status van Fbi gelden een groot
aantal wettelijke eisen. Deze eisen zien onder andere toe op de aard van de
werkzaamheden van de Fbi, haar Aandeelhouders en de wijze waarop de
beleggingen zijn gefinancierd. Een andere belangrijke eis is dat de Fbi haar
gehele, voor uitkering beschikbare fiscale winst binnen acht maanden na
afloop van het boekjaar uitkeert aan haar Aandeelhouders. De NV zal zodra
dit opportuun is, in beginsel voldoen aan deze wettelijke eisen, zodat zij
gebruik kan maken van het 0% vennootschapsbelastingtarief.
De Fbi verliest haar status zodra niet meer aan alle eisen wordt voldaan. Dit statusverlies geldt met terugwerkende
kracht vanaf het begin van het boekjaar waarin niet meer aan de eisen wordt voldaan. Statusverlies heeft als gevolg
dat de resultaten van de NV tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief worden belast. Dit tarief bedraagt
20% voor het deel van het belastbare bedrag tot € 40.000. Voor het deel van het belastbare bedrag tussen € 40.000
en € 200.000 geldt een tarief van 23% en voor het deel van het belastbare bedrag dat meer is dan € 200.000 geldt
een tarief van 25,5%. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig om de bestaande tarieven te verlagen. Dit
voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Parlement. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, bedraagt
het tarief voor het jaar 2009 20% voor het belastbare bedrag tot € 200.000. Voor het deel van het belastbare
bedrag dat meer is dan € 200.000 geldt dan een tarief van 25,5%. De stille reserves en fiscale reserves van de Fbi
bij statusverlies mogen in principe in stand blijven. Omdat de boekwaarde die de Fbi hanteerde voor deze reserves
blijft bestaan, ontstaat er bij statusverlies (en dientengevolge belastingplicht voor de vennootschapsbelasting) een
vennootschapsbelastingclaim over deze reserves tegen het reguliere tarief van 25,5%. Deze regeling geldt echter
niet voor de herbeleggingsreserve.
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De NV heeft tot nu toe niet de status van Fbi aangevraagd, omdat nog geen fiscale winst gerealiseerd wordt.. Dit
wil zeggen dat het resultaat van de NV nu nog op de reguliere wijze belastbaar is, hetgeen evenwel tot en met 2009
niet tot nadelen strekt. De NV blijft voornemens de Fbi-status aan te vragen, zodra hiervoor een fiscale noodzaak is.
Bij aanvang van de Fbi-status zal afrekening plaatsvinden over de eventuele aanwezige stille reserves, hetgeen ook
geen nadelige gevolgen voor de Certificaathouders heeft.

6.3 Nederlandse fiscale behandeling van de resultaten van de Certificaten
van Aandelen van B&S Vastgoed Nederland NV
Wet op de Inkomstenbelasting 2001
Onder de werking van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 zal voor in Nederland woonachtige
Certificaathouders-natuurlijke personen, waarvoor de Certificaten niet kwalificeren als een aanmerkelijk
belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, in principe gelden dat de
Certificaten onder de forfaitaire rendementsheffing van Box III vallen. Als de Certificaten een aanmerkelijk
belang vormen, vindt heffing van inkomstenbelasting plaats in Box II. Een aanmerkelijk belang is aan de orde als
een Certificaathouder, al dan niet tezamen met zijn partner, 5% of meer van de Certificaten van het geplaatste
kapitaal van de NV houdt.
De Certificaten kunnen ook tot het ondernemingsvermogen
van de Certificaathouder worden gerekend (onafhankelijk van
het percentage bezit). Alsdan zal het regime waaronder de
onderneming wordt belast op de Certificaten van toepassing
zijn (derhalve het winstregime van Box I voor een onderneming
van een natuurlijk persoon, en de vennootschapsbelasting voor
een aan de vennootschapsbelasting onderworpen entiteit).
Onder bijzondere omstandigheden zou sprake kunnen zijn
van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, indien
het houden van de Certificaten door een Certificaathoudernatuurlijk persoon wordt gekwalificeerd als werkzaamheden
die het normale, actieve vermogensbeheer te buiten gaan. In
dat geval vindt heffing in Box I plaats, echter niet als winst uit
onderneming, maar als resultaat uit overige werkzaamheden.
Box III
De Certificaathouder voor wie de Certificaten een Box III-vermogensbestanddeel vormen, wordt jaarlijks belast tegen
een forfaitair rendement van 4% over de gemiddelde waarde van de Certificaten, verminderd met de eventueel daarop
drukkende leningen, per 1 januari en 31 december van het jaar. Deze heffing geschiedt derhalve ongeacht het werkelijk
behaalde rendement van de Certificaten. Het forfaitair rendement zal worden belast tegen 30%, zodat de netto heffing
1,2% bedraagt. Iedere belastingplichtige heeft een algemeen heffingsvrij vermogen van € 20.315. Voor gehuwden en
fiscale partners is het € 40.630. Jaarlijks ontvangen dividenden alsmede vermogenswinsten behaald bij vervreemding
van de Certificaten, worden niet apart in Box III belast. Kosten en lasten die verband houden met de verwerving van de
Certificaten zijn daarentegen niet aftrekbaar. Een eventueel verlies bij verkoop van de Certificaten is evenmin aftrekbaar.
Box II
Indien de Certificaten kwalificeren als een aanmerkelijk belang, worden de inkomsten uit de Certificaten in Box II
belast tegen een tarief van 25%. Dit is het geval als een Certificaathouder, al dan niet tezamen met zijn partner, 5% of
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meer van de Certificaten van het geplaatste kapitaal van de NV houdt. Als de Certificaathouder zelf een belang heeft
van minder dan 5%, maar zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of van zijn partner wel een aanmerkelijk belang
houden, kwalificeren zijn Certificaten alsnog als een aanmerkelijk belang. Het belastbare inkomen in Box II bestaat
onder andere uit ontvangen dividenden en winst behaald bij verkoop van de Certificaten. Kosten en lasten die verband
houden met de Certificaten, bijvoorbeeld de rente op schulden die ter financiering van de aankoop van de Certificaten
zijn aangegaan, kunnen ten laste van het inkomen in Box II worden gebracht. Een eventueel verlies behaald met de
verkoop van de Certificaten kan ook ten laste van het inkomen in Box II worden gebracht.
Box I
Indien de Certificaten voor een Certificaathouder tot het IB-ondernemingsvermogen worden gerekend, dient de
Certificaathouder het belastbare resultaat uit de Certificaten te berekenen met inachtneming van de winstregels
van goed koopmansgebruik. Dit geldt ook als de Certificaathouder een belang groter dan 5% houdt. Het belastbare
resultaat uit de Certificaten, waaronder begrepen de winst behaald bij vervreemding, zal jaarlijks belast worden
tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief (maximaal 52%). Kosten en lasten die verband houden met
de Certificaten, bijvoorbeeld de rente op schulden die ter financiering van de aankoop van de Certificaten zijn
aangegaan, zijn aftrekbaar. Een eventueel verlies behaald met de verkoop van de Certificaten kan ook ten laste van
het resultaat worden gebracht.
Vennootschapsbelasting
Voor in Nederland gevestigde Certificaathouders die onderworpen zijn aan de Nederlandse vennootschapsbelasting
(en niet de status van Fiscale beleggingsinstelling hebben in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting
1969), geldt dat de positieve resultaten in 2009 belast worden met 25,5% vennootschapsbelasting. Echter voor de
eerste € 40.000 geldt een tarief van 20% en voor winsten tussen de € 40.000 en € 200.000 geldt een tarief van 23%.
Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig om de bestaande tarieven te verlagen. Dit voorstel moet nog worden
goedgekeurd door het Parlement. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, bedraagt het tarief voor het jaar 2009 20%
voor het belastbare bedrag tot € 200.000. Voor het deel van het belastbare bedrag dat meer is dan € 200.000 geldt
dan een tarief van 25,5%.
De Certificaathouder dient het belastbare resultaat uit de Certificaten te berekenen met inachtneming van goed
koopmansgebruik. Kosten en lasten die verband houden met de Certificaten, bijvoorbeeld de rente op schulden die
ter financiering van de aankoop van de Certificaten zijn aangegaan, zijn in beginsel aftrekbaar. Een eventueel verlies
behaald met de verkoop van de Certificaten kan ook ten laste van het resultaat worden gebracht. Bij een bezit van 5%
of meer door de Certificaathouder is, in afwijking van de hoofdregel, de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing.

6.4 Dividendbelasting
Reguliere Dividenduitkeringen door de NV ten laste van haar winstreserve zijn in beginsel onderworpen aan
inhouding van Nederlandse dividendbelasting tegen een tarief van 15%. De Certificaathouders kunnen de
ingehouden dividendbelasting in principe verrekenen met de door hen verschuldigde inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting.
Fiscaliteiten algemeen
Overdrachtsbelasting
Reeds verkregen objecten
Bij de verkrijging van de panden in Barendrecht en Sliedrecht was geen overdrachtsbelasting verschuldigd, omdat
de verkrijging was vrijgesteld of omdat kwijtschelding van de verschuldigde overdrachtsbelasting is verleend
door de Belastingdienst. De verkrijging van het pand in Rijswijk was gedeeltelijk vrijgesteld en gedeeltelijk belast
met overdrachtsbelasting. De verschuldigde overdrachtsbelasting kwam voor rekening van verkoper, omdat de
verkoop plaatsvond onder de verkoopvoorwaarde ‘vrij op naam’. Terzake van de panden in Amsterdam was wel
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overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting kwam voor rekening van verkoper, omdat
de verkoop plaatsvond onder de verkoopvoorwaarde ‘vrij op naam’.
Tweede emissie
Bij de verkrijging van het pand in Leiden op 24 oktober 2007 (onder onderbindende voorwaarde) is door de NV
overdrachtsbelasting betaald. Bij de verkrijging van het pand in Arnhem is geen overdrachtsbelasting verschuldigd,
omdat de verkrijging is vrijgesteld of omdat kwijtschelding van de verschuldigde overdrachtsbelasting zal worden
verleend door de Belastingdienst. Bij de verkrijging van het pand in Capelle aan de IJssel is overdrachtsbelasting
verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting is betaald door de koper. Als Certificaten worden gekocht door
Certificaathouders, is heffing van overdrachtsbelasting alleen aan de orde indien eventueel tezamen met verbonden
(rechts)personen een bepaalde deelgerechtigdheid in het belang wordt verkregen (in het algemeen 33 1/3% of meer).
Omzetbelasting
Reeds verkregen objecten
De levering van de panden in Barendrecht en Sliedrecht aan de NV waren van rechtswege aan de heffing van
omzetbelasting onderworpen. De levering van het pand in Rijswijk was voor een gedeelte van rechtswege aan de
heffing van omzetbelasting onderworpen. Voor het andere deel van het pand is geopteerd voor een btw-belaste
levering. De levering van het pand in Amsterdam was vrijgesteld van omzetbelasting.
De NV verhuurt de panden in Barendrecht, Sliedrecht en Rijswijk volledig belast met omzetbelasting, zodat de NV de
ter zake aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek kan brengen. Het pand in Amsterdam wordt
volledig vrijgesteld van omzetbelasting verhuurd, zodat de NV de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting welke
toerekenbaar is aan het pand niet in aftrek kan brengen. De verhuur van enkele parkeerplaatsen aan verschillende
huurders bij het pand in Amsterdam vindt van rechtswege belast met omzetbelasting plaats, zodat de NV de aan haar
in rekening gebrachte omzetbelasting die aan deze parkeerplaatsen toerekenbaar is, volledig in aftrek kan brengen.
Tweede emissie
Het pand in Leiden is op 24 oktober 2007 vrijgesteld van omzetbelasting geleverd (onder ontbindende
voorwaarde) aan de NV. De levering van het pand in Arnhem is van rechtswege aan de heffing van omzetbelasting
onderworpen. De levering van het pand in Capelle aan den IJssel is niet belast met omzetbelasting. De NV heeft
voor dit pand geen verplichtingen in het kader van de btw-herzieningstermijn overgenomen. De NV verhuurt
de panden in Arnhem en Capelle aan den IJssel volledig belast met omzetbelasting, zodat de NV de ter zake
aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek kan brengen. Het pand te Leiden wordt voor
ongeveer de helft vrijgesteld van omzetbelasting verhuurd. De andere helft wordt belast met omzetbelasting
verhuurd. Dit betekent dat de aftrek van de omzetbelasting op kosten van exploitatie van dit pand bij de NV
wordt beperkt. Vanwege de vrijgestelde verhuur van het pand in Amsterdam en een deel van het pand in Leiden
wordt de aftrek van omzetbelasting op algemene kosten van de NV gedeeltelijk beperkt. Over de aan- en verkoop
van Certificaten is geen omzetbelasting verschuldigd.
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7. | Juridische structuur
7.1 Inleiding
De initiatiefnemer van de NV is Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV (tevens de Directie). De initiatiefnemer
is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Laren (NH), opgericht bij notariële
akte verleden voor een notaris te Utrecht op 31 augustus 2005. De initiatiefnemer is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Hilversum onder nummer 32110512. Het bestuur van de initiatiefnemer wordt gevormd door de besloten
vennootschap Van Boom & Slettenhaar Groep BV. Laatstgenoemde vennootschap houdt 100% van de aandelen in de
BV van de initiatiefnemer en houdt 100% van de Prioriteitsaandelen.

Organogram
Beleggers /
Certificaathouders

Van Boom & Slettenhaar
Groep BV
100% Aandeelhouder
Prioriteitsaandeelhouder

Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen BV

Certificaten

Stichting Administratiekantoor
B&S

Directie/Beheerder
Aandelen

Toezicht

Vastgoedbeleggingen
(direct en indirect)

Raad van Commissarissen

De NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Laren (NH) opgericht bij notariële
akte verleden voor een notaris te Utrecht op 28 september 2007. De NV is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32126792.De NV is aangegaan voor onbepaalde tijd. De initiatiefnemer
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV treedt op als (enig) bestuurder van de NV en tevens beheerder in de zin
van artikel 1:1 Wft. Tussen de NV en de Directie is een Directieovereenkomst opgesteld (zie bijlage 3). De Directie treedt
ook op als beheerder voor andere (vastgoed)beleggingsinstellingen.
Met medewerking van de NV geeft de Stichting voor elk Aandeel een Certificaat uit. Certificaathouders hebben recht
op Dividend en de mogelijkheid om de Algemene vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te
voeren. Er wordt slechts één soort Certificaat uitgegeven welke recht geeft op een evenredig aandeel in het vermogen
van de NV. De Stichting oefent het stemrecht verbonden aan de Aandelen uit; Certificaathouders zijn niet gerechtigd om
enig stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen. Wel kan de Stichting besluiten tot het verlenen van volmacht
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aan één of meer Certificaathouders om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De
Administratievoorwaarden bevatten de rechten en plichten van de Stichting en de Certificaathouders met betrekking
tot de beheerde Aandelen en de daarvoor toegekende Certificaten (zie bijlage 5).

7.2 Samenvatting statuten B&S Vastgoed Nederland NV
Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van een gedeelte van de statuten van de NV. Voor de volledige statuten
wordt verwezen naar bijlage 1.
Doel
Het doel van de NV is het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting
1969. De NV zal Direct en Indirect Beleggen in registergoederen teneinde de Aandeelhouders in de opbrengst van de
beleggingen te doen delen. Het beleid van de Directie zal zoveel mogelijk in lijn zijn met de doelstelling van de NV en
hetgeen is verwoord in het Prospectus. Het door de Directie gevoerde beleid wordt per kwartaal in nieuwsbrieven en
jaarlijks op de AVA toegelicht.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de NV bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000), verdeeld in
tweeëntwintig miljoen vierhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd (22.499.500) gewone Aandelen van één
eurocent (€ 0,01) nominaal en vijfhonderd (500) Prioriteitsaandelen van één eurocent (€ 0,01) nominaal.
Besluitvorming
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
a. behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de Directie;
b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
c. goedkeuring van het door de Directie gevoerde beleid in de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, voor
zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt;
d. vaststelling van de begroting en het budget voor het aankomende jaar.
Oproeping voor een vergadering van Aandeelhouders/Certificaathouders geschiedt ten minste 14 dagen voor de
aanvang van die vergadering, per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van
iedere deelnemer, alsmede op de website van de beheerder. Alle Aandeelhouders zijn vertegenwoordigingsbevoegd
in de AVA. Besluiten van de Directie die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de NV of de
onderneming ten gevolge hebben zijn tevens onderworpen aan de goedkeuring van de AVA (artikel 20 en overig).
De AVA benoemt, schorst en ontslaat de Directie (artikel 21 en overig). Een besluit tot schorsing of ontslag van een
directeur kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen,
mits die meerderheid meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Elk Aandeel geeft recht op het
uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten
anders is bepaald.
Prioriteitsaandelen
De houders van Prioriteitsaandelen hebben naast de bevoegdheden die houders van gewone Aandelen hebben de
volgende bevoegdheden:
a) besluiten tot het uitgeven van nieuwe Aandelen door de NV indien zij daartoe is aangewezen;
b) het vaststellen van de voorwaarden en de koers van Uitgifte van nieuwe Aandelen;
c) het beperken van het voorkeursrecht bij Uitgifte van nieuwe Aandelen. Bij aanwijzing zijn de houders van Prioriteitsaandelen
hiertoe bevoegd voor een periode van vijf jaar gerekend vanaf de oprichting van de NV behoudens verlenging door de AVA;
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d)
e)
f)
g)

het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van de Directie;
het verlenen van goedkeuring bij het overdragen van Aandelen;
het verlenen van goedkeuring bij het besluit tot het uitkeren van interim-dividend;
het bepalen van het aantal commissarissen.

Blokkeringsregeling
Indien een Aandeelhouder, niet zijnde de NV zelf, Aandelen wil overdragen dan wel indien Aandelen krachtens een door
een Aandeelhouder gemaakt legaat moeten worden overgedragen, behoeft een dergelijke overdracht, wil zij geldig zijn,
de goedkeuring van de vergadering van houders van Prioriteitsaandelen, met dien verstande dat een Aandeelhouder
zijn Aandelen vrijelijk mag overdragen aan de NV. Indien door een voorgenomen overdracht van Aandelen de NV niet
(meer) aan één of meer van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de status van
Fiscale beleggingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, zou voldoen,
zal de vergadering van houders van Prioriteitsaandelen haar goedkeuring weigeren onder opgave van een of meer
gegadigden. Elke Aandeelhouder dient de NV onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn fiscale status.
Schade die de NV en de Aandeelhouders lijden door wijziging van de fiscale status van een Aandeelhouder komt geheel
voor rekening van die Aandeelhouder.
Voorkeursrecht
Bij Uitgifte van gewone en/of Prioriteitsaandelen hebben de Aandeelhouders een voorkeursrecht, met dien
verstande dat de Aandelen eerst zoveel mogelijk worden toegewezen aan de houders van Aandelen van dezelfde
soort als de uitgegeven Aandelen en vervolgens aan de andere Aandeelhouders. Een Aandeelhouder heeft een
voorkeursrecht naar rato van zijn bezit aan Aandelen van dezelfde soort als de uit te geven Aandelen, dan wel,
indien hij deze Aandelen niet bezit, naar rato van zijn bezit aan Aandelen. De algemene vergadering casu quo de
vergadering van houders van Prioriteitsaandelen bepaalt bij het nemen van een besluit tot Uitgifte op welke wijze
en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Het voorkeursrecht kan onder goedkeuring
van de vergadering van houders van Prioriteitsaandelen worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de AVA. Bij
aanwijzing is het recht tot het beperken van het voorkeursrecht aan de houders van Prioriteitsaandelen toegewezen
voor een periode van vijf jaar.
Jaarstukken
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de NV, maakt de Directie een jaarrekening op en legt
deze voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de NV. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren
en commissarissen. Aandeelhouders krijgen op verzoek kosteloos een afschrift van de jaarrekening. De jaarrekening
wordt vastgesteld door de AVA.
Accountant
De NV zal aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de
Directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dat artikel, met dien
verstande dat de NV daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek
verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan de Directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.
Winst
De winst van de NV staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Van de in een boekjaar behaalde winst
zal binnen acht (8) maanden na het einde van het boekjaar een zodanig gedeelte aan de Aandeelhouders worden
uitgekeerd als nodig is om de status van Fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 te behouden. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
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7.3 Directie
Directie
De NV wordt bestuurd door de Directie, (direct of middellijk) bestaande uit een of meer directeuren. De Directie staat
onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Een besluit kan slechts genomen worden indien tenminste de helft van de directeuren ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de Raad van Commissarissen. De Directie verzorgt ten
behoeve van de NV het beheer van de Portfolio op administratief, financieel, commercieel en technisch gebied. In de
Directieovereenkomst is de relatie tussen de Directie en de NV nader uitgewerkt. De Directieovereenkomst maakt deel
uit van dit Prospectus als bijlage 3. De Directie is op grond van deze overeenkomst bevoegd het dagelijkse bestuur van
de NV zelfstandig te voeren en is daarmee beheerder van de NV in de zin van artikel 1:1 Wft.
Het dagelijks beleid van de NV wordt uiteindelijk bepaald door de directie van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen
BV te weten de heren drs. G. van Boom en E. Slettenhaar.
De Directie is bevoegd namens de NV registergoederen aan te kopen en te verkopen. De rechten, plichten en
bevoegdheden van de Directie zijn vastgelegd in de statuten van de
NV en de Directieovereenkomst. Voor een gedetailleerd overzicht
van de bevoegdheden van de Directie wordt verwezen naar de
bijlagen 1 en 3.
De Directie zal deze taken uitvoeren in overeenstemming met
de beleggingsdoelstelling van de NV en met inachtneming
van de bepalingen van de wet, de Wft, het Prospectus, de
Administratievoorwaarden, de statuten van de NV, de door de AFM
gestelde vergunningsvereisten en de op enig moment geldende weten regelgeving. De overige werkzaamheden van de Directie zijn:
 UITNODIGENVANDE!ANDEELHOUDERSVOORDEALGEMENEVERGADERING
van Aandeelhouders;
 AGENDERING VAN DE TE HOUDEN JAARVERGADERING
 TOESTUREN VAN DE JAARREKENING AAN DE !ANDEELHOUDERS  #ERTI½CAATHOUDERS
 TOELICHTING OP DE JAARREKENING TIJDENS DE VERGADERINGEN LATEN VERZORGEN
 VERSLAGGEVING VAN ½NANCIpLE RESULTATEN EN RELEVANTE GEBEURTENISSEN MET BETREKKING TOT DE 0ORTFOLIO
 UITKEREN VAN HET $IVIDEND PER KWARTAAL AAN DE !ANDEELHOUDERS  #ERTI½CAATHOUDERS
 HET NAMENS DE .6 AANGAAN VAN VERSCHILLENDE OVEREENKOMSTEN ZOALS DE KOOPOVEREENKOMSTEN HUUROVEREENKOMSTEN
overeenkomsten van geldlening, leverings- en hypotheekakten, verzekeringsovereenkomsten en al hetgeen dienstig
is of kan zijn aan het beleid van de NV.
Directieovereenkomst
De Directie zal ten behoeve van de NV optreden als bestuurder c.q. beheerder in de zin van de Wft. Tussen de Directie
en de NV is een Directieovereenkomst gesloten (zie bijlage 3) waarin de onderlinge rechtsverhouding alsmede de taken
en bevoegdheden van de Directie zijn vastgelegd. Het bestuur van de NV en zijn vermogen wordt uitsluitend gevoerd
door de Directie, gecontroleerd door de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Het bestuur van de Directie is in handen van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV. De zeggenschap over Van
Boom & Slettenhaar Groep BV ligt bij haar Aandeelhouders de heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den
Brink. Het bestuur van Van Boom & Slettenhaar Groep BV wordt gevormd door de heren G. van Boom en E. Slettenhaar.
De statuten van de Directie zijn opgenomen in bijlage 2.
De Directie heeft conform de Directieovereenkomst en de statuten van de NV o.a. recht op een eenmalige vergoeding
van 3% van de koopsom van de Directe Beleggingen. Tevens heeft de Directie recht op een doorlopende vergoeding van
4% van de gerealiseerde huurinkomsten en 0,25% per jaar van het gerealiseerde rendement op Indirecte Beleggingen.
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Voorts heeft de Directie recht op een Performance fee. Dit is de prestatiegerelateerde vergoeding die de NV op grond
van de Directieovereenkomst jaarlijks aan de Directie toekent. Indien de gerealiseerde winst hoger is dan 7% over
het gemiddelde door Certificaathouders gestorte deelnamebedrag exclusief emissiekosten, zal de Directie gerechtigd
zijn tot een Performance fee van 15% van de meerdere gerealiseerde winst boven 7% over het gemiddelde door
Certificaathouders gestorte deelnamebedrag exclusief emissiekosten. De Directie heeft voor 2008 en 2009 vrijwillig
afgezien van deze Performance fee.
De door Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV gerealiseerde winst en de uit te keren Dividenden staan ter vrije
beschikking van de AVA.
De heren drs. G. van Boom, S.J. van den Brink en E. Slettenhaar zijn Aandeelhouder van de holding Van Boom &
Slettenhaar Groep BV, waartoe Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV behoort.
De heer G. van Boom, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1962, heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen geschiedenis
gestudeerd. Na zijn studie en militaire dienst werd hij financieel adviseur medische beroepen. In 1997 is de heer Van
Boom samen met zijn collega E. Slettenhaar een eigen vastgoedonderneming gestart, Van Boom & Slettenhaar Groep
BV. De heer Van Boom heeft verschillende publicaties over vastgoedbeleggingen op zijn naam staan. De heer Van
Boom is algemeen directeur van Van Boom & Slettenhaar Groep BV en is tevens verantwoordelijk voor de selectie en
acquisitie van het onroerend goed van de NV.
De heer S.J. van den Brink, geboren te Laren op 4 mei 1976 heeft aan de Hogeschool Utrecht de studie Bedrijfseconomie
afgerond. Na zijn studie is hij in 1999 in dienst getreden bij Van Boom & Slettenhaar Groep BV en heeft vervolgens de
postacademische opleiding Vastgoedbeleggingsanalyse en de academische opleiding Bachelor of Science in Real Estate
Finance voltooid. Op 1 januari 2007 is de heer Van den Brink Aandeelhouder geworden van Van Boom & Slettenhaar
Groep BV. De heer Van den Brink is verantwoordelijk voor de structurering en het financieel beheer van de NV.
De heer E. Slettenhaar, geboren te Wierden op 6 augustus 1971, is na zijn middelbare schoolopleiding werkzaam
geweest als financieel adviseur medische beroepen. In 1997 is de heer Slettenhaar samen met zijn collega G. van Boom
een eigen onderneming gestart,Van Boom & Slettenhaar Groep BV. De heer Slettenhaar is verantwoordelijk voor de
interne organisatie en de investor relations.
Van Boom & Slettenhaar Groep BV heeft vanaf 1997 ruime ervaring opgebouwd in het structureren en syndiceren
van besloten beleggingsinitiatieven van met name Nederlands onroerend goed (zie hoofdstuk 3). Van Boom &
Slettenhaar Groep BV zal bij elke emissie voor minimaal € 50.000 Certificaten verwerven. De bestuurders van Van
Boom & Slettenhaar Groep BV, de heren G. van Boom en E. Slettenhaar, zijn door de AFM getoetst op deskundigheid en
betrouwbaarheid.
Informatieverstrekking
De Directie verschaft informatie via haar websites www.vanboomslettenhaar.nl en www.bensvastgoednederland.nl en www.
kwaliteitrendeert.nl. Op deze websites is informatie beschikbaar, waaronder de krachtens de Wft vereiste informatie ten aanzien
van de Directie, alsmede informatie ten aanzien van de NV.
Jaarlijks, in principe binnen vier maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 30 april) van de NV, maakt de Directie een jaarrekening
op en legt deze voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de NV. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren
en commissarissen. Aandeelhouders krijgen op verzoek kosteloos een afschrift van de jaarrekening.
De Directie vermeldt het adres van haar website in ieder Prospectus, als bedoeld in artikel 4:49 van de Wft, de jaarrekening en de
jaarverslagen van de Directie en de jaarverslagen van de NV. Indien de Directie informatie welke zij krachtens de Wft beschikbaar
dient te stellen of te verstrekken, op haar website publiceert of anderszins in elektronische vorm beschikbaar stelt, vermeldt de
Directie daarbij tevens dat desgevraagd een afschrift van die informatie wordt verstrekt en, indien van toepassing, welke kosten
daaraan verbonden zijn. Voorts wordt op verzoek van een ieder kosteloos de gegevens omtrent de Directie welke ingevolge enig
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wettelijk voorschrift in het Handelsregister moeten worden opgenomen, verstrekt. Per kwartaal worden nieuwsbrieven digitaal
aan de Certificaathouders verstrekt.
Aan Certificaathouders wordt op verzoek kosteloos een afschrift van de vergunning van de Beheerder verstrekt. Aan een
ieder wordt op verzoek kosteloos een afschrift van de statuten van de NV verstrekt. Betaalbaarstellingen van uitkeringen aan
Certificaathouders, de samenstelling alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt in een landelijk verspreid
Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere Certificaathouder alsmede op de website van de Directie. Oproeping voor de
AVA geschiedt tenminste vijftien dagen voor de aanvang van die vergadering per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands
dagblad dan wel aan het adres van iedere Certificaathouder alsmede op de website van de Directie.

7.4 Raad van Commissarissen (RvC)
Algemeen
De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De
beloning wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang
van zaken in de NV en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de Directie met raad ter zijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de NV en de met haar verbonden onderneming. Iedere
commissaris heeft vrije toegang tot de gebouwen en de goederen van de NV. Een commissaris is bevoegd inzage te
nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de NV. Voorts kan de Raad van Commissarissen een directeur
schorsen. De schorsing van een directeur duurt twee maanden, tenzij de AVA voor de afloop van die periode heeft beslist
tot verlenging van deze periode met ten hoogste twee maanden. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de AVA te verantwoorden en zich hierbij te laten bijstaan door een raadsman. Indien de AVA niet besluit de
directeur te ontslaan of niet tijdig een besluit terzake neemt vervalt de schorsing.
De Directie verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. In ieder geval stelt de
Directie ten minste een keer per jaar de RvC schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de
algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de NV. De Directie is verplicht de vergaderingen
van de RvC bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. De RvC is voor een juiste uitoefening van zijn
taak bevoegd op kosten van de NV adviezen in te winnen. De RvC besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen die door alle in functie zijnde commissarissen kunnen worden uitgebracht. Ieder lid van de RvC brengt één
stem uit.
Vergoeding Commissarissen
De onkostenvergoeding die aan de commissarissen zal worden voldaan zal worden vastgesteld door de AVA zodra
de commissarissen door de AVA worden aangesteld. De commissarissen ontvangen een jaarlijkse vergoeding van
€ 10.000 met uitzondering van de president-commissaris, die een vergoeding van € 12.500 ontvangt.
Aan de zittende Raad van Commissarissen is een eenmalige honorering toegekend ten behoeve de exercieve
inspanning als toezichthouder welke de reguliere werkzaamheden van de RvC te boven gaat. De heren Bosman en
Koelewijn ontvangen ieder eenmalig als honorering € 15.000. Beide commissarissen hebben besloten deze eenmalige
honorering om te zetten in Certificaten van Aandelen van B&S Vastgoed Nederland NV.
Commissarissen
De volgende bestuurders zijn als lid van de Raad van Commissarissen toegetreden. Onderstaande beschrijvingen zijn
samenvattingen van de curriculum vitae van de commissarissen.
Drs. C.M.A. Bosman (voorzitter)
Clemens Bosman is geboren in 1946. Na zijn studie Bedrijfseconomie heeft de heer Bosman ruime ervaring opgedaan
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bij het vervullen van bestuursfuncties binnen zowel (semi)overheidsorganisaties (wethouder en loco-burgemeester
Gorinchem en lid Tweede Kamer voor het CDA), ondernemingen als non-profit organisaties. De heer Bosman is
bestuurder (voorzitter) geweest van verschillende Stichtingen Bewaarder van vastgoed-CV´s van Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen. De heer Bosman is voorzitter van onder andere de Raad van Commissarissen van Dragee
Chocoladefabrieken, PIBM, Prior Holdings BV, HEMA Handelsonderneming, Mens BV, CRF en W&W marktonderzoek BV.
De heer Bosman is daarnaast een actieve onroerend goedbelegger. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van
Stichting Dienstverlening Serviceflats.
Prof. Dr. J. Koelewijn
Jaap Koelewijn (1956) studeerde Algemene Economie en promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het
onderwerp bedrijfseconomisch toezicht op het bankwezen. Hij werkte vervolgens in diverse researchfuncties in de
financiële sector. Bij MeesPierson was hij aandelenanalist van de Europese financiële sector en vermogensbeheerder,
bij IRIS (een gezamenlijke dochter van Rabobank en Robeco) was hij hoofd strategie respectievelijk onderdirecteur
research en bij de Autoriteit Financiële Markten was hij hoofd research. Sinds begin 2000 is hij zelfstandig adviseur.
Zijn praktijk heet Financieel Denkwerk (www.financieel-denkwerk.nl). Hij combineert in zijn werkzaamheden zijn
ervaring in de wetenschap, de financiële praktijk en het toezicht. Vanaf 1 april 2005 is Jaap Koelewijn lector Corporate
Governance aan de hogeschool Inholland. Per 15 april 2008 is hij benoemd tot parttime hoogleraar Corporate Finance
aan Universiteit Nyenrode. Zijn aandachtsgebied is corporate governance in het algemeen en die van financiële
instellingen in het bijzonder. Daarnaast publiceert hij regelmatig, onder andere in het Financieele Dagblad en geeft
hij presentaties.
De bovengenoemde commissarissen zijn door de AFM op betrouwbaarheid getoetst, en zijn na goedkeuring formeel
benoemd als lid van de RvC van B&S Vastgoed Nederland NV. De commissarissen hebben vanuit hun midden de heer
drs. C.M.A. Bosman gekozen als president-commissaris.
Mr. A.W.M. Roelen (kandidaat-commissaris)
Ad Roelen is geboren in 1949. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam heeft de
heer Roelen ook nog de studies Notarieel Recht en Belastingrecht aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam
en de Katholieke Universiteit van Tilburg afgerond. De heer Roelen is jarenlang werkzaam geweest als notaris en
belastingdeskundige bij Notariskantoor Roelen. De heer Roelen is onder andere bestuurslid van Stichting Mobo
Foundation en lid van de Raad van Advies van Heja Projectontwikkeling B.V. Hij is tevens voorzitter van onder andere
Stichting Exploitatie Nationale Hogeschool voor toerisme en verkeer te Breda. De heer Roelen is Certificaathouder
in B&S Vastgoed Nederland NV. De prioriteitsaandeelhouder heeft bewust een zittende belegger van B&S Vastgoed
Nederland NV als kandidaat-commissaris voorgedragen. Met de keuze voor een belegger voor de functie van
commissaris kunnen de belangen van de beleggers optimaal worden gewaarborgd.

7.5

Stichting Administratiekantoor B&S en Uitgifte van Aandelen en
certificering

De NV geeft Aandelen uit aan Stichting Administratiekantoor B&S (Stichting). De Stichting is een stichting naar
Nederlands recht, opgericht bij notariële akte verleden voor een notaris te Utrecht. De Stichting is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32126274.
Statuten Stichting en Administratievoorwaarden
Hierna worden enkele bepalingen van de statuten van de Stichting en de Administratievoorwaarden kort behandeld
en toegelicht. De Stichting heeft als doelstelling het beheren van Aandelen in het kapitaal van onder andere. de
NV. De Stichting zal de Aandelen verkrijgen en deze beheren, zulks onder toekenning van Certificaten. In het kader
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van het beheer van de Aandelen zal de Stichting alle mogelijke aan de beheerde Aandelen verbonden rechten
uitoefenen, zoals:
a. het ontvangen van alle mogelijke uitkeringen;
b. het uitoefenen van stemrecht;
c. het uitoefenen van aan de Aandelen verbonden stemrechten.
De Stichting zal de Certificaathouders onverwijld doen delen in de opbrengst van de beheerde Aandelen. Ten aanzien
van de beheerde Aandelen en de daarvoor toegekende Certificaten zullen voor de Stichting en de Certificaathouders
Administratievoorwaarden gelden. De Administratievoorwaarden bevatten de rechten en verplichtingen van de
Stichting en de Certificaathouders met betrekking tot de beheerde Aandelen en de daarvoor toegekende Certificaten
(zie bijlage 5).
Het bestuur van de Stichting bestaat in beginsel uit drie bestuurders. De voorzitter van de Stichting zal worden
benoemd door Van Boom & Slettenhaar Groep BV.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht
aan één of meer Certificaathouders om de Stichting binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, nadat
de bewuste Certificaathouder een schriftelijke uitnodiging
tot gebruikmaking van de volmacht van het bestuur van de
Stichting heeft ontvangen en de bewuste Certificaathouder
schriftelijk te kennen heeft gegeven van het aanbod tot
gebruik making van de volmacht gebruik te maken. Het
bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel
te verlenen.
Op deze wijze kan een Certificaathouder, met inachtneming
van de bepalingen in de statuten, het stemrecht in de AVA van
de NV uitoefenen dat statutair aan de houder van gewone
Aandelen is voorbehouden. De overdracht van Aandelen kan
alleen per notariële akte plaatsvinden. De overdracht van
Certificaten kan middels een onderhandse akte plaatsvinden,
hetgeen aanzienlijke kosten bespaart.
Indien er sprake is van het verlenen van een volmacht aan de Certificaathouders van de Stichting dan geldt dat elk
Certificaat recht geeft op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.
De Stichting kent voor elk Aandeel één Certificaat toe met dezelfde aanduiding als het Aandeel waarvoor het is
toegekend. Certificaten luiden steeds op naam. Het bestuur van de Stichting houdt een Register van Certificaathouders
bij. Het bestuur van de Stichting verstrekt desgevraagd aan een Certificaathouder een uittreksel van het register met
betrekking tot zijn recht op een Certificaat van een Aandeel in het kapitaal van de NV.
De koopprijs waartegen de Certificaten in een bepaalde maand dienen te worden overgedragen, wordt vastgesteld
door het bestuur van de Stichting.
Indien een Certificaathouder, niet zijnde de NV zelf, Certificaten wil overdragen aan een andere Certificaathouder, een
derde of de NV, dan wel indien Certificaten krachtens een door een Certificaathouder gemaakt legaat moeten worden
overgedragen, behoeft een dergelijke overdracht, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de vergadering van houders
van Prioriteitsaandelen.
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Indien door een voorgenomen overdracht van Certificaten de NV niet (meer) aan één of meer van de voorwaarden
waaraan moet zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de status van Fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld
in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, zou voldoen, zal de vergadering van houders van
Prioriteitsaandelen haar goedkeuring weigeren onder opgave van een of meer gegadigden als bedoeld in artikel 18 lid
4 van de statuten van de NV.
Indien een Certificaathouder een zodanig aantal Certificaten houdt waardoor de NV niet (meer) aan één of meer van de
voorwaarden moet zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de status van Fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld
in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, voldoet, dan is die Certificaathouder verplicht om onverwijld
tot verkoop en levering van een zodanig aantal van zijn Certificaten over te gaan, dat de NV zijn hiervoor bedoelde status
behoudt. De Stichting stelt het aantal Certificaten vast dat voor verkoop en levering in aanmerking komt.
Elke Certificaathouder dient de Stichting en de NV onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn fiscale status.
Schade die de NV en de Certificaathouders lijden door wijziging van de fiscale status van een Certificaathouder
komt geheel voor rekening van die Certificaathouder. De houders van Prioriteitsaandelen dienen de overdracht van
Certificaten goed te keuren.
Wijziging van de Voorwaarden
Het bestuur van de Stichting is bevoegd tot wijziging van de statuten en de Administratievoorwaarden en kan
besluiten tot de certificering van de door de Stichting beheerde Aandelen. Middels de Administratievoorwaarden
(zie bijlage 5) zal de Stichting de Aandelen beheren.
De Stichting is tevens bevoegd aandelen van andere Vennootschappen te beheren. Een voorstel tot wijziging dan wel
de feitelijke wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de NV en de Certificaathouders wordt bekend gemaakt
door middel van een advertentie in één of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen, of aan het adres van
iedere Certificaathouder afzonderlijk en wordt tevens op de website van de Directie, www.vanboomslettenhaar.
nl en www.bensvastgoednederland.nl geplaatst vergezeld van een toelichting van de Directie. Wijzigingen
waarbij de rechten of zekerheden van de Certificaathouders worden verminderd of beperkt, dan wel lasten aan
de Certificaathouders worden opgelegd, worden niet ingeroepen alvorens drie (3) maanden zijn verstreken na
bekendmaking van de wijziging, en de Certificaathouders binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden
kunnen uittreden. Elk voorstel tot wijziging, alsmede elke wijziging van de voorwaarden wordt gemeld aan de AFM
overeenkomstig artikel 4:47 van de Wft.
Bestuur Stichting Administratiekantoor B&S
Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit drie bestuurders. De voorzitter van de Stichting zal worden benoemd
door Van Boom & Slettenhaar Groep BV. De vergoeding van de bestuurders van de Stichting Administratiekantoor B&S
(behoudens de voorzitter) bedraagt € 3.000 per kalenderjaar per bestuurder voor ‘out of pocket expenses’. Het bestuur
van de Stichting Administratiekantoor B&S wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter
De heer drs. G. van Boom, directeur van Van Boom & Slettenhaar Groep BV.
Secretaris/Penningmeester
De heer Mr. S. Wynia fb, voormalig belastingadviseur en voormalig partner HZW Accountants en Belastingadviseurs te
Veenendaal en belegger in onroerend goed.
Bovengenoemde bestuurders zijn door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Het bestuur heeft de
bevoegdheid administratieve handelingen uit te besteden.
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Verslaglegging
Per kwartaal informeert de Directie de Certificaathouders over de relevante ontwikkelingen door middel van een
(elektronische) nieuwsbrief en de websites van Van Boom & Slettenhaar Groep BV. In deze nieuwsbrief wordt tevens
het Dividend, dat per kwartaal wordt uitgekeerd, kort toegelicht. De Dividenduitkeringen zullen zoveel mogelijk
conform de prognose verlopen. De Directie behoudt zich het recht voor, ten behoeve van de liquiditeit van de NV, een
hogere dan wel een lagere Dividenduitkering te doen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De Directie maakt de jaarrekening jaarlijks op binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 30
april), behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden mits hiertoe toestemming is verkregen van de
AFM. De Directie stuurt de Aandeel- en Certificaathouders jaarlijks als bijlage bij de jaarrekening een begroting
van inkomsten en kosten voor het komende jaar. De jaarrekening en de begroting behoeven de goedkeuring van
de Directie, de Raad van Commissarissen en de AVA. De Directie voorziet de Aandeelhouders jaarlijks van een
invulinstructie voor de fiscale aangifte.
Eerste Emissie en vervolg Uitgiftes
Bij de oprichting van de NV zijn 495.000 Aandelen geplaatst bij de Stichting.
Inkoop Certificaten van Aandelen
De NV is in beginsel verplicht tot inkoop van Certificaten. De NV is niet te allen tijde en onder alle omstandigheden
verplicht tot inkoop van Certificaten. Zij kan in het belang van de Certificaathouders de inkoop van Certificaten of de
terugbetaling van de waarde van de Certificaten opschorten. Indien Certificaathouders hun Certificaten ter inkoop
aan de NV aanbieden, zal de Directie beoordelen of deze Certificaten ingekocht kunnen worden. Ten behoeve van de
liquiditeit van de Certificaten kan de NV tot maximaal 10% van de Certificaten tijdelijk inkopen, mits de NV beschikt
over de benodigde liquide middelen hiervoor.

7.6 Regulatoir kader
De Directie, Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, heeft een vergunning verkregen als beheerder van
beleggingsinstellingen op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Deze vergunning berust vanaf
1 januari 2007 op artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht 4(Wft). Op grond van die vergunning is het de
Directie toegestaan de beleggingsmaatschappij B&S Vastgoed Nederland NV (de NV) te beheren in de zin van de Wft.
De beheerder treedt tevens op als beheerder ten behoeve van vastgoedfonds B&S Mode Centrum Almere II CV.
In dat kader staat de Directie onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Certificaten van B&S Vastgoed
Nederland NV zijn gecreëerd onder de Wft (voorheen Wtb 2005) en het Nederlands recht. Van een verzoek aan de
toezichthouder ingevolge artikel 1:104 lid 1, sub a Wft tot intrekking van de vergunning wordt mededeling gedaan
in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de websites van de Directie (www.vanboomslettenhaar.
nl en www.bensvastgoednederland.nl en www.kwaliteitrendeert.nl). De bestuurders van de Directie zijn door de
AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. De Raad van Commissarissen is door de AFM getoetst op
betrouwbaarheid. De Directie draagt zorg voor naleving van de vereisten waaraan beheerders en door hen beheerde
beleggingsinstellingen op grond van de Wft dienen te voldoen. Dit doet de Directie uit hoofde van haar vergunning
ex artikel 2:65 Wft. De Directie beschikt over het, op grond van de Wft en de daarop gebaseerde regelgeving, voor
beheerders van beleggingsinstellingen minimaal vereiste eigen vermogen van € 225.000.
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8 | Belangrijke informatie
Geïnteresseerden in de verwerving van Certificaten worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van
beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Ook aan het deelnemen in de NV zijn risico’s verbonden. De waarde van
uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële
deelnemers dienen dan ook goede notie te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus en de Financiële Bijsluiter.
Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot de eigen adviseur opdat een afgewogen oordeel kan
worden gevormd over de inhoud en betekenis van dit Prospectus.
De NV adviseert (potentiële) beleggers niet. Voor beantwoording van de vraag of een belegging in de Certificaten
voor de (potentiële) belegger in het concrete geval passend is, wordt verwezen naar de eigen (financieel, fiscaal en/
of juridisch) adviseur.
De van derden afkomstige informatie is door de NV correct weergegeven en voor zover de NV weet en heeft
kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde informatie, zijn geen feiten weggelaten waardoor
de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden. De betrokken deskundigen hebben ingestemd met
de opneming van de verklaring of het verslag en met de vorm en context waarin die verklaring of dat verslag is
opgenomen in het Prospectus.
Dit Prospectus is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de NV.
De NV verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen
om zulks te garanderen en voor zover de NV bekend, de gegevens in
het Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat
geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking
van het Prospectus zou wijzigen. Er hebben zich, anders dan de
gebeurtenissen zoals beschreven in onderhavig Prospectus, geen
ongebruikelijke of zelden voorkomende gebeurtenissen of nieuwe
ontwikkelingen, anders dan gebeurtenissen en ontwikkelingen die
voortkomen uit de normale bedrijfsvoering plaatsgevonden.
.
Het bestuur van de Directie wordt gevormd door de heren drs. G. van
Boom en E. Slettenhaar. De heren G. van Boom en E. Slettenhaar geven
leiding aan alle vennootschappen waarvan Van Boom & Slettenhaar
Groep BV direct of indirect de aandelen houdt. De aandelen van Van
Boom & Slettenhaar Groep BV worden gehouden door de heren drs.
G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den Brink. Tussen de heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den Brink
bestaan geen familiebanden.
Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in
dit Prospectus zijn opgenomen. Indien dergelijke informatie is verschaft of dergelijke verklaringen zijn afgelegd, mag
op die informatie of die verklaringen niet worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de NV. Dit Prospectus
houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het
nemen van enig effect anders dan de aangeboden Certificaten, noch een aanbod van enig effect of een uitnodiging
tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit
volgens de aldaar geldende regelgeving niet geoorloofd is.
De inhoud van dit Prospectus mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de NV worden verspreid
onder derden om andere redenen dan ter beoordeling van de daarin opgenomen beleggingspropositie. Ten behoeve
van de structurering van de NV, de afname en de bezwaring van het onroerend goed is de Directie namens de NV
verschillende overeenkomsten aangegaan. Het betreft hier de aangegane koopovereenkomsten, huurovereenkomsten,
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overeenkomsten van geldlening, leverings- en hypotheekakten, derivaten en verzekeringsovereenkomsten. De
hoofdlijnen van deze overeenkomsten zijn in het Prospectus opgenomen. Het is mogelijk dat in de toekomst thans
niet vermelde bepalingen van deze overeenkomsten een belangrijkere rol spelen dan voorzien. Deze overeenkomsten
evenals de akte van oprichting en statuten van de NV (zie ook bijlage 1 en 2 van dit Prospectus), verslagen, briefwisseling
en andere documenten, historische financiële informatie, alsmede door deskundigen op verzoek van de NV opgestelde
taxaties en (accountants-) verklaringen liggen ten kantore van de Directie ter inzage. Alle taxatierapporten, de
overige relevante onderzoeksrapportages en de huurcontracten liggen ten kantore van de Directie gedurende de
geldigheidsduur van het Prospectus ter inzage.
De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan juridische
beperkingen. Onder meer, maar niet uitsluitend in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk
worden beperkingen gesteld aan de aanbieding en verkoop van Certificaten en aan de verstrekking en verspreiding
van dit Prospectus. Beleggers die in het bezit komen van dit Prospectus worden verzocht kennis te nemen van en zich
te houden aan dergelijke beperkingen. De NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook
van zodanige beperking.
Ernst & Young heeft de verplichte accountantsverklaring afgegeven. De NV meent hiermee aan de optimale
zorgvuldigheidsbetrachting bij het structureren van de beleggingspropositie en het opstellen van het Prospectus
te hebben voldaan. De controlerende accountant, de heer Drs.
A.J. Buisman RA, is ingeschreven als registeraccountant bij de
accountantsorganisatie NIVRA. Ernst & Young heeft geen belang
in B&S Vastgoed Nederland NV noch in haar Directie.
De AFM heeft aan de Directie een permanente vergunning
verleend als bedoeld in artikel 2:65 jo. 2:67 van de Wft (voorheen
Wet toezicht beleggingsinstellingen). De Directie is daarmee als
beheerder van de NV als beleggingsinstelling onderworpen aan
het toezicht van de AFM. In het belang van de beleggers dient de
Directie c.q. de NV te voldoen aan eisen met betrekking tot onder
meer financiële waarborgen, deskundigheid en betrouwbaarheid
van bestuurders, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan
Certificaathouders, publiek en toezichthouders.
Er bestaan geen potentiële belangenconflicten tussen de plichten jegens de NV en hun eigen belangen en/of andere
plichten van de bestuurders van de Directie of de Stichting. Er zijn geen arbeidsovereenkomsten gesloten tussen de
leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen en de NV of haar dochterondernemingen die
voorzien in uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.
Tegen de heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den Brink zijn geen officiële en openbare beschuldigingen
geuit en/of sancties opgelegd door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten (met inbegrip van erkende
beroepsorganisaties). De heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den Brink zijn de afgelopen vijf jaar niet
door gerechtelijke instanties onbekwaam verklaard om te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende of
toezichthoudende organen van de uitgevende instelling of in het kader van het beheer of de uitoefening van de
activiteiten van een uitgevende instelling. De heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar en S.J. van den Brink zijn nooit
veroordeeld voor fraudemisdrijven en zijn de afgelopen vijf jaar niet betrokken geweest bij faillissementen, surseances
of liquidaties. Er zijn geen personen die lid zijn van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen die
rechtstreeks of middellijk een belang in het kapitaal of de stemrechten van de uitgevende instelling bezitten dat
krachtens het nationale recht van de uitgevende instelling moet worden aangemeld. De belangrijkste Aandeelhouders/
Certificaathouders van de uitgevende instelling hebben geen verschillende stemrechten.
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Er hebben zich geen wijzigingen van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de NV welke zich
hebben voorgedaan na het einde van de laatste verslagperiode waarvoor ofwel gecontroleerde financiële informatie,
ofwel tussentijdse financiële informatie is gepubliceerd.
Momenteel loopt er een juridische procedure tegen B&S Oranjevast CV, een door Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen BV geïnitieerd en beheerd beleggingsfonds. B&S Oranjevast CV zou een beleggingsobject te
Amsterdam verwerven. Als gevolg van de kredietcrisis kon de CV niet tijdig aan haar verplichtingen voldoen waarop
de verkoper een kort geding heeft aangespannen om nakoming te vorderen. Hierbij heeft de verkoper ook de NV
aangesproken. De kortgedingrechter heeft de tegen de NV ingestelde vordering tot nakoming afgewezen. Volgens de
kortgedingrechter was B&S Oranjevast CV de contractspartij en niet B&S Vastgoed Nederland NV. De verkoper heeft
aangegeven tegen de uitspraak in beroep te gaan of een bodemprocedure te starten. De Directie acht de kans klein dat
deze procedure nadelige gevolgen zal hebben voor de NV. Indien juridische procedures negatief uitvallen, kan dit een
nadelig effect hebben op uw rendement met eventueel verlies van uw inleg tot gevolg.
Voor klachten over de NV kan men zich schriftelijk aangetekend richten tot de Directie. De NV en de Directie volgen de
corporate governance code van Nederland niet, aangezien de omvang van de organisatie te beperkt is om invoering
van de richtlijnen te rechtvaardigen.
De Directie heeft in afwijking van de Prospectusrichtlijnen van de VVF besloten in het Prospectus geen break-even exit
analyse op te nemen omdat als gevolg van het doorlopend karakter van de NV deze analyse geen toegevoegde waarde
voor de belegger heeft.
Dit Prospectus wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van
geschillen met betrekking tot dit Prospectus. Het verschijnt onder andere in de Nederlandse taal en kan kosteloos
worden verkregen op het kantooradres van de NV. Dit Prospectus verschijnt eveneens integraal in digitale vorm via het
internet op www.vanboomslettenhaar.nl, www.bensvastgoednederland.nl en www.kwaliteitrendeert.nl.
De Directie verklaart hierbij dat zijzelf- in haar hoedanigheid van beheerder van de NV - en de NV voldoen aan de bij of
krachtens de Wft gestelde regels. Dit Prospectus voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels.
Laren (NH), 15 mei 2009
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
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9 | Onderzoeksrapport
Aan: de directie van B&S Vastgoed Nederland NV
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de in dit Prospectus op pagina 34 en 35 verantwoorde Exploitatieresultaat zoals opgenomen in het Prognose
Exploitatieresultaat over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019 van B&S Vastgoed Nederland NV te
Laren (NH) onderzocht. Het geprognosticeerde Exploitatieresultaat, met inbegrip van de veronderstellingen waarop
deze zijn gebaseerd (opgenomen in paragraaf 5.2.7), zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Directie van
B&S Vastgoed Nederland NV. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake het geprognosticeerde
Exploitatieresultaat te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3400 ‘Onderzoek
van toekomstgerichte financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit
het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot
de financiële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. Ons onderzoek
betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de aard van dit onderzoek,
slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende
de opstelling en de toelichting van de prognose in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor
financiële verslaggeving, zoals vermeld in hoofdstuk 5.3 resulteert in een oordeel dat een redelijke mate van zekerheid
geeft.
Conclusie en Oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken
op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor het
geprognosticeerde Exploitatieresultaat, danwel dat de daarop betrekking hebbende risico’s zoals beschreven in
hoofdstuk 2, onjuist zouden zijn weergegeven.
Naar ons oordeel is het geprognosticeerde Exploitatieresultaat op een juiste wijze op basis van de van toepassing
zijnde veronderstellingen opgesteld en toegelicht, en in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde
grondslagen voor financiële verslaggeving, één en ander zoals opgenomen in paragraaf 5.2.7 repectievelijk paragraaf
5.3 van het Prospectus.
Overige aspecten
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van het geprognosticeerde Exploitatieresultaat, aangezien
de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en de
afwijkingen van materieel belang kunnen zijn. In dit verband zijn met name van belang: het tijdig en volledig verwerven
van het te emitteren bedrag in het jaar 2009 en 2010 alsmede het niet optreden van leegstand.
Apeldoorn, 15 mei 2009
Ernst & Young Accountants LLP
namens deze
w.g. drs. A.J. Buisman RA
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10 | Accountantsverklaring
Aan: Directie van B&S Vastgoed Nederland NV - Goedkeurend
assurance-rapport
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus “B&S Vastgoed Nederland NV”uitgevoerd
overeenkomstig COS 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 15 mei 2009 van B&S Vastgoed
Nederland NV te Laren (NH) ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel
toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid.
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
 DE $IRECTIE 6AN "OOM  3LETTENHAAR 6ASTGOEDFONDSEN "6 IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPSTELLING VAN HET PROSPECTUS
die ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voorgeschreven gegevens bevat;
 HET IS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID EEN CONCLUSIE TE VERSTREKKEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL  LID  C VAN DE 7ET OP HET
financieel toezicht.
Werkzaamheden
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht waarbij wij gebruik hebben gemaakt van
de criteria zoals vastgelegd in artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft. Op basis daarvan hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden
verricht om een conclusie te kunnen formuleren.
Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat het prospectus ten minste de ingevolge artikel
4:49lid2 b tot en met 2evan de Wet op het financieel toezicht,het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voorgeschreven gegevens bevat. Voorts is
ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat het prospectus niet de ingevolge artikel4:49
lid 2 a van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat die voor beleggers noodzakelijk zijn om
zich een oordeel te vormen over de beleggingsinstelling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.
Apeldoorn, 15 mei 2009
Ernst & Young Accountants LLP
namens deze
w.g. drs. A.J. Buisman RA
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11 | Verklaring belastingadviseur
Wij hebben hoofdstuk 6 ‘Fiscaliteit algemeen’ van dit Prospectus beoordeeld. Vooraf zij benadrukt, dat het door
ons beoordeelde hoofdstuk niet beoogt een oordeel te geven over commerciële risico’s die zijn verbonden aan het
participeren als Certificaathouder in een naamloze vennootschap.
Voor zover ons redelijkerwijs bekend, zijn de in hoofdstuk 6 ‘Fiscaliteit algemeen’ weergegeven fiscale aspecten
(inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting) met betrekking tot B&S
Vastgoed Nederland NV in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten, waarvan
vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. Hoofdstuk 6 ‘Fiscaliteit algemeen’ is gebaseerd op de thans
geldende fiscale wetgeving en de tot op heden gepubliceerde rechtspraak en beoogt slechts een algemeen kader
te schetsen. Aangezien de fiscale gevolgen van een Certificaat van een Aandeel in B&S Vastgoed Nederland NV per
Certificaathouder kunnen verschillen, raden wij Certificaathouders ten zeerste aan hun individuele fiscale positie door
de eigen adviseur te laten beoordelen.
Apeldoorn, 15 mei 2009
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
R. Prinsen
mr. M.J. Brouwer
mr. J.P.L. Visser
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12 | Deelnemen in B&S Vastgoed
Nederland NV
Deelname
Door ondertekening van het handelsformulier bevestigen beleggers deel te nemen in Certificaten van B&S
Vastgoed Nederland NV. Een Certificaat van een Aandeel in B&S Vastgoed Nederland NV is een recht op naam
(derhalve niet aan toonder). B&S Vastgoed Nederland NV zal gedurende de emissie concurreren op de markt voor
open-end beleggingsinstellingen in Nederland. De inschrijving voor B&S Vastgoed Nederland NV start op het
moment van uitbrengen van dit Prospectus. De toewijzing op de inschrijving vindt in beginsel plaats op volgorde
van binnenkomst van de handelsformulieren. Certificaathouders krijgen voorrang bij het toewijzen van nieuwe
Certificaten van Aandelen. De NV verklaart dat elk recht van deelneming van dezelfde soort, recht geeft op een
evenredig aandeel in het vermogen van de NV voor zover dit aan de deelgerechtigden (Certificaathouders) toekomt.
Rechten van deelneming (Certificaten) worden slechts aangeboden indien de nettoprijs binnen de vastgestelde
termijn in het vermogen van de beleggingsinstelling is gestort behalve ingeval van gratis verstrekking.
Natuurlijke personen / rechtspersonen
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen participeren
in B&S Vastgoed Nederland NV met een minimum deelname van €
15.000 (het minimaal aantal toe te wijzen Certificaten is afhankelijk
van de dan geldende Handelskoers waarbij afronding naar boven
plaats vindt op hele Certificaten), exclusief emissiekosten. Boven
deze minimum deelnamegrens kunnen Certificaathouders hun
belang per Certificaat uitbreiden. Certificaathouders zijn 2%
emissiekosten verschuldigd over het bedrag van hun deelname.
Certificaathouders/natuurlijke
personen
dienen
bij
het
handels¬formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee
te sturen. Rechtspersonen moeten een recent uittreksel van de
Kamer van Koophandel met de onderhandse volmacht meesturen
alsmede een legitimatiebewijs van de handelingsbevoegde.
Na ontvangst van het handelsformulier en overige benodigde
documenten krijgt de Certificaathouder een bevestiging van
deelname per post toegestuurd met daarin praktische informatie over de stortingsdatum en het tijdstip van
toetreding tot de NV. Na storting op het Certificaat van een Aandeel wordt de belegger geregistreerd in het Register
van Certificaathouders.
Doorlopende Emissie
Met het handelsformulier verklaart de Certificaathouder zich akkoord met de inhoud van het Prospectus en de
overeenkomsten die als bijlagen in het Prospectus zijn opgenomen.
Het recht wordt voorbehouden inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking
te nemen, alsmede om in geval van onvoorziene omstandigheden de emissie vroegtijdig te beëindigen of in te
trekken. De NV kan zelfstandig beslissen, zonder dat hieraan voorwaarden zijn gesteld, de emissie te sluiten.
Aangezien de emissie van Certificaten een doorlopend karakter heeft, zal geen datum worden vastgesteld waarop
de emissie wordt gesloten. Er wordt geen plaatsingsgarantie afgegeven.
Het is mogelijk dat risico’s en kosten (kosten die op het moment van het verschijnen van het Prospectus niet zijn te
voorzien) die voortvloeien uit de niet (tijdige) volledige plaatsing van het Aandelenkapitaal van invloed zijn op de
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exploitatie van de NV en zodoende resulteren in een lager rendement voor de Certificaathouders.
Het is in het belang van de Directie en haar uiteindelijke Aandeelhouders de heren drs. G. van Boom, E. Slettenhaar
en S.J. van den Brink om de doorlopende emissie van B&S Vastgoed Nederland NV succesvol te laten verlopen. Een
vertraagde of (deels) gestaakte emissie zal nadelige (financiële) gevolgen kunnen hebben voor de NV en daarmee
voor de Certificaathouders. Ten behoeve van de emissie zijn immers reeds diverse kosten gemaakt en heeft de NV
een afnameverplichting met betrekking tot het vastgoed. Er bestaan geen tegenstrijdige belangen tussen de bij de
Uitgifte betrokken natuurlijke en rechtspersonen.
De Directie kan de doorlopende emissie van Certificaten van Aandelen in één of meerdere delen laten plaatsvinden.
In dit geval wordt het Aandelenkapitaal in meerdere delen bij de Certificaathouders opgehaald en krijgen
Certificaathouders in een eerdere tranche eerder Certificaten toegewezen dan de Certificaathouders van een latere
tranche. Deze verschillende tranches behoren wel tot dezelfde doorlopende emissie. Bovendien kan de Directie,
mede afhankelijk van de voortgang van de plaatsing van het Aandelenkapitaal, besluiten de Certificaten van
Aandelen ineens of in meerdere termijnen te laten voldoen. In dit geval zal de Certificaathouder verzocht worden
zijn deelnamebedrag in twee of meerdere delen te storten.
Storting
De Directie zal de Certificaathouders schriftelijk informeren wanneer en welk deelnamebedrag door de
Certificaathouders gestort dient te worden en/of in welke tranche wordt geparticipeerd en/of de emissie in
meerdere tranches zal plaatsvinden.
Het is ook mogelijk dat de Directie besluit alle Certificaten van Aandelen in zijn geheel ineens te plaatsen en de
Certificaathouders verzoekt hun deelnamebedrag in twee delen te storten. In dit geval zullen alle Certificaathouders
ineens tot de NV toetreden. De Certificaathouders dienen in dat geval een deel van hun deelnamebedrag bij
toetreding te storten en het resterende deel (of delen) te storten op een later, nader door de Directie te bepalen,
tijdstip. De Directie zal de Certificaathouders schriftelijk informeren wanneer en welk deelnamebedrag door de
Certificaathouders gestort dient te worden.
Wet bescherming persoonsgegevens
De NV en de Stichting zullen er zorg voor dragen dat de persoonlijke gegevens die zijn aangeleverd, vertrouwelijk
worden behandeld. De NV en de Stichting zullen zich te allen tijde aan de bepalingen van de Wet bescherming
persoonsgegevens houden.
De NV en de Stichting gebruiken de persoonlijke gegevens uitsluitend om uitvoering te geven aan de bepalingen
in het Prospectus. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit noodzakelijk is
om uitvoering te geven aan hetgeen in het Prospectus (inclusief bijlagen) is bepaald, of indien er een wettelijk
voorschrift van toepassing is.
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13 | Vereniging Vastgoed Fondsen
Inleiding
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV is lid van de brancheorganisatie Vereniging Vastgoed Fondsen. Van
Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV committeert zich aan de gedragscode en Prospectusrichtlijnen die zijn
opgesteld door de Vereniging Vastgoed Fondsen.
Branchevereniging
Vereniging Vastgoed Fondsen is een belangenbehartigingsorganisatie voor aanbieders van besloten, nietbeursgenoteerde vastgoedfondsen die zich in hoofdzaak richten op de particuliere beleggersmarkt. De leden zijn
voornamelijk actief met het professioneel initiëren, emitteren en beheren van besloten, niet-beursgenoteerde
vastgoed-CV’s, vastgoedmaatschappen, vastgoedobligaties en andere fondsstructuren. Zowel aanbieders die onder
doorlopend toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft,
waarvan de voormalige Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en Wet toezicht effectenverkeer (Wte) onderdeel
uitmaken) als aanbieders die vrijgesteld zijn van wettelijk toezicht kunnen lid worden.
Doelstelling
Vereniging Vastgoed Fondsen heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin van het
woord door onder meer:
a. het versterken van het vertrouwen van het beleggende publiek in niet-beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsproducten;
b. het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden ten aanzien van organisatie, producten alsmede deskundigheid en
integriteit van bij leden werkzame personen;
c. het voeren van overleg met wetgevende en toezichthoudende instanties;
d. het onderhouden en bevorderen van communicatie met andere marktpartijen;
e. het verstrekken van adviezen, het nemen van maatregelen en waar mogelijk anticiperend handelen op voor de leden
relevante fiscale, financiële en andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Gedragscode
Om de doelstelling te realiseren heeft Vereniging Vastgoed Fondsen een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode
is het ethisch handelen van aanbieders van besloten vastgoedfondsen vastgelegd ten aanzien van kapitaalverschaffers
(beleggers), huurders en derden. Een van de belangrijkste elementen van de gedragscode is dat haar leden zich in
materieel opzicht committeren aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Wft (voorheen Wtb en Wte), ook
al zijn leden vrijgesteld van dit wettelijke toezicht.
Model Interne Gedragscode
Medewerkers van aanbieders moeten, indien dit al niet is vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst, de interne
gedragscode ondertekenen, waarin het ethisch handelen van medewerkers van de leden is omschreven. Medewerkers
van Van Boom & Slettenhaar Groep, waartoe Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen behoort, hebben deze interne
gedragscode ondertekend.
Prospectusrichtlijnen
Voorts zullen leden in redelijkheid en billijkheid zich vrijwillig houden aan de door Vereniging Vastgoed Fondsen
opgestelde prospectusrichtlijnen (onderdeel van de gedragscode). Deze prospectusrichtlijnen hebben een verdere
strekking dan het wettelijke toezicht voorschrijft. Hiermee beoogt de Vereniging Vastgoed Fondsen de kwaliteit
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van de fondsen verder te professionaliseren en de transparantie te vergroten. Met name valt te denken aan een
standaardisering van de rendementsanalyse, verplichtingen ten aanzien van een uitgebreide taxatie van het onroerend
goed (‘banktaxatie’), standaardisering van informatieverstrekking in het Prospectus.
De prospectusrichtlijn resulteert in een lijst met specifieke onderdelen die aanbieders in het Prospectus moeten
verwerken. De volgende onderdelen zijn hierbij van belang:
 6OLDOET HET FONDS FEITELIJK OF MATERIEEL AAN DE EISEN VAN DE 7FT VOORHEEN 7TB EN 7TE 
 )S EEN ONDERZOEKSRAPPORT OPGESTELD :IJN ALLE ELEMENTEN DIE HET RENDEMENT BEPALEN EN BEtNVLOEDEN DEUGDELIJK
ONDERBOUWD
 7ORDT OP DEUGDELIJKE WIJZE ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN $IRECT EN )NDIRECT 2ENDEMENT
 )S HET KRITISCHE HUURNIVEAU OPGENOMEN
 )S EEN BREAK EVEN EXITSCENARIO OF MINIMALE VERKOOPOPBRENGSTBEREKENING OPGENOMEN
 )S ER GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN ONAFHANKELIJKE UITGEBREIDE BANKTAXATIE CONFORM DE RICHTLIJNEN VAN 6ERENIGING
6ASTGOED &ONDSEN
 :IJN IN DE UITGEBREIDE BANKTAXATIE OOK DE RESULTATEN VAN DE 66& 6ASTGOED CLASSI½CATIE OPGENOMEN
 ,IGT EEN ONAFHANKELIJKE ONDERBOUWING TEN GRONDSLAG AAN DE PROGNOSE VAN DE ONDERHOUDSKOSTEN
 :IJN ALLE OVERIGE KOSTEN GESPECI½CEERD EN DUIDELIJK WEERGEGEVEN IN HET 0ROSPECTUS
 )S IN HET 0ROSPECTUS DUIDELIJK WEERGEGEVEN AAN WIE DE KOSTEN TOEKOMEN
 (EEFT DE AANBIEDER IN HET 0ROSPECTUS DEUGDELIJK AANGEGEVEN WELKE RELATIES ER ZIJN MET DERDEN DIE BIJ HET FONDS DE
VER EN AANKOOP VERHUUR BEHEER EN EXPLOITATIE VAN HET FONDS DIRECT OF INDIRECT BETROKKEN ZIJN )S BEKEND GEMAAKT
VAN WELKE PARTIJEN HET ONROEREND GOED WORDT AANGEKOCHT
 7ORDT IN HET 0ROSPECTUS GEMELD WIE DE AFGELOPEN VIJF JAAR EIGENAAR IS GEWEEST VAN HET ONROEREND GOED
 :IJN 66& "RUTOAANVANGSRENDEMENT 66& 4OTAL%XPENSE2ATIO 66& &ONDSINDICATOREN 66& 4RANSPARANTIE "IJSLUITER
OPGENOMEN IN HET 0ROSPECTUS EN CORRECT BEREKEND
 7ORDEN BELEGGERS MINIMAAL TWEE MAAL PER JAAR SCHRIFTELIJK GEtNFORMEERD OVER DE ONTWIKKELINGEN VAN HET FONDS
 7ORDT JAARLIJKS EEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST
 7ORDT DOOR DE AANBIEDER DE RESULTATEN VAN ANDERE DOOR HEM AANGEBODEN FONDSEN TRACK RECORD DEUGDELIJK IN HET
0ROSPECTUS OPGENOMEN
VVF-Transparantie Bijsluiter
Vereniging Vastgoed Fondsen streeft naar een wetenschappelijk verantwoord en objectief
fondsvergelijkingsmodel, de VVF-Fondsindicator. De belangrijkste aspecten (rendement en risico) van een
vastgoedbelegging worden bepaald door de kwaliteit en aankoopsom van het onroerend goed enerzijds en de
kostenstructuur van het fonds anderzijds. Om het rendement en risico objectief te kunnen onderbouwen, te
analyseren en te vergelijken heeft Vereniging Vastgoed Fondsen een drietal benchmarks ontwikkeld:
 66& "RUTO AANVANGSRENDEMENT 66& "!2
 66& 4OTAL %XPENSE 2ATIO 66& 4%2
 66& &ONDSINDICATOR 66& &/.$3
Daarnaast is de VVF-Vastgoedclassificatie ontwikkeld. Al deze en andere relevante beleggingsinformatie
worden samengevoegd in de VVF-Transparantie Bijsluiter. Beleggers kunnen in één oogopslag de kwaliteit, de
kosten en het rendement van de aanbieding beoordelen zonder daarvoor deskundig te zijn of afhankelijk te zijn
van subjectieve analyses.
Momenteel is de VVF bezig om de door haar ontwikkelde benchmarks aan te passen aan de huidige situatie en
laatste ontwikkelingen in de markt. Dit betekent dat het momenteel niet mogelijk is een transparantie bijsluiter te
ontwikkelen voor de NV. Zodra de VVF de benchmarks heeft aangepast, zal de transparantie bijsluiter worden opgesteld
en opgenomen in het Prospectus.
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VVF-Bruto aanvangsrendement (VVF-BAR)
De belangrijkste determinant van de kwaliteiten het rendement van een vastgoedfonds is het Bruto aanvangsrendement.
Dat is het meest gebruikte instrument om de marktwaarde en de kwaliteit van een vastgoedbelegging of portfolio uit
te drukken. Het is een meerdimensionale benadering van de waarde van het onroerend goed. Alle kwaliteitsaspecten
van een vastgoedbelegging worden meegewogen in het Bruto aanvangsrendement (BAR).
Het BAR is een percentage en wordt als volgt berekend: huur gedeeld door de aankoopsom van het onroerend goed
vrij op naam. Hoe lager het BAR des te hoger de kwaliteitsperceptie van het onroerend goed. Het BAR van een fonds
moet door een onafhankelijke taxateur worden onderbouwd, zodat het BAR kan dienen als het stevige en belangrijkste
element in de VVF-Fondsindicator.
VVF-Total Expense Ratio (VVF-TER)
Een tweede determinant van de kwaliteit en het rendement van een vastgoedfonds
wordt gevormd door de gehanteerde of noodzakelijke kostenstructuur van een
vastgoedfonds. VVF heeft een standaard ontwikkeld om kosten op een correcte en
marktconforme wijze te analyseren en te vergelijken: de VVF-Total Expense Ratio. Hoe
lager de Total Expense Ratio (TER) des te hoger het rendement van het vastgoedfonds.
VVF-Fondsindicator (VVF-FONDS)
Om voor beleggers een indicator te ontwikkelen die objectief, eenvoudig en
wetenschappelijk onderbouwd is, heeft de Vereniging Vastgoed Fondsen de
VVF-Fondsindicator ontwikkeld. In deze benchmark zijn de twee belangrijkste
determinanten van een vastgoedfonds, het BAR en de TER, met elkaar gecombineerd in
een kengetal dat de kwaliteit-rendementsperceptie van het vastgoedfonds weergeeft.
Hoe lager de VVF-Fondsindicator des te hoger de kwaliteitsperceptie van het fonds. De VVF-Fondsindicator wordt als
volgt berekend: BAR +/- TER. Ook van de VVF-Fondsindicator is een benchmark ontwikkeld.
Benchmarks voor elke categorie
Omdat de werkwijze van verschillende soorten vastgoedfondsen moeilijk vergelijkbaar is heeft Vereniging Vastgoed
Fondsen in totaal drie categorieën benchmarks ontwikkeld:
 BELEGGINGEN IN KANTOREN WINKELS BEDRIJFSPANDEN
 BELEGGINGEN IN WONINGEN
 PROJECTONTWIKKELING
VVF-Vastgoedclassificatie
Het is voor niet-deskundige beleggers vaak moeilijk een goede, eenvoudige inschatting te maken van de kwaliteit van
het in besloten vastgoedfondsen aangeboden onroerend goed. Vereniging Vastgoed Fondsen heeft door DTZ Zadelhoff
een vastgoedclassificatie laten ontwikkelen: de VVF-Vastgoedclassificatie. De kwaliteit van vastgoedobjecten wordt
gerangschikt van categorie A t/m E. A vertegenwoordigt de hoogste kwaliteit en E vertegenwoordigt de laagste
kwaliteit. Een nieuwe kantoor op de Zuidas in Amsterdam heeft een hogere classificatie (Klasse A) dan een veertig jaar
oud bedrijfspand in een buitenwijk van Delfzijl (Klasse E).
Belangenbehartiging VVF
Naast het verbeteren van transparantie en professionaliteit van de markt van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen
wordt de andere kerntaak van de Vereniging Vastgoed Fondsen gevormd door belangenbehartiging van de
branche. Hiervoor zijn overlegstructuren opgezet met relevante marktpartijen zoals het onafhankelijke onderzoeksen beoordelingsinstituut Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV), Vereniging Vastgoed Belang (de
belangenbehartiger van beleggers in vastgoed) Autoriteit Financiële Markten, Ministerie van Financiën en de media.
Tal van zaken kunnen, in het belang van beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, worden verbeterd.
Vereniging Vastgoed Fondsen zet zich daarvoor in (www.verenigingvastgoedfondsen.nl).
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14 | De Leeswijzer
Doel
De leeswijzer is opgesteld door het onafhankelijk onderzoeksinstituut Stichting Transparantie Vastgoedfondsen wordt
bijgevoegd om de in het Prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk te maken voor de
belegger. Het staat de aanbieder vrij in de leeswijzer ook de kernpropositie samen te vatten. Aan de leeswijzer kunnen
geen rechten worden ontleend.

Onderwerp
Algemeen
- Aanbieder/beheerder heeft een gedragscode
- De onderdelen waarop de leeswijzer / prospectus afwijkt
Propositie
 $OEL
 +ENMERKEN INVESTERING
- Soort vastgoed en locatie
- Looptijd

Vindplaats
Pag. 22 gedragscode
H8
(  (
Bijlage 10, H2, H3, H4, H6
Bijlage 10, H2, H3, H4, H6



&INANCIpLE KENMERKEN
- De fondsinvestering
- Taxatierapport
- Aangekocht van verbonden partijen
- Kenmerken van de financiering van het fonds
- Kenmerken van het eigen vermogen van het fonds
- Kostenstructuur
- Vergoedingen initiatiefnemer/beheerder en verbonden partijen



2ENDEMENTEN
- Exploitatie prognose (uitgangspunten en berekening)
- Exit scenario (uitgangspunten en berekening)
- Het rendement (onderbouwing+gevoeligheidsanalyse)
- Rendementsbepalende factoren (aannames)
- Accountantsverklaring

H5.2 , Bijlage 10
H8
H5, Bijlage 10
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/VERIGE INFORMATIE
- Resultaatverdeling en uitkeringen
- Verslaglegging en jaarvergadering
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H5.3

H5.2.5, Bijlage 10
Bijlage 10 ( H7)
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H5.2.5, Bijlage 10
H5, Bijlage 10
H5.2
Directieovereenkomst/
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Risico
- Risicofactoren
- Lock-up risico voor de belegger

H2
H2.4

De belegging/ontwikkeling
- De regionale/nationale (vastgoed)markt
- De lokale vastgoedmarkt
- De vastgoedobjecten aangekocht, te ontwikkelen of nog aan te kopen
- De huurders/gebruikers (kenmerken huurcontracten)

H2.11
H2.11, H2.24
Bijlage 10
Bijlage 10, H2, H3, H4, H6

Juridische kenmerken
- Structuurschema (incl. vermelding verbonden partijen)
- Mate van zeggenschap door de belegger
- Toezicht op het fonds (corporate governance)
- Toezicht AFM

H1, H7
H1, Bijlage 1
H7.5, H7.6
H1, H3

Fiscaliteit
- Belastingdruk
- Belastingaangifte

H6
H6

De aanbieder/beheerder en de Partners
- Deskundigheid bestuurders
- Mandaat bestuurders en beheerders
- Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden
- Trackrecord
- Klachten en geschillenregeling

H7.3
Directieovereenkomst
H7.4, H7.5
Bijlage 10
H8

Beheerder en bewaarder
- Akte van oprichting uitgevende instelling en statuten bewaarder
- Overeenkomst van beheer en bewaring
- Langlopende contracten

Bijlage 2
Directieovereenkomst
Bijlagen

Deelname
- Verhandelbaarheid van de participaties/schuldpapieren
- Procedure

H1, H4
H12

Begrippenkader

Bijlage 6
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BIJLAGEN | 1
Statuten B&S Vastgoed Nederland NV
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Bijlage 1

AANDELEN

Statuten B&S Vastgoed

1.

Artikel 4.
aandeelhouders, worden daaronder verstaan alle soorten aandelen

Nederland NV

respectievelijk houders van elke soort aandelen, tenzij anders is
bepaald.

Oprichting Naamloze NV

Indien geen prioriteitsaandelen zijn geplaatst of op grond van

Heden, achtentwintig september tweeduizend en zeven,

het bepaalde in artikel 13 lid 6 van deze statuten op geen van

verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht:

de geplaatste prioriteitsaandelen stem kan worden uitgebracht,

de heer mr. Cornelis Gijsbert Zijerveld, geboren te Nieuwerkerk

oefent de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te

op drieëntwintig april negentienhonderd zesenzeventig, die

noemen: de algemene vergadering - de aan de vergadering van

inzake deze akte zijn adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan

houders van prioriteitsaandelen - hierna te noemen: de prioriteit

81, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

de stichting:

- bij deze statuten toegekende bevoegdheden uit.
2.

Stichting Administratiekantoor B&S, statutair gevestigd te Laren,
1250 AN), ingeschreven in het handelsregister onder nummer:

De aandelen zijn op naam gesteld.Er worden geen aandeelbewijzen
uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd, de

met adres Torenlaan 19a te 1251 HE Laren (postadres: Postbus: 575,

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen respectievelijk

gewone aandelen van 1 af en de prioriteitsaandelen van P1 af.
3.

Is de som van het geplaatste deel van het kapitaal en de reserves

32126274, en als zodanig die stichting op grond van haar statuten

die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer

vertegenwoordigend, hierna te noemen: oprichter 1;

dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van

Van Boom & Slettenhaar Groep B.V., nummer BV 615.796, statutair

het verschil.

gevestigd te Laren, adres Torenlaan 19a te 1251 HE Laren (postadres:
Postbus 575, 1250 AN), ingeschreven in het handelsregister

UITGIFTE VAN AANDELEN

onder nummer 32067198 en als zodanig deze vennootschap

Artikel 5.

vertegenwoordigend, hierna te noemen: oprichter 2.

1.

De algemene vergadering van aandeelhouders – hierna ook te

De comparant, handelend als vermeld, verklaart bij deze akte op

noemen: de algemene vergadering – dan wel de vergadering

te richten een naamloze vennootschap en daartoe de navolgende

van houders van prioriteitsaandelen, indien zij daartoe door

statuten vast te stellen:

de statuten of de algemene vergadering is aangewezen,
besluit tot uitgifte van aandelen. Indien de vergadering van

STATUTEN

houders van prioriteitsaandelen daartoe is aangewezen kan,

NAAM EN ZETEL

zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering

Artikel 1.

niet tot uitgifte besluiten. De algemene vergadering casu quo

1.

De vennootschap draagt de naam: B&S Vastgoed Nederland N.V.

de vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt de

2.

Zij is gevestigd te Laren.

voorwaarden en de koers van uitgifte vast. Indien de vergadering
van houders van prioriteitsaandelen wordt aangewezen als

DOEL

bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die

Artikel 2.

aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in

worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer

de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting

dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is

1969.

bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2.

Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering

KAPITAAL

tot uitgifte of tot aanwijzing van de vergadering van houders

Artikel 3.

van prioriteitsaandelen, als hiervoor bedoeld, is vereist een

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke

tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000), verdeeld in

(andere) groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan

tweeëntwintig miljoen vierhonderd negenennegentigduizend
vijfhonderd (22.499.500) gewone aandelen van één eurocent (€

wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
3.

0,01) nominaal en vijf honderd (500) prioriteitsaandelen van één

Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde,
ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende

eurocent (€ 0,01) nominaal.

notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
5.

92

De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de

algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige

als bedoeld in artikel 5 lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet

tekst daarvan neer ten kantore van het han-dels-register.

langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt

6. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van
7.

slechts zolang een aanwijzing van de vergadering van houders

aande-len hiervan opgave ten kantore van het handels-register.

van prioriteitsaandelen, als bedoeld in artikel 5 lid 1, van kracht is.

Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van
toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voor-

ingetrokken.
5.

dien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking
of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot
aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van

VOORKEURSRECHT

tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist,

Artikel 6.

indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de

1.

Bij uitgifte van gewone aandelen en/of prioriteitsaandelen

vergadering is vertegenwoordigd. Het bestuur legt binnen

hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht, met dien

acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer

verstande dat de aandelen eerst zoveel mogelijk worden

ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de

toegewezen aan de houders van aandelen van dezelfde soort

vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.

als de uitgegeven aandelen en vervolgens aan de andere

6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben

aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in de laatste zin

aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel

van dit lid en het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders

Een aandeelhouder heeft een voorkeursrecht naar rato van

hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven

zijn bezit aan aandelen van dezelfde soort als de uit te geven

aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het

aandelen, dan wel, indien hij deze aandelen niet bezit, naar rato

nemen van aandelen uitoefent.

van zijn bezit aan aandelen.
Indien een aandeelhouder niet of niet volledig van zijn

STORTING

voorkeursrecht gebruik maakt,hebben de overige aandeelhouders

Artikel 7.

die gelijktijdig met hem een voorkeursrecht hebben, ook een

1.

voorkeursrecht op de door deze aandeelhouder niet opgeëiste
aandelen.

2.

3.

Aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke
volstorting worden uitgegeven.

2.

Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die

een inbreng in natura is overeengekomen. Storting in vreemd

worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of

geld is toegestaan, mits met toestemming van de directie van de

van een groepsmaatschappij.

vennootschap.

Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op
aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT

geld.

Artikel 8.

Met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene

1.

vergadering casu quo de vergadering van houders van
prioriteitsaandelen bij het nemen van een besluit tot uitgifte

Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht
worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.

2.

De aandeelhouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder

op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan

als zodanig het stemrecht op de aandelen doen toekomen.

worden uitgeoefend.

Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie

4. Het voorkeursrecht op gewone aandelen en prioriteitsaandelen

aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan hem als

kan onder goedkeuring van de vergadering van houders van

zodanig het stemrecht alleen toekomen voor zover de algemene

prioriteitsaandelen worden beperkt of uitgesloten bij besluit
van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de

vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
3.

Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor

redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers

zover dat aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts

van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht

op de verkrijger overgaan indien de algemene vergadering de

kan ook worden beperkt of uitgesloten door de vergadering van

overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

houders van prioriteitsaandelen, indien zij door de statuten of bij

Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing

besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van

indien een ander in de rechten van een pandhouder treedt

ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken

aan wie als zodanig het stemrecht op de verpande aandelen

of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan

toekomt.

slechts geschieden, indien de vergadering van houders van

4. De vruchtgebruiker en pandhouder die als zodanig stemrecht

prioriteitsaandelen tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen

hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend
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aan de houders van met medewerking van de vennootschap

Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van

uitgegeven certificaten van aandelen, als in artikel 9 bedoeld.

hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het
recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening

CERTIFICATEN EN CERTIFICAATHOUDERS

alsmede met vermelding of hun als zodanig het stemrecht of de

Artikel 9.
1.
2.

De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de

rechten van een certificaathouder daarop toekomen.
2.

vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit

Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op

certificaten kunnen de rechten uitoefenen welke de wet aan hen

een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan

toekent. Deze rechten zijn onder meer het recht tot de algemene
vergadering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen

vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt.
3.

en daarin het woord te voeren en het recht op inzage van de
te verkrijgen.

en pandhouders aan wie als zodanig het stemrecht toekomt.
4. Aandeelhouders,

Zodanige certificaathouders zijn niet gerechtigd in de algemene

vruchtgebruikers,

pandhouders

en

certificaathouders zijn verplicht aan de directie hun adressen

vergadering stem uit te brengen.
Onder het begrip certificaathouders wordt hierna in de statuten

De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter
inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers

jaarstukken van de vennootschap, alsook om daar afschriften van

3.

De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een

uitgifte van certificaten.

op te geven.
5.

Binnen een week nadat de vennootschap ter kennis

verstaan:

is gekomen dat alle aandelen in het kapitaal van de

houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

vennootschap door één persoon worden gehouden dan

certificaten van aandelen, alsmede de vruchtgebruikers en

wel tot één huwelijksgemeenschap of één gemeenschap

pandhouders aan wie als zodanig het stemrecht op aandelen

van een geregistreerd partnerschap behoren, dienen van

toekomt.

die persoon respectievelijk van een deelgenoot tot die
huwelijksgemeenschap ten kantore van het handelsregister,

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN

naam, voornamen en woonplaats te worden opgegeven.

Artikel 10.

De aandelen gehouden door de vennootschap en haar

1.

Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of

dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van het in de

aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende

vorige zin bedoelde aantal aandelen niet mee. Onder kantoor van

brief. Brieven, bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers,

het handelsregister wordt in deze statuten verstaan het kantoor

pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij

in het gebied waarin de onderneming van de vennootschap

de vennootschap bekende adressen.

is gevestigd danwel in welk gebied de onderneming van

Brieven bestemd voor de directie en de raad van commissarissen

de vennootschap haar hoofdvestiging heeft; indien aan de

worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

vennootschap geen onderneming toebehoort, geschiedt de

Als datum waarop een brief is verstuurd, geldt voor niet

nederlegging ten kantore van het handelsregister in het gebied

aangetekende brieven de datum van het poststempel, terwijl

waarin de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

2.

voor aangetekende brieven het stempel van het bewijs van

3.

terpostbezorging geldt.

GEMEENSCHAP

Verzending van brieven mag ook per telecopiër geschieden.

Artikel 12.

Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan

Indien een of meer aandelen of daarvoor toegekende certificaten

de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen

tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten van die

geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

gemeenschap de uit die aandelen of certificaten voortvloeiende
rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen, indien zij

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS EN OPGAVE AANDEELHOUDER

zich daarbij tegenover de vennootschap door één persoon laten

BIJ HANDELSREGISTER

vertegenwoordigen.

Artikel 11.
1.

De directie van de vennootschap houdt een register, waarin

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn

Artikel 13.

opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de

1.

aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning van de

van eigen aandelen. De verkrijging van niet volgestorte aandelen

levering of betekening van de akte alsmede het op ieder aandeel
gestorte bedrag.
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De directie kan besluiten tot verkrijging door de vennootschap
is nietig.

2.

Volgestorte aandelen mag de vennootschap te allen tijde om niet

verkrijgen. In andere gevallen mag de vennootschap volgestorte

daarvan tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste

aandelen slechts verkrijgen indien:
a.

het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet

kapitaal bedraagt;
c.

kleiner is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de

de

algemene

vergadering

de

pandovereenkomst

heeft

goedgekeurd.

reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VAN AANDELEN EN CERTIFICATEN
Artikel 15.

gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan tien procent

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of

(10%) van het geplaatste kapitaal bedraagt, met dien verstande

verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van

dat indien het gewone aandelen betreft, die tien procent (10%)

certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven,

wordt verminderd met het in het maatschappelijk kapitaal

zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins

begrepen aantal prioriteitsaandelen;

naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar

c.

machtiging tot de verkrijging is verleend door de prioriteit.

dochtermaatschappijen.

3.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte
van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,

KAPITAALVERMINDERING

verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal

Artikel 16.

van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves

1.

het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het

balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes

bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit

maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld,

besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft,

dan is verkrijging anders dan om niet niet toegestaan.

worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn

4. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen

geregeld. Het geplaatste kapitaal mag niet kleiner worden dan het

die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5.

ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal.

Vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen

2.

Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:

geschiedt door de directie, onder goedkeuring van de prioriteit.

a.

aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de

6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering

certificaten houdt;
b.

geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel
waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers

alle aandelen van een bepaalde soort waarvan alle houders met de
intrekking instemmen.

3.

Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling

en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar

en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet

dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun

naar evenredigheid op alle aandelen van een bepaalde soort

stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht

geschieden.

was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met

dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of

7.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van

aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de

instemming van alle betrokken aandeelhouders.

een dochtermaatschappij daarvan kan geen stemrecht uitbrengen

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de

voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een

verplichting tot storting kan zowel op alle aandelen als per soort

pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders

afzonderlijk, mits op alle aandelen van die soort, plaatsvinden. Zulk

stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het

een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle

aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt

betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid

geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor krachtens de

mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken

wet of de statuten geen stem kan worden uitgebracht.

aandeelhouders. Voor een besluit tot gedeeltelijke terugbetaling

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan

op aandelen van een bepaalde soort en een besluit tot ontheffing

begrepen.

van de verplichting tot storting op aandelen van een bepaalde
soort is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist

IN PAND NEMEN EIGEN AANDELEN
Artikel 14.

a.

van de groep houders van aandelen van de desbetreffende soort.
5.

De vennootschap legt een besluit tot kapitaalvermindering neer ten

De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan

kantore van het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister, teneinde

slechts in pand nemen, indien:

schuldeisers in de gelegenheid te stellen gedurende twee maanden

de in pand te nemen aandelen zijn volgestort;

na de in de volgende zin bedoelde aankondiging bij de rechtbank

b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds
gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten

tegen de kapitaalvermindering in verzet te komen. De vennootschap
kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

95

6. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt niet van kracht zolang

krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere

verzet kan worden gedaan. Indien verzet is gedaan, wordt het besluit
eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van

7.

aandeelhouder verplicht is.
2.

Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen,

het verzet uitvoerbaar is. Een voor de kapitaalvermindering vereiste

geeft daarvan kennis aan de directie onder opgaaf van het

akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

aantal en de aanduiding van de aandelen en de persoon aan wie

Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen

de aandelen zullen worden overgedragen. De directie stelt van

vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen

deze kennisgeving, welke geldt als verzoek om goedkeuring, de

vermogen, behoeft zij geen waarborg te geven en wordt het besluit
onmiddellijk van kracht.

aandeelhouders onverwijld in kennis.
3.

De directie belegt tegen een datum niet later dan twee maanden,

8. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot

nadat het verzoek door haar is ontvangen, een algemene

kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van

vergadering in welke vergadering op het verzoek moet worden

de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering daarvan.

beslist. Het besluit van die vergadering wordt door de directie

Van het voorstel tot kapitaalvermindering moet een afschrift

onverwijld aan de verzoeker medegedeeld.

waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten

4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor

a.

iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de
vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een afschrift

indien twee maanden, nadat het verzoek door de directie is
ontvangen, zijn verstreken, zonder dat op het verzoek is beslist;

b. indien in het besluit, waarbij de goedkeuring wordt geweigerd,

kan verkrijgen.

geen gegadigde(n) worden opgegeven, die bereid en in staat
is (zijn) al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft

LEVERING VAN AANDELEN

tegen contante betaling te kopen voor een prijs, gelijk aan de

Artikel 17.

waarde van de desbetreffende aandelen, vast te stellen door de

1.

Voor de levering van een aandeel, of van een beperkt recht

verzoeker en alle gegadigden in onderling overleg of bij gebreke

daarop, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in

van overeenstemming door een deskundige aan te wijzen door

Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij

de verzoeker en alle gegadigden gezamenlijk, en bij gebreke van

de betrokkenen partij zijn.

overeenstemming omtrent de deskundige, aan te wijzen door de

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid

president van de rechtbank in het arrondissement waaronder

1 bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het

de statutaire zetel van de vennootschap valt, op verzoek van

aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de

de meest gerede partij. De met inachtneming van de vorige

vennootschap de desbetreffende rechtshandeling heeft erkend

zin aangewezen deskundige wordt hierna aangeduid als: de

2.

danwel een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van
levering aan haar is betekend.

deskundige.
5.

Is goedkeuring verleend, of wordt deze geacht te zijn verleend,

3.

Erkenning door de vennootschap kan geschieden:

dan kan de verzoeker gedurende drie maanden daarna overgaan

a.

in de akte van levering, of

tot de overdracht, zoals die in zijn verzoek tot goedkeuring was

b. door het plaatsen van een gedagtekende verklaring op het daartoe
overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte van
c.

omschreven; bij gebreke daarvan vervalt de goedkeuring.
6. Indien in een besluit waarbij de goedkeuring niet is verleend,

levering, of

wel is opgegeven welke gegadigde(n) onder welke voorwaarden

door eigener beweging de desbetreffende rechtshandeling in te

bereid en in staat is (zijn) al de aandelen, waarop het verzoek

schrijven in het aandeelhoudersregister.

betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, zal, tenzij
de verzoeker aan de directie heeft medegedeeld de opgegeven

BLOKKERINGSREGELING GOEDKEURING

gegadigde(n) niet te zullen aanvaarden, en tenzij de verzoeker

Artikel 18.

en de opgegeven gegadigde(n) anders besluit(en), de prijs van de

1.

Indien een aandeelhouder, niet zijnde de vennootschap zelf,

over te dragen aandelen worden vastgesteld door de deskundige.

aandelen wil overdragen dan wel indien aandelen krachtens

De directie zal aan de deskundige bij de prijsvaststelling haar

een door een aandeelhouder gemaakt legaat moeten worden

volledige medewerking geven. Zodra de prijs aan de directie

overgedragen, behoeft een dergelijke overdracht, wil zij geldig

bekend is, deelt zij die onverwijld aan partijen mede. De

zijn, de goedkeuring van de vergadering van houders van

koopovereenkomst komt slechts tot stand, indien de verzoeker

prioriteitsaandelen, met dien verstande dat een aandeelhouder

aan de directie, binnen een maand, nadat de prijs is bepaald,

zijn aandelen vrijelijk mag overdragen aan de vennootschap.

mededeelt, dat hij de opgegeven gegadigde(n) en de prijs

Ten aanzien van overdracht van aandelen door de vennootschap

accepteert, bij gebreke waarvan de verzoeker geacht wordt van

vindt artikel 13 lid 5 toepassing.

de overdracht van de aandelen te hebben afgezien.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien een aandeelhouder

Onmiddellijk nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen
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7.

kan iedere partij levering van de verkochte aandelen tegen

lid 1 van het vorige artikel aandelen vrijelijk mogen worden

contante betaling vorderen.

overgedragen.

De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de

De verplichting vervalt voorts, wat betreft de verdeling van

vennootschap.

een gemeenschap, indien en voor zover de aandelen worden

8. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker,

toebedeeld aan de deelgenoot van wiens zijde de aandelen

zelf als gegadigde gelden, aan welke instemming de verzoeker

destijds in de gemeenschap waren gevallen.

de voorwaarde kan verbinden, dat de vennootschap hem boven

Bovendien is een aandeelhouder-rechtspersoon verplicht zijn

de prijs zal vergoeden het fiscale nadeel dat hij lijdt, als gevolg

aandelen in het kapitaal van de vennootschap te koop aan te

van het feit dat overdracht aan de vennootschap geschiedt, in

bieden doordat de zeggenschap over de activiteiten van een

plaats van aan een derde.

aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van overdracht of

9. Indien de verzoeker met de levering van de aan een gegadigde

andere overgang van aandelen, uitgifte van aandelen, overgang

ingevolge dit artikel over te dragen aandelen in verzuim is, is

van stemrecht op aandelen of anderszins, door een of meer

de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens hem de

anderen dan degene(n) bij wie de zeggenschap voordien

overdracht te bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk

berustte, wordt verkregen in de zin van het S.E.R.-besluit

tegenstrijdig belang tussen de verzoeker en de vennootschap.

Fusiegedragsregels 2000, ongeacht of die gedragsregels op

10. Indien een gegadigde met betaling van de door hem gekochte

de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn, met dien

aandelen in verzuim is, is de aanbieder gedurende drie maanden
nadat het verzuim is ingetreden gerechtigd alle aandelen,

verstande dat deze aanbiedingsplicht niet geldt, indien:
i.

waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, aan de door

danwel een geregistreerd partnerschap, tenzij er daarbij sprake

hem opgegeven persoon, doch aan geen ander, over te dragen.
11. Indien door een voorgenomen overdracht van aandelen de

de zeggenschap wijzigt ten gevolge van huwelijksgoederenrecht
is van een niet vrijgestelde verdeling als hiervoor bedoeld;

ii.

de verkrijger van de aandelen een persoon is die, ware het

vennootschap niet (meer) aan één of meer van de voorwaarden

aandelen in het kapitaal van de vennootschap en ware er bij de

waaraan moet zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de

vennootschap meerdere aandeelhouders, de aandelen vrijelijk

status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel

zou kunnen verkrijgen;

28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zou voldoen,

iii. de bij de overdracht of overgang betrokken rechtspersonen tot

zal de vergadering van houders van prioriteitsaandelen haar

dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek

goedkeuring weigeren onder opgave van een of meer gegadigden
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

behoren;
iv. de vergadering van houders van prioriteitsaandelen anders

12. Elke aandeelhouder dient de vennootschap onverwijld in kennis

bepaalt.

te stellen van wijzigingen in zijn fiscale status, ondermeer zoals

Indien de zeggenschap wijzigt ten gevolge van overgang van

bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting

stemrecht is het hiervoor onder (i), (ii) (iii) en (iv) bepaalde van

1969. Schade die de vennootschap en de aandeelhouders lijden
door wijziging van de fiscale status van een aandeelhouder komt

overeenkomstige toepassing.
2.

geheel voor rekening van die aandeelhouder.

Zodra vaststaat, dat ingevolge lid 1 aandelen te koop moeten
worden aangeboden, moeten zij, die tot het aanbod verplicht

Artikel 19.

zijn, daarvan binnen een maand mededeling doen aan de

1.

In geval een aandeelhouder overlijdt of het vrije beheer over zijn

directie, onder opgaaf van het aantal en de aanduiding van de

vermogen verliest, of een aandeelhouder-rechtspersoon wordt

aandelen. Deze mededeling geldt als verzoek om goedkeuring in

ontbonden of ophoudt te bestaan of aandelen in het kader

de zin van het vorige artikel.

van een splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek

De verplichting tot mededeling heeft niet tot gevolg dat

doet overgaan, moeten alle aandelen van de betreffende

gedurende het bestaan van de verplichting de aan de aandelen

aandeelhouder te koop worden aangeboden; in geval van een
splitsing dienen de aandelen te worden aangeboden die in het

verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
3.

Indien de algemene vergadering niet binnen twee maanden,

kader daarvan overgaan. Deze verplichting geldt ook voor de

nadat die mededeling door de vennootschap is ontvangen

deelgenoten van een te verdelen gemeenschap waartoe aandelen

een besluit heeft genomen, waarbij wordt opgegeven, welke

behoren. De hiervoor bedoelde verplichting tot aanbieding geldt

gegadigde(n) bereid en in staat is (zijn) alle betreffende

niet bij een fusie in de zin van artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek en

aandelen tegen contante betaling te kopen, is de verplichting tot

evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh Burgerlijk
Wetboek.

overdracht vervallen.
4. Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel bepaalde,

De verplichting vervalt, wat betreft overlijden, indien en voorzover

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien

die aandelen krachtens erfrecht binnen twee jaar na overlijden
worden verkregen door een of meer personen aan wie ingevolge

verstande dat:
a.

het aanbod niet kan worden ingetrokken;
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b.

5.

de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan

besluit van de directie tot het nemen of goedkeuren van een besluit

dat niet al de betreffende aandelen tegen contante betaling

van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap

worden gekocht.

deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als

Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling als

hiervoor in dit lid bedoeld is onderworpen. Het ontbreken van

bedoeld in lid 2 niet tijdig is voldaan, is de vennootschap, mits

de goedkeuring zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel tast de

zij de betreffende aandeelhouder dan wel zijn rechtsopvolgers

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren

in gebreke heeft gesteld, tot een jaar na die ingebrekestelling

niet aan.

onherroepelijk

gemachtigd

de

betreffende

aandelen,

overeenkomstig het in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden

DIRECTEUREN

en over te dragen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig

Artikel 21.

belang tussen de aanbieder en de vennootschap.

1.

De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de algemene vergadering. Een directeur kan voorts door de raad

BESTUUR

van commissarissen worden geschorst. De prioriteit bepaalt het

Artikel 20.

aantal directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur worden

1.

benoemd. De prioriteit kan aan één of meer van de directeuren

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit
één of meer directeuren. De directie staat onder toezicht van een
raad van commissarissen.

2.
3.

de titel algemeen directeur of enige andere titel verlenen.
2.

De benoeming van de directeuren geschiedt uit een bindende

De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen,

voordracht, opgemaakt door de prioriteit. Deze voordracht

een reglement vaststellen voor de verdeling van haar taken.

bestaat uit ten minste twee personen. De voordracht dient

De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een

gereed te zijn wanneer de desbetreffende vergadering wordt

besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft

opgeroepen, met dien verstande dat de prioriteit ten minste

van de directeuren ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd

dertig dagen in de gelegenheid moet zijn geweest zich over de

is. Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur

voordracht te beraden. De directie nodigt de prioriteit tijdig uit

doen vertegenwoordigen. Iedere directeur brengt één stem uit. Bij

tot het opstellen van de voordracht.

staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het

4. De directie kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten,

bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een

mits alle directeuren zich omtrent het voorstel schriftelijk

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte

hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische

stemmen, mits die meerderheid meer dan de helft van het

gegevensdrager.

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de voordracht niet

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de

of niet tijdig is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in de

5.

goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de
besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de

a.

benoeming van de directeur.
3.

van een directeur, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan

waaronder in ieder geval:

slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste

overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, mits die meerderheid

aan een derde;
b.

c.

meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.

het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van

4. De schorsing van een directeur geldt ten hoogste twee maanden,

de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere

tenzij de algemene vergadering voor de afloop van die periode

rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke

heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee

vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap

maanden te verlengen.

onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in

ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door

het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van

een raadsman te laten bijstaan. Indien de algemene vergadering

een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het

niet besluit een geschorste directeur te ontslaan dan wel indien

bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien

een schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de

de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens
de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst
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Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag

identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming,

schorsing.
5.

De oproeping tot een algemene vergadering waarin een directeur

vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een

kan worden benoemd vermeldt de bindende voordracht, danwel

dochtermaatschappij.

indien deze voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt, het feit

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van de directie

dat de algemene vergadering vrij is in de benoeming van de

tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een

desbetreffende persoon.

BELONING

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 22.

Artikel 25.

1.

1.

2.

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van beloning

De algemene vergadering kan besluiten een raad van com-

van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene

missarissen in te stellen. Wanneer de algemene vergadering

vergadering.

een dergelijk besluit heeft genomen, is de raad ingesteld indien

De vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt de

en zodra dit besluit is gedeponeerd ten kantore van het in

beloning en de overige voorwaarden met betrekking tot de

artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister, en commissarissen zijn

werkzaamheden van de directeuren vast, hetgeen nader is

benoemd. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad van

omschreven in de directieovereenkomst.

commissarissen en zijn leden is slechts van kracht indien deze
raad is ingesteld.

ONTSTENTENIS OF BELET

2.

Artikel 23.

De raad van commissarissen bestaat uit één of meer commissarissen. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen

Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende

bepaalt het aantal commissarissen. Een rechtspersoon kan

directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet

niet tot commissaris worden benoemd. De benoeming

van alle directeuren de raad van commissarissen voorlopig met het

van

bestuur is belast.

voordracht, opgemaakt door de vergadering van houders van

De raad van commissarissen is dan bevoegd één of meer tijdelijke

prioriteitsaandelen. Deze voordracht bestaat uit ten minste

bestuurders aan te wijzen.

twee personen. De voordracht dient gereed te zijn wanneer

de

commissarissen

geschiedt

uit

een

bindende

de desbetreffende vergadering wordt opgeroepen, met dien
VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE

verstande dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen

Artikel 24.

ten minste dertig dagen in de gelegenheid moet zijn geweest zich

1.

Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de

over de voordracht te beraden. De directie nodigt de vergadering

vennootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door de

van houders van prioriteitsaandelen tijdig uit tot het opstellen

directie, hetzij door een algemeen directeur afzonderlijk, hetzij

van de voordracht.

door twee gezamenlijk handelende directeuren.

De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het

Indien er slechts een directeur in functie is, wordt de vennootschap

bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een

vertegenwoordigd door die directeur.

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte

2.

Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft met

stemmen, mits die meerderheid meer dan de helft van het

de

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de voordracht niet

vennootschap

kan

hij

niettemin

de

vennootschap

vertegenwoordigen.

of niet tijdig is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in de

3. De directie kan aan één of meer personen doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; de directie kan

benoeming van een commissaris.
3.

De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen

aan één of meer directeuren vertegenwoordigingsbevoegdheid

door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 21 lid

verlenen om als zodanig, met inachtneming van zijn

4 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van een

volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te

geschorste commissaris.

vertegenwoordigen. De directie kan voorts aan gevolmachtigden

4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een

een titel verlenen. De directie zal van het toekennen van

commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd,

doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen

zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het

bij het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister.

kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van

of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband

alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een

met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt

deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap

vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is

van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het

verbon-den; indien zich daaronder vennootschappen bevinden,

kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap

die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de

wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een

groep worden volstaan.

van de deelgenoten, dienen schriftelijk te worden vastgelegd, tenzij

De

de handelingen onder de bedongen voorwaarden tot de gewone

herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt

bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. De aandelen

rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak

gehouden door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen
tellen voor de vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal
aandelen niet mee.

aanbeveling

en

de

voordracht

tot

benoeming

of

als commissaris heeft vervuld.
5.

De algemene vergadering stelt de beloning van de
commissarissen vast .
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Artikel 26.

rechten en verplichtingen welke bij of krachtens deze statuten

1.

aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter zijn

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden
op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken
in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De

2.

3.

toegekend.
7.

In geval van het ontbreken van een raad van commissarissen

raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij

danwel het ontbreken van alle commissarissen komen

de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar

de bevoegdheden welke deze statuten aan de raad van

het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

commissarissen toekennen, toe aan de vergadering van houders

onderneming.

van prioriteitsaandelen.

Iedere commissaris heeft vrije toegang tot de gebouwen
en de goederen van de vennootschap. Een commissaris is

WERKWIJZE, BESLUITVORMING

voorts bevoegd inzage te nemen in de boeken, bescheiden en

Artikel 28.

correspondentie van de vennootschap.

1.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een

De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. In ieder

De raad van commissarissen kan ook een lid van die raad

geval stelt de directie ten minste een keer per jaar de raad van

benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid meer in het

commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen

bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met

van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s
en het beheers- en controle systeem van de vennootschap. De

het bestuur omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
2.

directeuren zijn verplicht de vergaderingen van de raad van

directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten

commissarissen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te
verschaffen.

De raad vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de
bepaalde een vergadering noodzakelijk is.

3.

De raad besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer

stemmen, die door alle in functie zijnde commissarissen

gedelegeerde commissarissen aanwijzen. Een gedelegeerd

kunnen worden uitgebracht. Blanco stemmen gelden als niet

commissaris heeft een meer veelvuldig contact met de directie.
4. De raad van commissarissen is voor een juiste uitoefening van
zijn taak bevoegd op kosten van de vennootschap adviezen

uitgebracht.
4. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
5.

Ieder lid van de raad kan zich in de vergaderingen van de raad van

in te winnen, zulks onder voorafgaande goedkeuring van de

commissarissen uitsluitend door een mede-commissaris doen

directie van de kostenraming die een dergelijk advies met zich

vertegenwoordigen.

meebrengt.
Artikel 27.

VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

1.

Indien er meer dan twee personen tot commissaris zijn benoemd,

Artikel 29.

benoemt de algemene vergadering een van hen tot voorzitter.

1.

2.

De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid

jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden,

van stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen

waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:

indien tenminste de helft van het aantal commissarissen ter

a.

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris

b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de

kan zich door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is het besluit verworpen, tenzij er

3.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de

behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie;
winstbestemming;

c.

goedkeuring van het door de directie gevoerde beleid in de

meer dan twee commissarissen in functie zijn, in welk geval de

periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, voor zover

voorzitter van de raad van commissarissen beslist.

dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die

De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering
(schriftelijk) besluiten mits alle commissarissen zich omtrent

stukken is verwerkt;
d.

vaststelling van de begroting en het budget voor het aankomend

het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken,

boekjaar.

waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.

Indien de termijn bedoeld in artikel 35 lid 1 van deze statuten

4. Van een besluit van de raad van commissarissen blijkt binnen

overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd, worden de in

de vennootschap genoegzaam door de handtekening van de

de vorige zin genoemde onderwerpen aan de orde gesteld in een

voorzitter van de raad van commissarissen, hetzij door een de

algemene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk

gedelegeerd commissaris.
5.

De raad van commissarissen kan een reglement opstellen over
de verdeling van zijn taken.

6. Indien slechts één commissaris in functie is, heeft deze alle
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één maand na het verstrijken van die termijn.
2.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders
worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van
commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die

ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal

één commissaris in functie is door deze commissaris.

vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave

Indien deze niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering

van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en/of de raad
van commissarissen verzoeken.
3.

van aandeelhouders zelf in haar leiding.
6. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening.

Indien vergadergerechtigden, ten minste één tiende van het

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter

geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, overeenkomstig

inzage van vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt

het in het vorige lid bepaalde aan de directie en/of de raad van

desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen

commissarissen hebben verzocht een algemene vergadering van

verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

aandeelhouders bijeen te roepen en niet binnen veertien dagen

Artikel 31.

daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen één maand

1.

Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij

na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan

schriftelijk gevolmachtigde, vergaderingen van aandeelhouders

zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Artikel 30.

Directeuren en commissarissen zijn als zodanig bevoegd tot het

1.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden

bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders.

in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in

Zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Maastricht of

Over toelating van anderen tot de vergaderingen van

Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer).

2.

3.

aandeelhouders beslist de voorzitter van de vergadering.

Wordt de algemene vergadering van aandeelhouders elders

2.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

gehouden, dan kunnen wettige besluiten worden genomen

3.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de

indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering

stemgerechtigden,

vertegenwoordigd is.

de presentielijst tekenen, vermeldende het aantal door ieder

De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt hetzij door

respectievelijk

hun

vertegenwoordiger,

vertegenwoordigde aandelen.

de directie door middel van oproepingsbrieven welke moeten

4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of

worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag voor die

aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene

van de vergadering.

vergadering

De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de

uitgebracht;

vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is
verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen

van

aandeelhouders

geen

stem

worden

houdt.
5.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de

of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het

vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren

geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen

zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het

in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de

vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel

vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag

aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan

voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen

toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij

zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen

daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij

verzet.

een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

De oproepingsbrieven aan houders van met medewerking van

6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen,

de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen worden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het

verzonden aan de adressen vermeld in het betreffende register

aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt

van certificaathouders.

geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt

De oproepingsbrieven aan de overige vergadergerechtigden
worden

verzonden

aan

de

adressen

vermeld

in

het

aandeelhoudersregister.

dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7.

De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in
de gevallen dat de wet of deze statuten een grotere meerderheid

4. Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het

voorschrijven, genomen met volstrekte meerderheid van

bepaalde in leden 2 en 3 verzonden, hun bestemming niet

de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet

bereiken, dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de geldigheid
van de algemene vergadering van aandeelhouders en de daarin
5.

uitgebracht.
8. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een

te nemen besluiten.

besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid

gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ter vergadering niet

door de directie en bij ontstentenis of belet van de directie door

vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden

voorzitter van de raad van commissarissen of indien er slechts

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later
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dan vijf weken na die eerste vergadering, waarin het besluit kan

VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN

worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering

BEPAALDE SOORT.

vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Artikel 33.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld

1.

Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde

dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk

soort wordt gehouden indien de directie dan wel de raad van

van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het

commissarissen dit nodig acht, alsmede indien dit volgens de

kapitaal.

statuten noodzakelijk is. Een dergelijke vergadering wordt voorts

9. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

bijeengeroepen op verzoek van een of meer aandeelhouders

Over de benoeming van personen wordt schriftelijk en met

vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van de

gesloten briefjes gestemd tenzij de vergadering eenstemmig

aandelen van de desbetreffende soort; het verzoek dient gericht

goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.
Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één van de

te zijn aan de directie of de raad van commissarissen.
2.

aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

Wordt de vergadering, ondanks een verzoek daartoe, niet binnen
twee weken bijeengeroepen, dan is iedere houder van aandelen

10. Is voor verkiezing van personen bij de eerste stemming geen

van de desbetreffende soort bevoegd, met inachtneming van

volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een nieuwe vrije

het daaromtrent in deze statuten bepaalde, zelf een dergelijke

stemming gehouden.
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen,

vergadering bijeen te roepen.
3.

wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste

De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde
soort voorziet zelf in haar leiding en de oproepingstermijn tot

stemmen behaalden.

een dergelijke vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

Hebben meer dan twee het grootste en hetzelfde aantal

4. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen

stemmen op zich verenigd, dan beslist het lot, welke twee

van de desbetreffende soort aan wie het stemrecht toekomt,

personen voor de herstemming in aanmerking komen.

kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen

Heeft één het hoogste en twee of meer het volgend aantal

ook buiten vergadering nemen, tenzij met medewerking van

stemmen verkregen, dan beslist het lot, welke dezer laatste voor

de vennootschap voor de aandelen van de desbetreffende soort

de herstemming in aanmerking komt.

certificaten zijn uitgegeven. Een dergelijk besluit is slechts geldig

Staken daarna de stemmen dan beslist het lot.

indien alle betrokken stemgerechtigden schriftelijk, waaronder

Lotingen geschieden door de voorzitter.

begrepen per elektronische gegevensdrager, ten gunste van het

11. Ingeval van staken van stemmen over zaken, wordt het in

betreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht.

stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen en zal
er worden herstemd.

BOEKJAAR

Indien ook dan de stemmen staken is het in stemming gebrachte

Artikel 34.

voorstel verworpen.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het

12. Een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het

kalenderjaar.

gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met
algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al heeft geen

JAARSTUKKEN

of geen tijdige oproeping plaats gehad en ook als ten aanzien

Artikel 35.

van de te behandelen onderwerpen niet is voldaan aan het

1.

bepaalde in artikel 30 lid 3 van deze statuten.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van
de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met
ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op

BESLUIT BUITEN VERGADERING

grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een

Artikel 32.

jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouder ter inzage

Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de bestuurder(s)

ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de

en de commissaris(sen) in de gelegenheid zijn gesteld

directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders,

daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een

tenzij de artikelen 2:396 lid, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk

algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden, mits
de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder

Wetboek voor de vennootschap gelden.
2.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en

begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met

commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer

algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.

van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er
naast aandeelhouders nog andere vergadergerechtigden zijn.

gemaakt.
3.

Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering,
bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van
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die vergadering ligt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige

6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een

gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten
kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders

tijdsverloop van vijf jaar.
7.

en de certificaathouders die de stukken aldaar kunnen inzien en

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een
tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

allen daarvan kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
4. De

jaarrekening

wordt

vastgesteld

door

de

algemene

vergadering.

INTERIM-DIVIDEND
Artikel 38.
De algemene vergadering kan, onder goedkeuring van de

ACCOUNTANT

prioriteit, te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te

Artikel 36.

doen, mits aan het bepaalde in artikel 37 lid 4 is voldaan blijkens

1.

De vennootschap zal aan een accountant als bedoeld in artikel

een tussentijdse vermogensopstelling.

2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de

Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten

directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig

vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand

het bepaalde in lid 2 van dat artikel, met dien verstande dat de

waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt

vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke

Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan

verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.

de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan

In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te

een andere deskundige dan een accountant verlenen.

reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de

bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner,

raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van

dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de

De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van

jaarrekening weer.

het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop

De directie kan aan de aangewezen deskundige of aan een

het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

2.

3.

andere deskundige op kosten van de vennootschap opdrachten
verstrekken.

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING
EN ONTBINDING

WINST

Artikel 39.

Artikel 37.

1.

1.

2.

tot splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding

Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht (8)

van de vennootschap. Deze besluiten kunnen slechts genomen

maanden na einde van het boekjaar een zodanig gedeelte aan de

worden na goedkeuring van de vergadering van houders van

aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van

prioriteitsaandelen en met een meerderheid van tenminste

fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op

drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een

de vennootschapsbelasting 1969 te behouden.

algemene vergadering, waarin tenminste twee derde gedeelte van

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere

het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; in geval

gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts

van een besluit tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334 cc Burgerlijk

uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan

Wetboek dient evenwel ter vergadering ten minste een gedeelte

het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de

van vijfennegentig procent van het geplaatste aandelenkapitaal

reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, met
inachtneming van lid 1 van dit artikel.
3.

aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
2.

Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening

komt waarvoor een quorum geldt van ten minste twee

waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

derde gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit quorum niet

Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 6 bepaalde geen

aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de directie een tweede

stem mag worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering

vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste vijftien en

niet mee, tenzij op de aandelen een recht van vruchtgebruik of

ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin

een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te

het desbetreffende besluit kan worden genomen met een

vervallen.

meerderheid van tenminste drie vierde gedeelte van de geldig

4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezig

gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden.
5.

De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie,

De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot
uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum bepaalt.

of vertegenwoordigd kapitaal.
3.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld,
dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van
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het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van

krachtens enige toekomstige statutenwijziging, hetzij krachtens

het kapitaal.

besluit van de algemene vergadering) om rechten te verlenen tot

4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient een afschrift,

het nemen van prioriteitsaandelen en gewone aandelen in het

waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten
kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
2.

september tweeduizend en zeven) is de vergadering van houders

de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een

van prioriteitsaandelen voor de duur van vijf jaar aangewezen als

afschrift kan verkrijgen.

bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op

Artikel 40.
1.

2.

Bij en met ingang van deze akte van oprichting (achtentwintig

iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van

gewone aandelen en prioriteitsaandelen.

Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de
algemene vergadering is artikel 39 lid 1 van overeenkomstige

EERSTE BOEKJAAR

toepassing en geschiedt de vereffening van het vermogen door

Artikel 43.

de directeur en onder toezicht van de raad van commissarissen.

1.

De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig
december tweeduizend zeven (31-12-2007).

2.

en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam

Dit artikel vervalt indien en zodra het eerste boekjaar is
geëindigd.

worden toegevoegd: in liquidatie.
3.

De bepalingen in deze statuten omtrent de benoeming, de

SLOTVERKLARINGEN

schorsing en het ontslag van en het toezicht op directeuren

Tenslotte verklaart de comparant:

en de vertegenwoordiging van de vennootschap zijn van

a.

het

geplaatste

en

gestorte

kapitaal

bedraagt

de

vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) verdeeld in vier

vereffenaars. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens

miljoen vierhonderd negen-ennegentigduizend negenhonderd

voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

(4.499.900) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met

overeenkomstige

toepassing

op

respectievelijk

voor

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van

4.499.900, van nominaal één eurocent (€ 0,01) elk en

de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aan-deelhou-

éénhonderd (100) prioriteitsaandelen, genummerd P1 tot en
met P100, van nominaal één eurocent (€ 0,01);

ders uitge-keerd naar rato van hun aandelenbezit.
5.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap

b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door oprichter

zullen gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening

1 voor vier miljoen vierhonderd negenennegentigduizend

blijven berusten onder de persoon, daartoe door de vereffenaars

negenhonderd (4.499.900) gewone aandelen, genummerd 1 tot

benoemd.

en met 4.499.900, van nominaal één eurocent (€ 0,01) elk;

SLOTBEPALINGEN

c.

P100, van nominaal één eurocent (€ 0,01);

In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien,
beslist de algemene vergadering.

in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door oprichter 2
éénhonderd (100) prioriteitsaandelen, genummerd P1 tot en met

Artikel 41.

d. op de aandelen wordt in geld gestort; storting in vreemd geld is
toegestaan;

AANWIJZING

e.

voor zover de storting op de geplaatste aandelen reeds heeft

Artikel 42.

plaatsgevonden, wordt deze door de vennootschap aanvaard;

1.

Bij en met deze akte van oprichting is de vergadering van houders

de bankverklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk

van prioriteitsaandelen voor de duur van vijf jaar (derhalve tot

Wetboek
wordt aan deze akte gehecht;

achtentwintig september tweeduizend en twaalf) aangewezen
als bevoegd om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen

f.

voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de

van rechten tot het nemen van alle gewone aandelen en

vennootschap benoemd: de besloten vennootschap met beperkte

prioriteitsaandelen waarin het maatschappelijk kapitaal is

aansprakelijkheid: Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen

dan wel na een statutenwijziging zal zijn verdeeld, met dien

B.V., statutair gevestigd te Laren, adres Torenlaan 19a, 1251 HE

verstande dat de rechten tot het nemen van gewone aandelen en

te Laren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer

prioriteitsaandelen die worden verleend door de vergadering van

32110512.

houders van prioriteitsaandelen krachtens deze aanwijzing beperkt
zijn in die zin dat deze rechten slechts kunnen worden uitgeoefend
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VOLMACHT

zolang de vergadering van houders van prioriteitsaandelen het

Van de volmacht blijkt uit twee (2) onderhandse akten, welke

aangewezen orgaan blijft (hetzij krachtens deze oprichting, hetzij

aan deze akte worden gehecht.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op zeventien

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.

september tweeduizend en zeven de ministeriële verklaring van

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld

geen bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie, nummer N.V.

aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief

1454218;

de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart
de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte
voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte
door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is
verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.
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BIJLAGEN | 2
Statuten Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV

107

108

Bijlage 2

KAPITAAL

Statuten Van Boom & Slettenhaar

Artikel 3.
Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen eenhonderd vijfentwintig duizend euro (€

Vastgoedfondsen BV

1.125.000,00), verdeeld in eenhonderd twaalf duizend vijfhonderd
(112.500) aandelen van tien euro (€ 10,00) nominaal.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Heden, eenendertig augustus tweeduizend en vijf, verschijnt

AANDELEN

voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht:

Artikel 4.

mevrouw Hazina Maria Cornelia Hemmer, geboren te Woerden

1.

op vijf januari negentienhonderd achtenzeventig, die inzake

aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend

deze akte haar adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de

De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen
genummerd van 1 af.

2.

Is de som van het geplaatste deel van het kapitaal en de reserves

heer drs. Gerton van Boom, wonende te Laren, Ambachtstraat

die krachtens de wet moeten worden aangehouden geringer

2 (postcode 1251 PZ), geboren te Amsterdam op vijf augustus

dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan

negentienhonderd tweeënzestig, paspoortnummer: NH9940462,

moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte

gehuwd, bij het geven van de volmacht handelend als

van het verschil.

algemeen directeur van de besloten vennootschap met
beperkte

aansprakelijkheid:

Van

Boom

&

Slettenhaar

UITGIFTE VAN AANDELEN

Beleggingsconsultants B.V., nummer BV 615.796, statutair

Artikel 5.

gevestigd te Laren (Noord-Holland), adres Torenlaan 19 A te 1251

1.

De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te

HE Laren (postadres: Postbus 575 1250 AN Laren), ingeschreven

noemen: de algemene vergadering - besluit tot uitgifte van

in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32067198

aandelen; zij stelt daarbij de voorwaarden en de koers van

en als zodanig deze vennootschap op grond van haar statuten
vertegenwoordigend.

uitgifte vast.
2.

De comparante, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte op te

ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende

richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
en daartoe de navolgende statuten vast te stellen:

Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde,
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

3.

Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.

4. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op
STATUTEN

het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is

NAAM EN ZETEL

niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand

Artikel 1.

die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van

1.

aandelen uitoefent.

De vennootschap draagt de naam: Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen B.V.

2.

Zij is gevestigd te Laren.

VOORKEURSRECHT
Artikel 6.

DOEL

1.

Bij uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders een

Artikel 2.De vennootschap heeft ten doel:

voorkeursrecht, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van

1.

het bemiddelen bij- en het beleggen in vastgoed;

dit lid en het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2.

het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen,

Een aandeelhouder heeft een voorkeursrecht naar rato van zijn

vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van

bezit aan aandelen.

registergoederen, leasing daaronder begrepen;

Indien

het initiëren, ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van

zijn voorkeursrecht gebruik maakt, hebben de overige

bouwprojecten;

aandeelhouders ook een voorkeursrecht op de door hem niet

3.

4. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het

5.

een

aandeelhouder

niet

of

niet

volledig

van

opgeëiste aandelen.

voeren van beheer over en het financieren en besturen van

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die

vennootschappen en andere ondernemingen;

worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of

het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of
voor anderen verbinden;

van een groepsmaatschappij.
2.

zomede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

De algemene vergadering kan per uitgifte besluiten het
voorkeursrecht geheel of gedeeltelijk ter zijde te stellen.

3.

Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
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4. De algemene vergadering stelt de periode vast waarbinnen

certificaten kunnen de rechten uitoefenen welke de wet aan hen

het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend; deze periode is

toekent. Deze rechten zijn onder meer het recht tot de algemene

ten minste vier weken na de dag van verzending van de in het

vergadering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen

volgende lid bedoelde aankondiging.

en daarin het woord te voeren en het recht op inzage van de

De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en

jaarstukken van de vennootschap, alsook om daar afschriften

het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een

van te verkrijgen.

schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders.

Zodanige certificaathouders zijn niet gerechtigd in de algemene

5.

6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing
bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,

vergadering stem uit te brengen.
3.

Onder het begrip certificaathouders wordt hierna in de

met dien verstande dat aandeelhouders geen voorkeursrecht

statuten verstaan:

hebben op aandelen die worden uitgegeven aan iemand

houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van

certificaten van aandelen, alsmede de vruchtgebruikers en

aandelen uitoefent.

pandhouders aan wie als zodanig het stemrecht op aandelen
toekomt.

STORTING
Artikel 7.

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN

1.

Aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot onmiddellijke

Artikel 10.

volstorting worden uitgegeven.

1.

2.

Oproepingen,

kennisgevingen

en

andere

mededelingen

Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet

door of aan de vennootschap geschieden bij brief, al dan

een inbreng in natura is overeengekomen. Storting in vreemd

niet aangetekend. Brieven bestemd voor aandeelhouders,

geld is toegestaan, mits met toestemming van de directie van de

vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden

vennootschap.

verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen.
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
Artikel 8.
1.

adres van de vennootschap.
2.

Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan

Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht

de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen

worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in

geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

artikel 16.
2.

3.

De aandeelhouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS EN OPGAVE AANDEELHOUDER

als zodanig het stemrecht op de aandelen doen toekomen.

BIJ HANDELSREGISTER

Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie

Artikel 11.

aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan hem als

1.

De directie van de vennootschap houdt een register, waarin

zodanig het stemrecht alleen toekomen voor zover de algemene

de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn

vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de

Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor

aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning van

zover dat aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts

de levering of betekening van de akte alsmede het op ieder

op de verkrijger overgaan indien de algemene vergadering de

aandeel gestorte bedrag.

overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen

Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing

van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op

indien een ander in de rechten van een pandhouder treedt aan wie

die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop

als zodanig het stemrecht op de verpande aandelen toekomt.4.

zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of

De vruchtgebruiker en pandhouder die als zodanig stemrecht

betekening alsmede met vermelding of hun als zodanig het

hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend
aan de houders van met medewerking van de vennootschap

stemrecht of de rechten van een certificaathouder toekomen.
2.

uitgegeven certificaten van aandelen, als in artikel 9 bedoeld.

De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een
vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit
het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust

CERTIFICATEN EN CERTIFICAATHOUDERS

op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht,

Artikel 9.
1.
2.
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De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de

dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt.
3.

De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter

uitgifte van certificaten.

inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers

Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

en pandhouders aan wie als zodanig het stemrecht toekomt.

4. Aandeelhouders,

5.

en

verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal

certificaathouders zijn verplicht aan de directie hun adressen op

vruchtgebruikers,

pandhouders

van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves

te geven.

aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de

Binnen een week nadat de vennootschap ter kennis is gekomen

balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes

dat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één

maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld,

persoon worden gehouden danwel tot één huwelijksgemeenschap
of één gemeenschap van een geregistreerd partnerschap

dan is verkrijging anders dan om niet niet toegestaan.
4. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen

behoren, dienen van die persoon respectievelijk van een
deelgenoot tot die huwelijksgemeenschap ten kantore van het

die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5.

Vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen

handelsregister, naam, voornamen en woonplaats te worden

geschiedt door de directie, onder goedkeuring van de

opgegeven. De aandelen gehouden door de vennootschap en

algemene vergadering. Een besluit van de algemene

haar dochtermaatschappijen tellen voor de vaststelling van

vergadering tot goedkeuring van vervreemding van eigen

het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen niet mee. Onder

aandelen omvat de goedkeuring als bedoeld in artikel 2:195

kantoor van het handelsregister wordt in deze statuten

lid 3 Burgerlijk Wetboek.

verstaan het kantoor in het gebied waarvan de onderneming

6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of

van de vennootschap is gevestigd danwel in welk gebied

aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene

de onderneming van de vennootschap haar hoofdvestiging

vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor

heeft; indien aan de vennootschap geen onderneming

een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.

toebehoort, geschiedt de nederlegging ten kantore van het

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de

handelsregister in het gebied waarvan de vennootschap haar

vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren,

statutaire zetel heeft.

zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het
vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel

GEMEENSCHAP

aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan

Artikel 12.

toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij

Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of

daarvan kan geen stemrecht uitbrengen voor een aandeel

daarvoor toegekende certificaten tot een gemeenschap

waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht

behoren, kunnen de deelgenoten van die gemeenschap de uit

heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders

die aandelen, beperkte rechten of certificaten voortvloeiende

stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre

rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen, indien zij

het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd

zich daarbij tegenover de vennootschap door één persoon laten

is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor

vertegenwoordigen.

krachtens de wet of de statuten geen stem kan worden
uitgebracht.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

7.

Artikel 13.
1.

2.

a.

begrepen.

De directie kan besluiten tot verkrijging door de vennootschap
van eigen aandelen. De verkrijging van niet volgestorte aandelen

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VANAANDELEN EN CERTIFICATEN

is nietig.

Artikel 14.

Volgestorte aandelen mag de vennootschap te allen tijde om niet

1.

verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van

aandelen slechts verkrijgen indien:

certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven,

het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet

zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins

kleiner is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de

naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door

3.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of

verkrijgen. In andere gevallen mag de vennootschap volgestorte

reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

c.

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan

dochtermaatschappijen.
2.

Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in

de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen

haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap

gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van

verstrekken, doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de

het geplaatste kapitaal bedraagt;

uitkeerbare reserves. Dergelijke leningen mogen slechts met

machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene

goedkeuring van de algemene vergadering worden verstrekt.

vergadering.

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte

uitstaande bedrag van bedoelde leningen.

van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,
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KAPITAALVERMINDERING

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 15.

Artikel 16.

1.

1.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering

daarop, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in

of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging

Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij

te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop
het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet

2.

de betrokkenen partij zijn.
2.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid

de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het geplaatste

1 bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het

kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het

aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de

besluit voorgeschreven wettelijke minimumkapitaal.

vennootschap de desbetreffende rechtshandeling heeft erkend

Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de

danwel een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van

vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3.

Voor de levering van een aandeel, of van een beperkt recht

van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen

Vermindering

van

het

bedrag

van

aandelen

levering aan haar is betekend.

zonder

3.

Erkenning door de vennootschap kan geschieden:

terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting

a.

in de akte van levering, of

tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen

b. door het plaatsen van een gedagtekende verklaring op het

geschieden.

daartoe overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken
met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

van levering, of
c.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de

door eigener beweging de desbetreffende rechtshandeling in te
schrijven in het aandeelhoudersregister.

verplichting tot storting kan slechts naar evenredigheid op

5.

alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid

BLOKKERINGSREGELING AANBIEDINGPLICHT

mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken

Artikel 17.

aandeelhouders.

1.

aandelen wil overdragen dan wel krachtens een door hem

ten kantore van het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister,

gemaakt legaat moeten worden overgedragen, dienen de

teneinde schuldeisers in de gelegenheid te stellen gedurende

betreffende aandelen eerst te koop te worden aangeboden

twee maanden na de in de volgende zin bedoelde aankondiging

aan de overige aandeelhouders, met dien verstande dat een

bij de rechtbank tegen de kapitaalvermindering in verzet te

aandeelhouder zijn aandelen vrijelijk mag overdragen indien

komen. De vennootschap kondigt de nederlegging aan in een

de andere aandeelhouders daartoe met inachtneming van het

landelijk verspreid dagblad.

bepaalde in het laatste lid van dit artikel hebben besloten.

6. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt niet van kracht

Ten aanzien van overdracht van aandelen door de vennootschap

zolang verzet kan worden gedaan. Indien verzet is gedaan, wordt

vindt het bepaalde in artikel 13 lid 5 toepassing.

het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien een aandeelhouder

of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Een voor de

krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere

kapitaalvermindering vereiste akte van statutenwijziging kan
niet eerder worden verleden.
7.

Indien een aandeelhouder, niet zijnde de vennootschap zelf,

De vennootschap legt een besluit tot kapitaalvermindering neer

aandeelhouder verplicht is.
2.

Het aanbod moet aan de directie worden medegedeeld onder

Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden

opgaaf van het aantal aandelen en de persoon aan wie de

verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat

aandelen zullen worden overgedragen. De directie stelt van deze

van haar eigen vermogen, behoeft zij geen waarborg te geven
en wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

kennisgeving de aandeelhouders onverwijld in kennis.
3.

8. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot

nadat het aanbod door haar is ontvangen, een algemene

kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van
de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering daarvan.

vergadering.
4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder

Van het voorstel tot kapitaalvermindering dient een afschrift,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen

De directie belegt tegen een datum niet later dan zes weken,

opgeven hoeveel aangeboden aandelen hij wenst te kopen.
5.

Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren

ten kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd

dan worden aangeboden, verdeelt de directie, met inachtneming

voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop

van het in lid 4 bepaalde, de aangeboden aandelen onder de

van de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos

gegadigden zoveel mogelijk in verhouding van hun bezit aan

een afschrift kan verkrijgen.

aandelen, met dien verstande, dat een gegadigde geen groter
aantal kan krijgen dan waarop hij gereflecteerd heeft.
6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te
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dragen aandelen worden vastgesteld door drie onafhankelijke

doet overgaan, moeten alle aandelen van de betreffende

deskundigen, te benoemen door partijen in onderling overleg

aandeelhouder te koop worden aangeboden; in geval van een

of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, op verzoek

splitsing dienen de aandelen te worden aangeboden die in

van de meest gerede partij door de voorzieningenrechter van de

het kader daarvan overgaan. Deze verplichting geldt ook voor

rechtbank in het arrondissement waaronder de statutaire zetel

de deelgenoten van een te verdelen gemeenschap waartoe

van de vennootschap valt.

aandelen behoren. De hiervoor bedoelde verplichting tot

De deskundigen brengen hun rapport zo mogelijk binnen twee

aanbieding geldt niet bij een fusie in de zin van artikel 2:333

maanden na hun aanstelling aan de directie uit. De prijs van de

Burgerlijk Wetboek en evenmin bij een splitsing in de zin van

over te dragen aandelen dient gelijk te zijn aan hun waarde. De

artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek. De verplichting vervalt wat

directie zal aan de deskundige(n) bij de prijsvaststelling haar

betreft de verdeling van een gemeenschap, indien en voor zover

volledige medewerking geven. Zodra de prijs aan de directie

de aandelen worden toebedeeld aan de deelgenoot van wiens

bekend is, deelt zij die onverwijld aan partijen mede.
7.

De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de

zijde de aandelen destijds in de gemeenschap waren gevallen.
2.

Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1 bepaalde, aandelen

vennootschap, tenzij de deskundigen naar redelijkheid anders

te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het

bepalen.

aanbod verplicht zijn, daarvan binnen een maand mededeling

8. Iedere gegadigde is bevoegd tot een maand nadat hij over de

doen aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze

prijs van de aandelen in kennis is gesteld alsnog aan de directie

mededeling geldt als aanbod in de zin van het vorige artikel.

mede te delen, dat hij zich (gedeeltelijk) terugtrekt. De directie

De verplichting tot aanbieding van de aandelen heeft niet tot

verdeelt dan de daardoor vrijgekomen aandelen overeenkomstig

gevolg dat gedurende het bestaan van de verplichting de aan de

het in lid 5 bepaalde onder de overige gegadigden en deelt het
resultaat hiervan onverwijld aan partijen mede.

aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
3.

9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen

Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel
bepaalde, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,

een maand nadat hem definitief bekend is, aan wie hij al de

met dien verstande dat:

aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. De

a.

aanbieder dient van een intrekking van zijn aanbod de directie

b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan,

van de vennootschap onverwijld in kennis te stellen.

het aanbod niet kan worden ingetrokken;
dat niet al de betreffende aandelen tegen contante betaling

Indien de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken komen,

worden gekocht.

in afwijking van het bepaalde in lid 7, de kosten van de in lid 6

4. Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling als

bedoelde deskundigen geheel voor zijn rekening, ook indien de

bedoeld in lid 2 niet tijdig is voldaan, is de vennootschap, mits

deskundigen anders hebben beslist.

zij de betreffende aandeelhouder dan wel zijn rechtsopvolgers

10. Als tenslotte mocht vaststaan, dat niet al de aangeboden

in gebreke heeft gesteld, tot een jaar na die ingebrekestelling

aandelen tegen contante betaling worden gekocht, zal de

onherroepelijk

aanbieder gedurende drie maanden na die vaststelling de

overeenkomstig het in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden

gemachtigd

de

betreffende

aandelen,

aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen,

en in eigendom over te dragen, ook in geval van een mogelijk

doch slechts aan de door hem aan de directie medegedeelde

tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennootschap.

persoon.
11. Indien de aanbieder met de levering van de ingevolge dit artikel

BESTUUR

over te dragen aandelen in gebreke blijft is de vennootschap

Artikel 19.

onherroepelijk gemachtigd namens hem de levering te

1.

bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig
belang tussen de aanbieder en de vennootschap.

uit één of meer directeuren.
2.

12. De gezamenlijke aandeelhouders kunnen besluiten, mits
schriftelijk, dat het hiervoor bepaalde omtrent de aanbieding van

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande
De directie kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering,
een reglement vaststellen voor de verdeling van haar taken.

3.

De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.

aandelen in het desbetreffende geval achterwege kan blijven; de

Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste

aanbieder is dan bevoegd zijn aandelen binnen drie maanden

de helft van de directeuren ter vergadering aanwezig of

vrijelijk over te dragen.

vertegenwoordigd is. Een directeur kan zich ter vergadering

Artikel 18.

door een mede-directeur doen vertegenwoordigen. Iedere

1.

directeur brengt één stem uit. Bij staking van stemmen beslist

In geval een aandeelhouder overlijdt of het vrije beheer over zijn
vermogen verliest, of een aandeelhouder-rechtspersoon wordt

de algemene vergadering.

ontbonden of ophoudt te bestaan of aandelen in het kader

4. De directie kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten,

van een splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek

mits alle directeuren zich omtrent het voorstel schriftelijk
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hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische
5.

3.

De directie kan aan één of meer personen doorlopende

gegevensdrager.

vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; de directie kan

De algemene vergadering kan directiebesluiten aan haar

aan één of meer directeuren vertegenwoordigingsbevoegdheid

goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten

verlenen om als zodanig, met inachtneming van zijn

nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de directie zijn

volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te

medegedeeld.

vertegenwoordigen. De directie kan voorts aan gevolmachtigden
een titel verlenen. De directie zal van het toekennen van

DIRECTEUREN

doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij

Artikel 20.
1.

2.

het in artikel 11 lid 5 bedoelde handelsregister.

De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder

de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het

van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of

aantal directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur worden

jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een

benoemd. De algemene vergadering kan aan één of meer van

gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe

de directeuren de titel algemeen directeur of enige andere titel

alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren,

verlenen.

waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door

De schorsing van een directeur geldt ten hoogste twee maanden,

deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, dienen

tenzij de algemene vergadering voor de afloop van die periode

schriftelijk te worden vastgelegd, tenzij de handelingen onder

heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee

de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening

maanden te verlengen.

van de vennootschap behoren. De aandelen gehouden door de

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in

vennootschap en haar dochtermaatschappijen tellen voor de

de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door

vaststelling van het in de vorige zin bedoelde aantal aandelen

een raadsman te laten bijstaan.

niet mee.

Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste
directeur te ontslaan dan wel indien een schorsingstermijn niet

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.

Artikel 24.
1.

BELONING

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden,
en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de

Artikel 21.

vennootschap.

De algemene vergadering stelt de beloning en de overige

2.

voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden van de

De agenda voor deze vergadering bevat, onverminderd het
bepaalde in het volgende lid, in ieder geval de volgende

directeuren vast.

onderwerpen:
a.

ONTSTENTENIS OF BELET

behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie;

b. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de

Artikel 22.

winstbestemming;

Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende

c.

goedkeuring van het door de directie gevoerde beleid in de

directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis

periode waarop de jaarrekening betrekking heeft, voor zover

of belet van alle directeuren een daartoe door de algemene

dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die

vergadering aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is
belast.

stukken is verwerkt.
3.

De agenda bevat voorts de onderwerpen waarvan de
behandeling tijdig schriftelijk is verzocht door een of meer

VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG EN PROCURATIE

aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamelijk

Artikel 23.

ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal

1.

Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de

vertegenwoordigen.

vennootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door de

Het verzoek moet door de directie van de vennootschap niet

directie, hetzij door een algemeen directeur afzonderlijk, hetzij

later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering zijn

door twee gezamenlijk handelende directeuren.

ontvangen. Indien het zwaarwichtig belang van de vennootschap

Indien er slechts een directeur in functie is, wordt de vennootschap

zich daartegen verzet, kan de directie besluiten het onderwerp

vertegenwoordigd door die directeur.
2.

de

vennootschap

vertegenwoordigen.

114

niet op de agenda te plaatsen.

Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft met
kan

hij

niettemin

de

vennootschap

4. Het onderwerp in lid 2 sub a bedoeld kan op de agenda
achterwege blijven indien de artikelen 2:396 lid 6, eerste volzin,
of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. Het

onderwerp in lid 2 sub b respectievelijk sub c bedoeld kan op de

2.

agenda achterwege blijven indien de algemene vergadering

de uitgebrachte stemmen, tenzij op grond van deze statuten een

heeft besloten de termijn waarbinnen de jaarrekening dient te
worden opgemaakt wegens bijzondere omstandigheden met

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
grotere meerderheid is voorgeschreven.

3.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen

ten hoogste zes maanden te verlengen, dan wel een voorstel

door middel van niet ondertekende, gesloten stembiljetten,

daartoe op de agenda staat vermeld.

tenzij geen van de stemgerechtigden zich tegen een mondelinge
stemming verzet. Blanco en ondertekende stembiljetten zijn van

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN

onwaarde.

AANDEELHOUDERS

4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de

Artikel 25.

algemene vergadering besluit de beslissing op te dragen aan

1.

Naast de jaarvergadering kunnen ook buitengewone algemene

een bindend adviseur, aan te wijzen door het Nederlands

vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden.

Arbitrage Instituut. In dat geval is eerst een besluit genomen,

De directie kan besluiten een buitengewone vergadering te

zodra die adviseur heeft beslist. Indien over het voorstel tot

houden.

opdracht van de beslissing aan de adviseur de stemmen staken,

2.
3.

Buitengewone

algemene

vergaderingen

moeten

eveneens worden gehouden op schriftelijk verzoek van

geldt dat voorstel als aangenomen.
5.

één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders,

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter
vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen

vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het

vertegenwoordigen.

geplaatste kapitaal, dat onder opgave van de te behandelen

6. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergadering bij

onderwerpen aan de directie is gericht. In dat geval dient

te wonen en hebben als zodanig in die vergadering een

de vergadering binnen vier weken te worden gehouden, bij

raadgevende stem.

gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen
beleggen, dit met inachtneming van het in deze statuten

LEIDING ALGEMENE VERGADERING EN NOTULEN

omtrent oproeping bepaalde.

Artikel 28.
1.

De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

aan.

EN PLAATS VAN DE VERGADERING

De directie wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de

Artikel 26.
1.
2.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de

algemene vergadering anders besluit.
2.

in opdracht van de secretaris van die vergadering notulen

De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor

gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan

die van de vergadering door middel van oproepingsbrieven. De

getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende

oproepingsbrieven zijn gericht aan de aandeelhouders en de
certificaathouders. De oproepingsbrieven voor een algemene

3.

Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk

directie dan wel door een directeur.

vergadering.
3.

Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien

vergadering vermelden dag, uur en de plaats van de vergadering,

van het ter vergadering verhandelde notarieel proces-verbaal

alsmede de agenda met de te behandelen onderwerpen.

wordt opgemaakt. Een directeur of één of meer aandeelhouders

Is de oproeping tot een vergadering niet of niet juist geschied,

vertegenwoordigende ten minste één/tiende gedeelte van

dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij

het geplaatste kapitaal kunnen het opmaken van een proces-

met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele

verbaal verlangen. De kosten van een proces-verbaal komen voor

geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Hetzelfde
geldt ten aanzien van een voorstel dat niet op de agenda van de

rekening van de vennootschap.
4. De notulen of het proces-verbaal liggen binnen redelijke termijn

vergadering staat vermeld.

na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap

4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar

ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan

de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van

In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort,

deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het
gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
Artikel 29.

STEMRECHT

1.

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het

Artikel 27.

stemrecht toekomt, kunnen alle besluiten welke zij in vergadering

1.

kunnen nemen ook buiten vergadering (schriftelijk) nemen,

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
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tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van

de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een

aandelen zijn uitgegeven.

andere deskundige dan een accountant verlenen.

Een dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigden
schriftelijk,

2.

daaronder

begrepen

per

2.

elektronische

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie daartoe bevoegd.

gegevensdrager, ten gunste van het desbetreffende voorstel hun

De aan de deskundige verleende opdracht kan te allen tijde worden

stem hebben uitgebracht.

ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die

Indien een besluit buiten vergadering is genomen, wordt de
directie van de vennootschap daarvan ten spoedigste door

de opdracht heeft verleend.
3.

een door de stemgerechtigden uit hun midden aan te wijzen

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de
directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring

persoon in kennis gesteld, onder overlegging van de geschriften

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

waaruit van het besluit blijkt. Ten aanzien van deze geschriften

4. De directie kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere

vindt het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel overeenkomstige

deskundige op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

toepassing.
WINST
BOEKJAAR

Artikel 33.

Artikel 30.

1.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het
kalenderjaar.

De winst staat ter vrije beschikking van de algemene
vergadering.

2.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere
gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts

JAARSTUKKEN

uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan

Artikel 31.

het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de

1.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten

reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3.

jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening

Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 6 bepaalde geen

op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore

stem mag worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering

van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het

niet mee, tenzij op de aandelen een recht van vruchtgebruik of

jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen

een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te

2:396 lid 6, eerste volzin, of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de
vennootschap gelden.
2.

vervallen.
4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren;

geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal

ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3.

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de

hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van

geschieden.
5.

Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot

Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering,

uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum bepaalt.

bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van

6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door

die vergadering ligt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten

een tijdsverloop van vijf jaar.
7.

kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een
tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

en de certificaathouders die de stukken aldaar kunnen inzien en
allen daarvan kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
4. De

jaarrekening

wordt

vastgesteld

door

de

algemene

INTERIM-DIVIDEND
Artikel 34.

vergadering.

De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten
tussentijdse uitkeringen te doen, onverminderd het bepaalde

ACCOUNTANT

in lid 2 van het vorige artikel.

Artikel 32.
1.
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De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN

2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de

ONTBINDING

directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig

Artikel 35.

het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de

1.

De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie,

vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

tot splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding

Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan

van de vennootschap. Deze besluiten kunnen slechts genomen

worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde

blijven berusten onder de persoon daartoe door de vereffenaars

gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene

benoemd.

vergadering, waarin ten minste twee/derde gedeelte van het
geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; in geval

SLOTBEPALING

van een besluit tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334 cc

Artikel 37.

Burgerlijk Wetboek dient evenwel ter vergadering ten minste

In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien,

een gedeelte van vijfennegentig procent van het geplaatste

beslist de algemene vergadering.

aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
2.

Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde komt

SLOTVERKLARINGEN

als in de vorige zin bedoeld, met uitzondering van een besluit

Tenslotte verklaart de comparante, handelend als gemeld:

tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334 cc Burgerlijk Wetboek,

a.

vijfentwintig duizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in

kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede

tweeëntwintig duizend vijfhonderd (22.500) aandelen van

vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste vijftien
en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin

3.

het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt tweehonderd

niet ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste

nominaal tien euro (€ 10,00);
b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter

het desbetreffende besluit kan worden genomen met een

voor alle tweeëntwintig duizend vijfhonderd (€

meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de geldig

aandelen;

2.500)

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezig

c.

of vertegenwoordigd kapitaal.

d. voor zover de storting op de geplaatste aandelen reeds heeft

op de aandelen wordt in geld gestort;

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld,

plaatsgevonden, wordt deze door de vennootschap aanvaard;

dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk

de bankverklaring als bedoeld in artikel 2:203a Burgerlijk

van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde

Wetboek

gedeelte van het kapitaal.
4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient een afschrift,

wordt aan deze akte gehecht;
e.

waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten
kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor
iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van

voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de
vennootschap benoemd: de oprichtster;

f.

het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig
december tweeduizend en vijf.

de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een
afschrift kan verkrijgen.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op drieëntwintig

VEREFFENING

augustus tweeduizend en vijf de ministeriële verklaring van geen

Artikel 36.

bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie, nummer B.V. 1304164;

1.

de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.

Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van
de algemene vergadering geschiedt de vereffening van het
vermogen door de directeuren, tenzij de algemene vergadering

2.

VOLMACHT

anders beslist.

Van de volmacht aan de comparante blijkt uit één (1) onderhandse

De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor

akte, welke aan deze akte is gehecht.

zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken
en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam
3.

SLOT AKTE

worden toegevoegd: in liquidatie.

De comparante is mij, notaris, bekend.Verder heb ik, notaris, de

De bepalingen in deze statuten omtrent de benoeming, de

zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en

schorsing en het ontslag van directeuren en de vertegenwoordiging

daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van

van de vennootschap zijn van overeenkomstige toepassing

de akte voortvloeiende gevolgen.De comparante verklaart van

op respectievelijk voor de vereffenaars. De overige statutaire

de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee

bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht

in te stemmen. Tevens verklaart comparante uitdrukkelijk in te

tijdens de vereffening.

stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.Dadelijk na

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van

beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij,

de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders

notaris, ondertekend.De akte is verleden te Utrecht op de datum

uitgekeerd naar rato van hun aandelenbezit.

aan het begin van deze akte vermeld.

5.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap
zullen gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening
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Bijlage 3

B&S uit te geven niet royeerbare certificaat van een Aandeel,

Directieovereenkomst

verbonden aan een Aandeel; Certificaathouder: de houder

luidende op naam, dat recht geeft op financiële rechten
van een of meer Certificaten; Directievergoeding: de jaarlijkse

B&S Vastgoed Nederland NV

managementvergoeding van de directie, zoals vastgesteld in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7; Jaar: het

De ondergetekenden:
1.

boekjaar van de NV; Prioriteit: De vergadering van houders van

B&S Vastgoed Nederland NV, een naamloze vennootschap,

Prioriteitsaandelen; Prioriteitsaandelen: Prioriteitsaandelen in

statutair gevestigd te Laren (NH) en met adres te Laren aan de
Torenlaan 19A (1251 HE), hierna te noemen: de ‘NV’ en
2.

het kapitaal van de NV met speciale bevoegdheden, zoals de

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, een besloten

bevoegdheid tot het uitbrengen van een bindende voordracht

vennootschap

statutair

in verband met de benoeming van de directie van de NV;

gevestigd te Laren en met adres te Laren aan de Torenlaan 19A

Prioriteitsaandeelhouders: Houders van Prioriteitsaandelen;

met

beperkte

aansprakelijkheid,

Prospectus: het prospectus van de NV dat algemeen verkrijgbaar

(1251 HE), hierna te noemen: de ‘directie’,
Overwegende dat:

wordt gesteld in het kader van de aanbieding van Aandelen als

bedoeld in de Wft, zoals dit op enig moment luidt; Performance

A. De NV direct wenst te beleggen in Nederlands vastgoed.

fee: de jaarlijkse prestatie gerelateerde vergoeding van de directie,

De NV zal tevens indirect beleggen in vastgoedfondsen
zonder een beperking t.a.v. het soort onroerend, sector- en/of

zoals vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 7; Statuten: de statuten van de NV, zoals deze op enig

landenspreiding.
B. Van Boom & Slettenhaar Groep BV, de holding die de aandelen
in de directie houdt, de enige Prioriteitsaandeelhouder van

moment luiden;

1.2 Voor zover niet iets anders ondubbelzinnig blijkt, zijn verwijzingen

de NV is;

in deze overeenkomst verwijzingen naar de artikelen van en de

C. De directie als beheerder van de NV is onderworpen aan de

bijlagen bij deze overeenkomst.

daarvoor geldende vergunningvereisten op grond van de Wet op
het financieel toezicht (Wft) en beschikt over een vergunning ex

DIRECTIE

artikel 2:65 lid 1 sub a Wft;

Artikel 2.

D. De NV een fiscale beleggingsinstelling is in de zin van artikel

2.1 De directie zal bij het uitoefenen van haar taken als beheerder

28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en een

van de NV handelen met inachtneming van:

beleggingsmaatschappij in de zin van de Wft, waarin deelname

a) het belang van de NV

mogelijk is door houders van Certificaten die indirect wensen te

b) het belang van de Certificaathouders;

beleggen in vastgoed;

c) de bepalingen in het Prospectus;

E.

De directie enig bestuurder van de NV is;

d) de bepalingen in de Statuten;

F.

De directie als bestuurder van de NV, in overeenstemming met

e) het Budget; en

het bepaalde in de statuten van de NV, bevoegd is de NV jegens

f)

derden te vertegenwoordigen en als zodanig rechtshandelingen

2.2 De bestuurders van de directie dienen voldoende ter zake kundig,

mag verrichten en transacties mag aangaan in naam en voor

ervaren en gekwalificeerd te zijn voor het voeren van het beheer

rekening van de NV;

overige wettelijke voorschriften en/of overheidsbeperkingen.

van de NV.

G. De directie en de NV hun wederzijdse rechten en verplichtingen
wensen vast te leggen in deze overeenkomst

2.3 De directie mag derden inschakelen, indien:
- De directie verantwoordelijk zal zijn voor verrichtingen van door
haar ingeschakelde derden alsof zij zelf de werkzaamheden had

UITLEG DEFINITIES

verricht; en

Artikel 1.

- De directie toezicht zal blijven uitoefenen op de door de (door

1.1 In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende
betekenis: Aandelen: de gewone aandelen in het kapitaal van de
NV; Aandeelhouders: de houders van Aandelen; Aankoopkosten:

haar ingeschakelde) derde verrichte werkzaamheden.
2.4 Kosten zullen worden betaald overeenkomstig het daaromtrent
in het Prospectus bepaalde.

de éénmalige kosten die worden gemaakt in verband met

de verwerving van een vastgoedobject, zoals notariskosten,

BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

kosten

Artikel 3.

van

externe

adviseurs,

de

acquisitievergoeding,

overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting; Budget: het jaarlijks

3.1 De directie mag transacties of verplichtingen aangaan voor

door de directie op te stellen budget, in welk budget inkomsten en

rekening van de NV waarbij de directie direct of indirect

uitgaven met betrekking tot de NV zijn opgenomen; Certificaat:

een tegenstrijdig belang heeft. Een dergelijke transactie

het op enig moment door Stichting Administratiekantoor
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mag echter niet tot resultaat hebben dat (I) de transactie

op minder voordelige voorwaarden voor de NV zal worden

6.2 Lid I geldt slechts voorzover:

verricht en (II) extra kosten ten laste van de NV komen.

a. De directie, wanneer zij door een derde buiten of in rechte is

3.2 De directie is bevoegd (een deel van) haar taken door derden

aangesproken, dat onverwijld schriftelijk bij aangetekende

te doen uitvoeren. De directie staat er in dat geval voor in, dat

brief meedeelt aan de NV;

de kwaliteit van het uit te voeren beheer minimaal van het

b. De directie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

zelfde niveau is als wanneer zij het beheer zelf zou hebben

de NV haar aansprakelijkheid jegens de derde niet erkent, niet

uitgevoerd. De directie blijft onder alle omstandigheden

afziet van verweer en terzake van de aanspraak geen schikking

jegens de NV volledig verantwoordelijk voor de uit te voeren
werkzaamheden.

aangaat; en
c.

De directie het verweer tegen de aanspraak van de derde
geheel overlaat aan de NV en alle medewerking verleent, het

BEHEER

geven van volmachten daaronder begrepen, om dat verweer,

Artikel 4

voorzover nodig in naam van de directie, te voeren.

De Directie zal het financieel, administratief, commercieel
en technisch beheer van de NV verzorgen, waaronder

VERGOEDING

begrepen maar niet beperkt tot: het sluiten en opzeggen van

Artikel 7.

huurovereenkomsten, het administreren en invorderen van

7.1

huurpenningen, het verrichten van betalingen, het sluiten van

7.2 De Directievergoeding bedraagt 4% van de netto gerealiseerde

verzekeringen alsmede het beschikken over het vastgoed en de

huur m.b.t. de directe beleggingen van de NV. Onder netto

aan de vastgoed gerelateerde beleggingen, waaronder in dit

gerealiseerde huur wordt verstaan de gedeclareerde en

verband wordt begrepen: het kopen, verkopen, vervreemden,

ontvangen

verkrijgen, respectievelijk bezwaren ervan. De Directie is

omzetbelasting.

gerechtigd namens en voor rekening en risico van de NV
te investeren in andere vastgoedfondsen of het aangaan
van obligatieleningen. Voorts is de Directie gerechtigd alle

De NV zal aan de directie de Directievergoeding betalen.

huurtermijnen

exclusief

servicekosten

en

7.3 De Directievergoeding bedraagt 0,25% van het netto
gerealiseerde rendement op de indirecte beleggingen.
7.4 Naast en boven de vergoedingen als bedoeld in lid 2 en 3 van

handelingen te verrichten die in de meest ruime zin van het

dit artikel heeft de directie recht op een opstartvergoeding van

woord dienstig zou kunnen zijn aan bovenstaande voorzover

€ 2.500, als vergoeding van de aanloopkosten bij een nieuw

dit niet blijkt uit deze overeenkomst dan wel uit de statuten

direct vastgoedbeleggingsproject in verband met de inrichting

van de NV niet in- of expliciet behoort tot het takenpakket
van de Directie.

van het beheersysteem.
7.5 De directie is gerechtigd, indien en voor zover van toepassing, tot
een percentage van 5% over de huursom administratiekosten

BUDGET

bij huurders in rekening te brengen in verband met het

Artikel 5.

beheer en uitwerking van de servicekostenadministratie zoals

De directie zal voor aanvang van een nieuw Jaar voor het

opgenomen in de huurovereenkomsten.

desbetreffende nieuwe Jaar een Budget opstellen, welk Budget

7.6 De directie heeft recht op een aan- en verkoopvergoeding van

onder meer de begrote huuropbrengsten en beheerkosten van

3% van de waarde van het betreffende registergoed exclusief

de NV moet bevatten. Dit Budget zal ter goedkeuring worden

overdrachtsbelasting

voorgelegd aan de NV.

hetgeen aan derden en/of adviseurs verschuldigd is.

en

omzetbelasting,

onverminderd

7.7 De directie ontvangt bij uitgifte en inkoop van Certificaten of
VRIJWARING

Aandelen een kostenvergoeding van twee (2%) procent van

Artikel 6.

de handelskoers die mede dient ter dekking van eventueel

6.1 De NV vrijwaart de directie in haar hoedanigheid van beheerder

aan derden verschuldigde provisie welke door de directie zal

van de NV tegen alle aanspraken van derden in verband met

worden voldaan.

deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking

7.8 De directie ontvangt jaarlijks een prestatiegerelateerde

op alle schade en kosten die de directie zelf in verband met

vergoeding. Jaarlijks zal, indien de gerealiseerde winst

zulk een aanspraak lijdt of maakt. De directie heeft geen

voor belastingen hoger is dan 7% over het gemiddelde

aanspraak op voormelde vrijwaring, indien en voorzover door

door

de Nederlandse rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan

(excl. emissiekosten), de directie gerechtigd zijn tot een

vonnis is vastgesteld dat het handelen of nalaten door haar

Performance fee van 15% van de meerdere gerealiseerde

kan worden gekenschetst als opzettelijk, ernstig verwijtbaar of

winst voor belastingen boven 7% over het gemiddelde

bewust roekeloos, tenzij zulks onder de omstandigheden van

door certificaathouders gestorte deelname bedrag (excl.

het geval in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

emissiekosten). De berekeningswijze van de Performance fee

certificaathouders

gestorte

deelname

bedrag
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geschiedt naar de stand van de vennootschap per het einde

overeenkomst en zij, na hierop te zijn gewezen door de directie,

van het boekjaar. De gerealiseerde winst wordt berekend op

niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van een schriftelijke

basis van de in het prospectus opgenomen richtlijnen. Bij de

mededeling hiervan door de directie de verplichtingen alsnog

bepaling van de gerealiseerde winst worden herwaarderingen

nakomt of (II) het voor de directie op basis van wet- en regelgeving

buiten beschouwing gelaten. De Performance fee kan nooit

ongeoorloofd wordt om aan haar verplichtingen voortvloeiende

negatief zijn. De performance fee is op factuur betaalbaar

uit deze overeenkomst te voldoen.

binnen veertien dagen na vaststelling van de jaarrekening

9.3 Deze overeenkomst kan door de NV slechts voortijdig worden

over het boekjaar waarop de desbetreffende Performance

opgezegd indien de directie op ernstige wijze tekort schiet

fee betrekking heeft. De Performance fee zal voor tweederde

in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze

worden betaald in nieuw uit te geven certificaten tegen de

overeenkomst en, na hierop te zijn gewezen door de NV, niet

eindjaar koers van het betreffende jaar. De overige eenderde

binnen drie (3) maanden na ontvangst van een schriftelijke

van de performance fee zal worden uitgekeerd in contanten.

mededeling hiervan door de NV de verplichtingen alsnog

Fracties van certificaten worden naar beneden afgerond op
hele certificaten. Voorzover door een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte

nakomt.
9.4 Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de directie aftreden
als bestuurder van de NV.

van aandelen en/of de uitoefening van een voorkeursrecht

9.5 Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen indien en

voor aandeelhouders de Performace fee niet in aandelen kan

zodra de directie of de NV failliet wordt verklaard of surséance

worden betaald, zal deze in contacten verschuldigd zijn en

van betaling aanvraagt of het vrije beheer over haar vermogen

worden voldaan.
7.9 De in artikel 7. vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en
zullen met BTW worden gefactureerd.

verliest.
9.6 Binnen een maand nadat de overeenkomst tussentijds is
opgezegd, c.q. beëindigd, met als gevolg dat de directie
zal aftreden als bestuurder van de NV, zal de Prioriteit,

FACTURERING EN BETALING

overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Statuten, een

Artikel 8.

bindende voordracht opstellen en de algemene vergadering van

8.1 De Directievergoeding waarop de directie uit hoofde van deze

aandeelhouders van de NV bijeenroepen voor de aanstelling

overeenkomst aanspraak heeft, zal per kwartaal vooraf aan de

van een opvolger van de directie als bestuurder van de NV, met

NV worden gefactureerd. De geprognosticeerde netto huur

dien verstande dat de directie haar medewerking zal verlenen

van de NV wordt per 31 december van het Jaar vastgesteld. Een

bij het vinden van een geschikte opvolger.

eventueel teveel of te weinig ontvangen Directievergoeding zal

9.7 Bij beëindiging van deze overeenkomst, anders dan wegens

worden verrekend met de betaling van de Directievergoeding

omstandigheden als bedoeld in artikel 9.2 is de NV aan

van het laatste kwartaal van het betreffende Jaar.

de directie een beëindigingvergoeding verschuldigd ter

8.2 Elke factuur moet deugdelijk zijn gespecificeerd.

grootte van de in voorafgaande vijf jaren verschuldigde

8.3 De NV zal elke factuur binnen dertig (30) kalenderdagen na

Directievergoeding.

ontvangst betalen door overmaking op de door de directie
laatstelijk, tijdig voor de betaling, schriftelijk aan de NV

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIRECTIE

meegedeelde bankrekening in Nederland.

Artikel 10

8.4 Elke betaling moet uiterlijk per valuta van de vervaldag

10.1 De directie is jegens de NV aansprakelijk voor door de NV geleden

zijn bijgeschreven op de rekening waarop de betaling moet

schade, voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove

worden gedaan. Indien de vervaldag niet een werkdag is,
moet de betaling uiterlijk op de eerstvolgende werkdag op de
rekening zijn bijgeschreven.

schuld aan de zijde van de directie.
10.2 De door de directie te vergoeden schade per opdracht is steeds
beperkt tot een bedrag van

€ 50.000 of, indien de jaarlijkse

vergoeding hoger is, tot een bedrag gelijk aan de vergoeding van
DUUR EN BEËINDIGING

de directie met een maximum van € 500.000.

Artikel 9
9.1 Deze overeenkomst is gesloten voor de duur van de NV en de
daaronder begrepen duur van de eventuele vereffening van het
vermogen van de NV na haar ontbinding.

Non-exclusiviteit
Artikel 11.

De directie behoudt zich het recht voor om tijdens de duur

9.2 Deze overeenkomst kan tussentijds met inachtneming van

van deze overeenkomst en daarna als bestuurder, beheerder of

een opzegtermijn van één (1) maand worden opgezegd door de

adviseur voor beleggingen in onroerende zaken en belangen in

directie indien en voor zover (I) de NV op ernstige wijze tekort

onroerende zaken op te treden voor anderen dan de NV.

schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze
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Geen rechtsverwerking
Artikel 12.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter
Artikel 15

Behalve voor zover deze overeenkomst anders bepaalt, komt

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands

elk recht dat een partij aan deze overeenkomst ontleent, haar

recht.. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst

toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen uit deze

ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan

overeenkomst en alle rechten en vorderingen uit de wet. Geen

daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde

enkel recht van een partij uit deze overeenkomst of de wet

rechter in Utrecht.

wordt aangetast door het achterwege blijven van een beroep

Ten

op dat recht of van een protest tegen een tekortkoming in de

overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

bewijze

waarvan:Deze

overeenkomst

in

tweevoud

nakoming van een verplichting door de andere partij.
Wijziging van de overeenkomst
Artikel 13.

B&S Vastgoed Nederland NV
Door:

G. van Boom in hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder

De directie en de NV zijn gezamenlijk bevoegd om met

van Van Boom & Slettenhaar Groep BV in haar hoedanigheid van

goedkeuring van de Prioriteit en, indien en voor zover deze is

enig bestuurder van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen

ingesteld, de Raad van Commissarissen deze overeenkomst te
wijzigen.
Afstand van recht op ontbinding
Artikel 14

BV, enig bestuurder van B&S Vastgoed Nederland NV
Datum:
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
Door:

Beide partijen doen hierbij nadrukkelijk afstand van hun recht de

E. Slettenhaar in hoedanigheid van zelfstandig bevoegd

ontbinding van deze overeenkomst te vorderen en op enigerlei

bestuurder van Van Boom & Slettenhaar Groep BV, enig

wijze deze overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten.

bestuurder van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
Datum:
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Bijlage 4

certificaathouders

Statuten Stichting

notariële akte opgenomen. De administratievoorwaarden

administratievoorwaarden

gelden.

Deze administratievoorwaarden zijn in een afzonderlijke
bevatten de rechten en verplichtingen van de stichting en de

Administratiekantoor B&S

certificaathouders met betrekking tot de beheerde aandelen
en de daarvoor toegekende certificaten.

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
Heden, 28 september tweeduizend en zeven, verschijnt voor mij,

BESTUUR

mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht:

Artikel 4.

de heer mr. Cornelis Gijsbert Zijerveld, geboren te Nieuwerkerk

1.

op drieëntwintig april negentienhonderd zesenzeventig, die
inzake deze akte zijn adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan

Het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders. Een bestuurder A,
een bestuurder B, een bestuurder C.

2.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris

81, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan een

de heer drs. Gerton van Boom, wonende te Laren, Ambachtstraat

functie bekleden.

2 (postcode 1251 PZ), geboren te Amsterdam op vijf augustus
negentienhonderd tweeënzestig,paspoortnummer:NH9940462,

BENOEMING BESTUURDERS

gehuwd.

Artikel 5.

De comparant, handelend als vermeld, verklaart bij deze een stichting

1.

op te richten en daartoe de volgende statuten vast te stellen:

De bestuurder A wordt benoemd door de directie van de
naamloze vennootschap: B&S Vastgoed Nederland NV, statutair
gevestigd te Laren.

STATUTEN

2.

De bestuurder B en de bestuurder C worden benoemd door het

NAAM EN ZETEL

bestuur van de stichting bij algemeenheid van alle uitgebrachte

Artikel 1.

stemmen. Het bestuur van de stichting kan een besluit als in

1.

De stichting heeft de naam: Stichting Administratiekantoor B&S.

dit lid bedoeld slechts nemen, indien alsdan tenminste twee

2.

De stichting is gevestigd te Laren.

bestuurders in functie zijn.
3.

Staken de stemmen bij de benoeming van een bestuurder B

DOEL

of een bestuurder C, dan vindt een tweede stemming plaats.

Artikel 2.

Indien bij de tweede stemming de stemmen wederom

1.

staken, alsook in het geval op grond van de tweede zin van

De stichting heeft ten doel:

a. het beheren van aandelen in het kapitaal van naamloze

het vorige lid, het bestuur geen besluit daartoe kan nemen,

vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte

wordt de desbetreffende bestuurder B of bestuurder C op

aansprakelijkheid, hierna te noemen de vennootschap;

verzoek van de meest gerede bestuurder benoemd door de

b. het op eigen naam verkrijgen van de te beheren aandelen, zulks

President van de Rechtbank binnen wiens ressort de stichting

tegen toekenning van certificaten;
c.

is gevestigd.

het in het kader van het beheer uitoefenen van alle mogelijke

4. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige

aan de beheerde aandelen verbonden rechten, zoals:

bestuur-ders met het bestuur belast.

- het ontvangen van alle mogelijke uitkeringen;

Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de

- het uitoefenen van stemrecht;
- het

uitoefenen

van

aan

overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een
de

aandelen

verbonden

bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig

voorkeursrechten;

mogelijk in de vacature(s) te voorzien. In alle gevallen waarin

d. de certificaathouders onverwijld te doen delen in de opbrengst

niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature

van de beheerde aandelen.

in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de

2.

De stichting is niet bevoegd de beheerde aandelen:

meest gerede bestuurder de President van de Rechtbank

a.

anders dan bij wijze van decertificering te vervreemden of een

binnen wiens ressort de stichting is gevestigd verzoeken een

daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan;
b. te verpanden of anderszins te bezwaren.

bestuurder te benoemen.
5.

De op grond van het vorige lid door de Rechtbank benoemde
bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip waarop

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

alsnog op de wijze, omschreven in het vorige artikel, in de

Artikel 3.

vacature wordt voorzien.

Ten aanzien van de beheerde aandelen en de daarvoor
toegekende certificaten zullen voor de stichting en de
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DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER

is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te

Artikel 6.

voorzien.

Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;

BESLUITVORMING

b. door zijn aftreden;

Artikel 8.

c.

1.

door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

d. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is

genomen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig

benoemd;

of vertegenwoordigd is.

e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f.

In een vergadering kunnen alleen geldige besluiten worden

2.

door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hier-toe kan
slechts worden genomen met algemene stemmen van de

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Iedere bestuurder brengt één stem uit.

3.

overige bestuur-ders.

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de
voorzitter van het bestuur een beslissende stem.

MEERHOOFDIG BESTUUR

BESLUIT BUITEN VERGADERING

Artikel 7.

Artikel 9.

1.

2.
3.

De bestuursvergaderingen worden gehouden indien een

Het bestuur kan ook schriftelijk besluiten, mits alle bestuurders

bestuurder dit wenst, alsmede steeds voorafgaand aan

zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben

een algemene vergadering van aandeelhouders van de

uitgesproken,

vennootschap.

gegevensdrager.

waaronder

begrepen

per

elektronische

Een vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van
het bestuur of door de bestuurder die de vergadering wenst.

VERTEGENWOORDIGING

De oproeping geschiedt schriftelijk met vermelding van de

Artikel 10.

agenda en met een oproepingstermijn van tenminste vijf

1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts

dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet

kan de stichting worden vertegenwoordigd door de voorzitter

medegerekend.

van het bestuur of een bestuurder B en een bestuurder C

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur
besluiten van de wijze van oproeping en/of van de termijn

gezamenlijk handelend.
2.

van oproeping af te wijken.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan
één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting

4. De vergadering dient gehouden te worden in een gemeente

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

gelegen binnen de provincie waar de stichting is gevestigd.

Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een

Indien alle leden van het bestuur evenwel instemmen met een
vergadering in een gemeente buiten deze provincie gelegen, kan

titel te verlenen.
3.

ook aldaar rechtsgeldig een vergadering worden gehouden.
5.

Indien

alle

bestuursleden

aanwezig

zijn

kunnen

aan één of meer certificaathouders om de stichting binnen
ook

de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, nadat

rechtsgeldige besluiten worden genomen zonder dat de

de bewuste certificaathouder een schriftelijke uitnodiging

vergadering overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde

tot gebruikmaking van de volmacht van het bestuur van de

is bijeengeroepen.

stichting heeft ontvangen en de bewuste certificaathouder

6. De bestuurder A is voorzitter van het bestuur.

7.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht

schriftelijk te kennen heeft gegeven van het aanbod tot

De voorzitter wijst een secretaris aan, al dan niet uit het midden

gebruikmaking van de volmacht gebruik te maken. Het

van het bestuur.

bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Daarvan worden
door of in opdracht van de secretaris notulen gehouden. De

te verlenen.
4. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende

notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris

vertegenwoordigingsbevoegdheid

van de desbetreffende vergadering.

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

8. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuur

5.

krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurder

opgave

doen

bij

het

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de
stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

doen vertegenwoordigen.
9. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige

VERGADERINGEN VAN CERTIFICAATHOUDERS VAN EEN BEPAALDE

bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer

VENNOOTSCHAP

bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of

Artikel 11.

de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur

1.

Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden zo
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2.

dikwijls een besluit van die vergadering ingevolge deze statuten

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

of de in artikel 3 bedoelde administratievoorwaarden vereist is.

Artikel 13.

Slechts besluiten van de vergadering van certificaathouders als

1.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

in de vorige zin bedoeld zijn verbindend.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

Een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen

stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de

door middel van brieven. De oproeping vermeldt datum, tijd en

stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,

plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur.

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen,

op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
medegerekend. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse

verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3.

van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met

Indien het hiervoor bepaalde omtrent termijn en wijze

bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier

van oproeping en plaats van de vergadering niet in acht is

te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door

genomen, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen

alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer

met algemene stemmen in een vergadering waarin alle

van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding

stemgerechtigde certificaten vertegenwoordigd zijn.
3.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop

door de voorzitter van het bestuur te bepalen.

gemaakt.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde

bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurder of

stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het

een ander als secretaris aan, die de notulen van de vergadering

bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent

houdt. De notulen worden ter vaststelling door de voorzitter en
de secretaris getekend. Indien de voorzitter van het bestuur niet

zijn onderzoek verslag uit.
5.

ter vergadering aanwezig is, zal zo mogelijk, een andere door het

De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende
toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.

bestuur aan te wijzen bestuurder voorzitter van de vergadering

6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,

zijn; is geen bestuurder ter vergadering aanwezig, dan benoemt

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren

de vergadering zelf haar voorzitter. Elk certificaat geeft recht op

te bewaren.

het uitbrengen van één stem.
4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
5.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING

stemmen.

Artikel 14.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te

1.

Het bestuur is bevoegd tot wijziging van deze statuten, de

zijn uitgebracht. Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid

administratievoorwaarden, of tot ontbinding van de stichting

iemand schriftelijk volmacht te geven hem ter vergadering te

te besluiten. Het bestuur is voorts bevoegd tot fusie of splitsing

vertegenwoordigen en voor zover hij zelf stemgerechtigd is, voor

te besluiten. Ten aanzien van een dergelijk besluit vindt het

hem stem uit te brengen. De schriftelijke volmacht moet bij de
aanvang van de vergadering worden ingeleverd.

bepaalde in artikel 12 overeenkomstige toepassing.
2.

6. De stemmingen geschieden schriftelijk en zijn geheim.
Hiervan

kan

worden

afgeweken,

mits

geen

Een statutenwijziging kan slechts bij notariële akte tot stand
komen. Elke bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde

van

de

notariële akte te doen passeren.

stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
VEREFFENING
DECERTIFICERING

Artikel 15.

Artikel 12.

1.

vereffening van haar vermogen nodig is.

door de stichting beheerde aandelen. Een dergelijk besluit

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan

kan slechts worden genomen indien alle bestuurders ter

haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars

desbetreffende bestuursvergadering niet alle bestuurders
aanwezig
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De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot decertificering van

of

vertegenwoordigd

dan

kan

een

tweede

geen baten meer bekend zijn.
2.

De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de

vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien

stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming,

dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige

de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing.

of vertegenwoordigde bestuurders, een geldig zodanig besluit

De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel

kan nemen.

mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

3.

De vereffenaars zullen de door de stichting beheerde aandelen

bestuurders van de stichting benoemd:

ten titel van beëindiging van beheer aan de certificaathouders

a.

overdragen.

b. S. Wynia, en wel als bestuurder B;

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor

c.

een door het bestuur te bepalen ideëel of sociaal doel bestemd.

II. heden ten overstaan van mij, notaris, mede de akte, houdende

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden
van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder de

G. van Boom, en wel als bestuurder A;
Vacature, en wel als bestuurder C.
de in artikel 3 bedoelde administratievoorwaarden zal
worden verleden.

berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.
SLOT
REGLEMENTEN

De comparant is mij, notaris, bekend.

Artikel 16.

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld

1.

Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen,

aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief

waarin de onderwerpen, welke niet in deze statuten zijn vervat

de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

worden geregeld.

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart

2.

de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte
OVERGANGSBEPALING

voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte

Artikel 17.

door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.

De eerste bestuurders worden bij deze akte benoemd.

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van
deze akte vermeld.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaart de comparant:
I.

ter uitvoering van het bepaalde in artikel 17, worden tot eerste
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Bijlage 5

f.

Administratievoorwaarden

CERTIFICATEN

Heden, éénendertig januari tweeduizend en acht, verschijnt voor

1.

de vergadering van certificaathouders: de vergadering van
houders van door de stichting uitgegeven certificaten.

Artikel 2.
De beheerde aandelen staan op naam van en behoren tot het

mij,

vermogen van de stichting en als zodanig kan de stichting,

mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht: de heer mr. Cornelis

met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en deze

Gijsbert Zijerveld, geboren te Nieuwerkerk op drieëntwintig april

administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking

negentienhonderd zesenzeventig, die inzake deze akte zijn adres
heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81, en handelend als hierna

met betrekking tot deze aandelen verrichten.
2.

De stichting kent voor elk aandeel één certificaat toe met dezelfde

vermeld.

aanduiding als het aandeel, waarvoor het is toegekend. Evenwel

De comparant verklaart:

is het bestuur van de stichting bevoegd certificaten van aandelen

- dat het bestuur van de stichting:

in het kapitaal van de vennootschap anders aan te duiden en te

Stichting Administratiekantoor B&S, statutair gevestigd te

nummeren dan de aandelen waarvoor ze zijn toegekend. Het

Laren, met adres 1251 HE Laren te Torenlaan 19a (postadres:

bestuur is voorts bevoegd de aanduiding en/of nummering van

Postbus: 575, 1250 AN), ingeschreven in het handelsregister

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap te

van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder

wijzigen. Het bestuur van de stichting zal de certificaathouders

nummer: 32126274, hierna te noemen: de stichting, op dertig

daarvan onverwijld in kennis stellen en hen, desgevraagd,

januari tweeduizend en acht (30-1-2008) heeft besloten tot de

een gewijzigd uittreksel uit het certificaathoudersregister

onderhavige wijziging van de administratievoorwaarden;

verstrekken. Een dergelijke wijziging doet geen afbreuk aan de

- dat het bestuur van de stichting voorts heeft besloten de

rechten van de certificaathouders. Indien de nominale waarde

comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;

of soort van de aandelen wijzigt, wijzigt de nominale waarde

dat van het gemelde besluit van het bestuur van de stichting

of soort van de voor die aandelen toegekende certificaten

blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.
De comparant, handelend als vermeld, verklaart de in artikel 3 van

dienovereenkomstig.
3.

de statuten van de stichting bedoelde administratievoorwaarden

Certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap
luiden steeds op naam. Certificaatbewijzen worden niet

bij deze te wijzigen en als volgt vast te stellen:

uitgegeven.
4. Indien één of meer certificaten van aandelen in het kapitaal

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

van de vennootschap tot een gemeenschap behoren, kunnen

DEFINITIES

de deelgenoten van die gemeenschap de uit de certificaten

Artikel 1.

voortvloeiende rechten jegens de stichting slechts uitoefenen,

In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:

indien zij zich daarbij tegenover de stichting door één persoon

a.

laten vertegenwoordigen.

de stichting: de statutair te Laren gevestigde stichting: Stichting
Administratiekantoor B&S;

b. het bestuur: het bestuur van de stichting;

REGISTER VAN CERTIFICAATHOUDERS

c.

de vennootschap: naamloze vennootschappen en besloten

Artikel 3.

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de

1.

Het bestuur van de stichting houdt ten kantore van de stichting

aandelen tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer

een register, waarin worden ingeschreven de namen en

door de stichting zijn verworven en geadministreerd;

adressen van de certificaathouders en de aanduidingen van hun

d. de aandelen: de aandelen in het kapitaal van de naamloze

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap,

vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte

met vermelding van de datum waarop zij de certificaten

aansprakelijkheid, waarvan de aandelen tegen toekenning van

van aandelen in het kapitaal van de vennootschap hebben

certificaten ten titel van beheer door de stichting zijn verworven

verkregen.

en geadministreerd;

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen

de certificaten: de met medewerking van de vennootschap door

van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op

de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen

hebben, met vermelding of hun als zodanig het aan de

met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen tegen

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

e.

toekenning van certificaten ten titel van beheer door de stichting
zijn verworven en geadministreerd;
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verbonden stemrecht toekomt.
2.

Iedere certificaathouder, vruchtgebruiker of pandhouder aan wie

het stemrecht toekomt, is verplicht aan de stichting zijn adres op

3.

3.

De prijs waartegen de certificaten van aandelen in het

te geven. Indien de betrokkene in gebreke blijft zijn adres op te

kapitaal van de vennootschap in een bepaalde maand dienen

geven of indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe adres niet

te worden overgedragen, te worden ingekocht of te worden

is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens

uitgegeven (hierna te noemen: de handelsprijs), is vastgesteld

de betrokkene kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te

in de daaraan voorafgaande maand. De intrinsieke waarde

nemen.

van de certificaten van aandelen van de vennootschap geldt

Elke inschrijving in het in lid 1 bedoelde register, en iedere

in beginsel als de handelsprijs en wordt één keer per maand

wijziging van zodanige inschrijving, wordt ondertekend door

voor aanvang van de opvolgende maand door het bestuur

een bestuurder van de stichting.

van de stichting bepaald. De wijze waarop en de koers

4. Het bestuur van de stichting verstrekt desgevraagd aan een

waartegen de certificaten van aandelen in het kapitaal van

certificaathouder, vruchtgebruiker of pandhouder op zijn kosten

de vennootschap kunnen worden overgedragen, ingekocht en

een uittreksel uit het in lid 1 bedoelde register met betrekking tot

uitgegeven staan eveneens vermeld in een door een (nader

zijn recht op een certificaat van een aandeel in het kapitaal van

door het bestuur van de stichting aan te wijzen) Nederlandse

de vennootschap. Rust op een certificaat van een aandeel in het

bankinstelling opgestelde en door het bestuur van de

kapitaal van de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een

stichting goedgekeurde “Handleiding onderhandse markt in

pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht

certificaten van aandelen B&S Vastgoed Nederland N.V.” . Voor

toekomt; het aan de betrokkene te verstrekken uittreksel kan

de wijze van besluitvorming wordt te deze verwezen naar

slechts betrekking hebben op zijn eigen inschrijving.

artikel 8 van de statuten van de stichting.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 4.

Artikel 6.

1.

1.

2.

Op certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2.

wil overdragen aan een andere certificaathouder, een derde, dan

De certificaathouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder

wel indien aandelen krachtens een door een certificaathouder

als zodanig het stemrecht op de certificaten van aandelen in het

gemaakt legaat moeten worden overgedragen, behoeft een

kapitaal van de vennootschap doen toekomen.

dergelijke overdracht, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van

Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie

de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap
niet vrijelijk kunnen worden overdragen, kan hem als zodanig

3.

Indien een certificaathouder, niet zijnde de vennootschap zelf,

kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden

vennootschap.
2.

Indien door een voorgenomen overdracht van certificaten

het stemrecht alleen toekomen voor zover het bestuur van de

in het kapitaal van de vennootschap de vennootschap niet

stichting de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

(meer) aan één of meer van de voorwaarden waaraan moet

Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor

zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de status van

zover dat aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts

fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van

op de verkrijger overgaan indien het bestuur van de stichting de

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zou voldoen, zal

overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de

Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing

vennootschap haar goedkeuring weigeren onder opgave van

indien een ander in de rechten van een pandhouder treedt aan

een of meer gegadigden als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de

wie als zodanig het stemrecht op de verpande certificaten van
aandelen in het kapitaal van de vennootschap toekomt.

statuten van de vennootschap.
3.

Indien een certificaathouder een zodanig aantal certificaten
houdt waardoor de vennootschap niet (meer) aan één of meer

LEVERING

van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te kunnen

Artikel 5.

kwalificeren voor de status van fiscale beleggingsinstelling zoals

1.

Levering van certificaten van aandelen in het kapitaal van de

bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting

vennootschap geschiedt door een onderhandse dan wel een

1969, voldoet, dan is die certificaathouder verplicht om

notariële akte en schriftelijke mededeling aan en erkenning

onverwijld tot verkoop en levering van een zodanig aantal

daarvan door het bestuur van de stichting.

van zijn certificaten over te gaan, dat de vennootschap zijn

Het in de lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien

hiervoor bedoelde status behoudt. De stichting stelt het aantal

van de vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht

certificaten vast dat voor verkoop en levering in aanmerking

op certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap,

komt, alsmede met inachtneming van dit artikel en artikel

alsmede bij overdracht van een recht van vruchtgebruik.

11 van de administratievoorwaarden aan wie de certificaten

2.
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worden verkocht en geleverd, te weten de vennootschap, een

in verzuim is, is de aanbieder gedurende drie maanden nadat

andere certificaathouder of een derde.

het verzuim is ingetreden gerechtigd alle certificaten van

4. Elke certificaathouder dient de stichting en de vennootschap

aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarop het

onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn fiscale

verzoek om goedkeuring betrekking had, aan de door hem

status, ondermeer zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de

5.

opgegeven persoon, doch aan geen ander, over te dragen.

vennootschapsbelasting 1969. Schade die de vennootschap en

Artikel 7.

de certificaathouders lijden door wijziging van de fiscale status

1.

In geval een certificaathouder overlijdt of het vrije beheer over

van een certificaathouder komt geheel voor rekening van die

zijn vermogen verliest, of een certificaathouder-rechtspersoon

certificaathouder.

wordt ontbonden of ophoudt te bestaan of certificaten van

Een certificaathouder die een of meer certificaten van

aandelen in het kapitaal van de vennootschap in het kader van

aandelen in het kapitaal van de vennootschap wil overdragen,

een splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek doet

geeft daarvan kennis aan het bestuur van de stichting onder

overgaan, moeten alle certificaten van aandelen in het kapitaal

opgaaf van het aantal en de aanduiding van de certificaten van

van de vennootschap van de betreffende certificaathouder

aandelen in het kapitaal van de vennootschap en, indien van

te koop worden aangeboden aan de stichting voor een prijs

toepassing, de persoon aan wie de certificaten van aandelen in

overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 3 van deze

het kapitaal van de vennootschap zullen worden overgedragen.

administratievoorwaarden; in geval van een splitsing dienen de

Het bestuur van de stichting stelt van deze kennisgeving,

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

welke geldt als verzoek om goedkeuring, de houders van

te worden aangeboden die in het kader daarvan overgaan.

prioriteitsaandelen van de vennootschap onverwijld in kennis.

Deze verplichting geldt ook voor de deelgenoten van een te

6. De houders van prioriteitsaandelen beleggen tegen een

verdelen gemeenschap waartoe certificaten van aandelen

datum niet later dan tien (10) werkdagen, nadat het verzoek

in het kapitaal van de vennootschap behoren. De hiervoor

door haar is ontvangen, een vergadering van houders van

bedoelde verplichting tot aanbieding geldt niet bij een fusie in

prioriteitsaandelen in welke vergadering op het verzoek moet

de zin van artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek en evenmin bij een

worden beslist. Het besluit van die vergadering wordt door

splitsing in de zin van artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek.

het bestuur van de stichting onverwijld aan de verzoeker

De verplichting vervalt, wat betreft de verdeling van een

medegedeeld.

gemeenschap, indien en voor zover de certificaten van aandelen

De goedkeuring voor de overdracht van certificaten van

in het kapitaal van de vennootschap worden toebedeeld aan

aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan een derde

de deelgenoot van wiens zijde de certificaten van aandelen in

of aan een andere certificaathouder wordt geacht te zijn

het kapitaal van de vennootschap destijds in de gemeenschap

verleend:

waren gevallen.

a. indien twee maanden, nadat het verzoek door het bestuur

Bovendien is een certificaathouder-rechtspersoon verplicht

van de stichting is ontvangen, zijn verstreken, zonder dat op het

zijn certificaten van aandelen in het kapitaal van de

verzoek is beslist;

vennootschap te koop aan te bieden doordat de zeggenschap

b. indien in het besluit, waarbij de goedkeuring wordt geweigerd,

over de activiteiten van een aandeelhouder-rechtspersoon

geen gegadigde(n) worden opgegeven, die bereid en in staat

ten gevolge van overdracht of andere overgang van aandelen,

is (zijn) al de certificaten van aandelen in het kapitaal van de

uitgifte van aandelen, overgang van stemrecht op aandelen of

vennootschap, waarop het verzoek betrekking heeft tegen

anderszins, door een of meer anderen dan degene(n) bij wie de

contante betaling te kopen voor een prijs zoals is vermeld in

zeggenschap voordien berustte, wordt verkregen in de zin van

artikel 5 lid 3 van deze administratievoorwaarden.

het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2000, ongeacht of die

7.

8. Is goedkeuring verleend, of wordt deze geacht te zijn verleend,

gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing

dan kan de verzoeker gedurende drie maanden daarna overgaan

zijn, met dien verstande dat deze aanbiedingsplicht niet geldt,

tot de overdracht, zoals die in zijn verzoek tot goedkeuring was

indien:

omschreven; bij gebreke daarvan vervalt de goedkeuring.

(i). de zeggenschap wijzigt ten gevolge van huwelijksgoe-

9. Indien de verzoeker met de levering van de aan een gegadigde

derenrecht danwel een geregistreerd partnerschap, tenzij er

ingevolge dit artikel over te dragen certificaten van aandelen in

daarbij sprake is van een niet vrijgestelde verdeling als hiervoor

het kapitaal van de vennootschap in verzuim is, is de stichting

bedoeld;

onherroepelijk gemachtigd namens hem de overdracht te

(ii). de verkrijger van de certificaten van aandelen in het kapitaal

bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig

van de vennootschap een persoon is die de certificaten van

belang tussen de verzoeker en de stichting.

aandelen in het kapitaal van de vennootschap vrijelijk zou

10. Indien een gegadigde met betaling van de door hem gekochte
certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap
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kunnen verkrijgen;
(iii). de bij de overdracht of overgang betrokken rechtspersonen

2.

tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek

de belangen van de vennootschap en/of de certificaathouders

behoren;

zouden worden aangetast– al dan niet door het tijdstip waarop

(iv). de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in het

zodanige inkoop, verkoop en/of uitgifte van certificaten van

kapitaal van de vennootschap anders bepaalt.

aandelen in het kapitaal van de vennootschap plaats zal vinden

Indien de zeggenschap wijzigt ten gevolge van overgang van

-, zal het bestuur van de vennootschap op de laatste werkdag

stemrecht is het hiervoor onder (i), (ii), (iii) en (iv) bepaalde van

van iedere kalendermaand een handelsdag organiseren.

overeenkomstige toepassing.

De inkoopprijs, verkoopprijs en uitgifteprijs welke geldt op

Zodra vaststaat, dat ingevolge lid 1 certificaten van aandelen

een bepaalde handelsdag wordt door het bestuur van de

in het kapitaal van de vennootschap te koop moeten worden

vennootschap bekend gemaakt in de maand voorafgaande aan

aangeboden, moeten zij, die tot het aanbod verplicht zijn,

de maand waarin de betrokken handelsdag wordt gehouden en

daarvan binnen een maand mededeling doen aan het
bestuur van de stichting, onder opgaaf van het aantal en de

3.

is alsdan opvraagbaar bij het bestuur de stichting.
2.

Op iedere handelsdag is de vennootschap, tenzij het bestuur

aanduiding van de certificaten van aandelen in het kapitaal

van de vennootschap om één van de redenen genoemd onder

van de vennootschap. Deze mededeling geldt als verzoek om

a, b, c, d of e van dit lid anders beslist, bereid tot inkoop van

goedkeuring in de zin van het vorige artikel.

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

De verplichting tot mededeling heeft niet tot gevolg dat

tegen betaling van de handelsprijs. De vennootschap zal geen

gedurende het bestaan van de verplichting de aan de

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

inkopen wanneer:

rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

a. de liquide middelen van de vennootschap hiertoe niet

Indien de houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal

voldoende zijn of wanneer door aangegane verplichtingen reeds

van de vennootschap niet binnen twee maanden, nadat die

beslag op deze middelen is gelegd. Aangegane verplichtingen als

mededeling door het bestuur van de stichting is ontvangen

bedoeld in de vorige zin zijn ook liquiditeiten die nodig zijn om

een besluit heeft genomen, waarbij wordt opgegeven, welke

het resultaat uit te keren, zodat de vennootschap blijft voldoen

gegadigde(n) bereid en in staat is (zijn) alle betreffende

aan de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te kunnen

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

kwalificeren voor de status van fiscale beleggingsinstelling zoals

tegen contante betaling te kopen, is de verplichting tot

bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting

overdracht vervallen.

1969;

4. Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel

b. door inkoop de verhouding tussen het totale vermogen van de

bepaalde, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,

vennootschap en het belegde vermogen niet in overeenstemming

met dien verstande dat:

zal zijn met de voorwaarden dienaangaande gesteld in artikel 28

a. het aanbod niet kan worden ingetrokken;

van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht

c. door inkoop het nominale bedrag van de certificaten

vaststaan dat niet al de betreffende certificaten van aandelen

van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de

in het kapitaal van de vennootschap tegen contante betaling

vennootschap houdt meer zal belopen dan één tiende van het

worden gekocht.

geplaatste kapitaal van de vennootschap;

Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling

d. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met

als bedoeld in lid 2 niet tijdig is voldaan, is het bestuur van de

de handelskoers van de ingekochte certificaten van aandelen

stichting, mits zij de betreffende certificaathouder dan wel zijn

in het kapitaal van de vennootschap, kleiner is dan het gestorte

rechtsopvolgers in gebreke heeft gesteld, tot een jaar na die

en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap

ingebrekestelling onherroepelijk gemachtigd de betreffende

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap,

moeten worden aangehouden;

overeenkomstig het in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden

e. naar mening van het bestuur van de vennootschap door inkoop

en over te dragen, ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig

de belangen van de vennootschap en/of de certificaathouders

5.

belang tussen de aanbieder en het bestuur van de stichting.

zouden worden aangetast.
3.

Op iedere handelsdag is de vennootschap bereid, indien

INKOOP, VERKOOP, EN UITGIFTE VAN CERTIFICATEN DOOR DE

en voor zover de belangen van de vennootschap en/of de

VENNOOTSCHAP

certificaathouders naar de mening van het bestuur van de

Artikel 8.

vennootschap niet worden aangetast:

1.

Tenzij het bestuur van de vennootschap anders beslist omdat

(i) tegen ontvangst van de handelsprijs, tot uitgifte van aandelen

naar haar mening door inkoop, verkoop en/of uitgifte van

aan de stichting die vervolgens voor ieder uitgegeven aandeel

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

een certificaat toekent; en
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(ii) tegen ontvangst van de handelsprijs, tot verkoop van

datum van uitgifte van de betreffende certificaten van aandelen

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die

in het kapitaal van de vennootschap, onverminderd het bepaalde

de vennootschap eerder ter tijdelijke belegging overeenkomstig

in de derde zin van dit artikel.

het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft ingekocht.

Indien het aantal certificaten van aandelen in het kapitaal van de

4. Een certificaathouder dient zijn verzoek tot inkoop, verkoop en/

vennootschap dat op eenzelfde datum is uitgegeven, waarvoor het

of uitgifte van de certificaten van aandelen in het kapitaal van

bestuur van de stichting verzoeken tot inkoop heeft ontvangen,

de vennootschap schriftelijk in te dienen bij het bestuur van de

hoger is dan het bestuur van de vennootschap kan honoreren in

stichting middels een daartoe opgesteld formulier dat bij het

verband met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dan wordt door

bestuur van stichting kan worden opgevraagd. Het formulier

loting uitgemaakt welke certificaten van aandelen in het kapitaal

dient uiterlijk vóór de twaalfde werkdag vóór de handelsdag

van de vennootschap zullen worden ingekocht.

door een nader door het bestuur van de stichting aangewezen

Een niet gehonoreerd verzoek tot inkoop zal worden gehonoreerd

Nederlandse bankinstelling te zijn ontvangen. Het bestuur van

op de eerstvolgende handelsdag waarop inkoop door de

de stichting zal de verzoeken na ontvangst doorleiden naar het

vennootschap wel kan plaatsvinden met inachtneming van het

bestuur van de vennootschap.

bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Een verzoek tot inkoop dient het aantal certificaten van

Indien het bestuur van de stichting meer verzoeken tot verkoop

aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vermelden dat

en/of uitgifte heeft ontvangen dan het bestuur van vennootschap

door de vennootschap moet worden ingekocht, alsmede het

kan honoreren in verband met het bepaalde in lid 3 van dit artikel,

bankrekeningnummer waarnaar de handelsprijs overgemaakt

hebben de eerst ontvangen verzoeken tot verkoop en/of uitgifte

dient te worden.

waarvan tevens de betrokkene handelsprijs door de vennootschap

Een verzoek tot verkoop of uitgifte dient het aantal certificaten

is ontvangen, voorrang. Een niet gehonoreerd verzoek tot

van aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vermelden

verkoop of uitgifte zal worden gehonoreerd op de eerstvolgende

dat door de vennootschap verkocht of uitgegeven moet worden.

handelsdag waarop verkoop of uitgifte door het bestuur van de

Een verzoek tot verkoop of uitgifte wordt – onverminderd het

vennootschap wel kan plaatsvinden met inachtneming van het

overige bepaalde in dit artikel – gehonoreerd indien uiterlijk

bepaalde in lid 3 van dit artikel.

vóór de twaalfde werkdag vóór de handelsdag de vennootschap

6. In geval van inkoop van certificaten van aandelen in het kapitaal

(op een tussenrekening) een bedrag heeft ontvangen gelijk aan

van de vennootschap zal het bestuur van de vennootschap binnen

het aantal aan de betreffende (potentiële) certificaathouder uit

tien (10) werkdagen na de desbetreffende handelsdag, met

te geven respectievelijk te verkopen certificaten van aandelen

gebruikmaking van de in lid 4 van dit artikel genoemde volmacht,

in het kapitaal van de vennootschap vermenigvuldigd met de

de akte van levering van certificaten van aandelen in het kapitaal

handelsprijs.

van de vennootschap tekenen en vervolgens een bedrag, gelijk

Een (rechts)persoon die nog geen certificaathouder is, dient

aan het aantal van de betreffende certificaathouder ingekochte

zijn verzoek tot uitgifte samen met een gecompleteerd en

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

ondertekend inschrijfformulier bij het bestuur van de stichting

vermenigvuldigd met de handelsprijs, (doen) overmaken naar

in te dienen.

de bankrekening die de betreffende certificaathouder heeft

Een verzoek tot inkoop of verkoop dient tevens een volmacht

opgegeven.

aan de vennootschap te bevatten om de akte van levering van de

In dat geval van uitgifte respectievelijk verkoop van certificaten van

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap te

aandelen in het kapitaal van de vennootschap zal het bestuur van

tekenen als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

de vennootschap binnen tien (10) werkdagen na de betreffende

Een verzoek tot uitgifte dient tevens een volmacht aan het

handelsdag, met gebruikmaking van de in lid 4 van dit artikel

bestuur van de vennootschap te bevatten om namens de

bedoelde volmacht, de akte van uitgifte/levering van certificaten

certificaathouder de door het bestuur van de stichting uit

van aandelen in het kapitaal van de vennootschap tekenen.

te geven certificaten van aandelen in het kapitaal van de

De inkoop respectievelijk verkoop of uitgifte van certificaten van

vennootschap te aanvaarden.

aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt geacht

Intrekking van een verzoek tot inkoop, verkoop of uitgifte dient

economisch te hebben plaatsgevonden per de desbetreffende

uiterlijk één werkdag vóór de twaalfde werkdag van de maand

handelsdag.

te geschieden zodanig dat het bestuur van de stichting een
5.
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schriftelijke verklaring daartoe moet hebben ontvangen.

VERVREEMDING, BEZWARING

Indien het bestuur van de stichting meer verzoeken tot inkoop

Artikel 9.

heeft ontvangen dan het bestuur van de vennootschap kan

1.

Tot vervreemding, verpanding of bezwaring anderszins van

honoreren in verband met het bepaalde in lid 2 van dit artikel,

aandelen zal de stichting, onverminderd hetgeen in deze akte is

worden de verzoeken van certificaathouders gehonoreerd naar de

bepaald omtrent decertificering, niet bevoegd zijn.

2.

De stichting is niet bevoegd de beheerde aandelen te verpanden

van de vennootschap van certificaathouders, één of meer

of anderszins te bezwaren.

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap,
corresponderend met één of meer van de door de stichting

AANDEELHOUDERSRECHTEN

door uitoefening van het voorkeursrecht verkregen nieuwe

Artikel 10.

aandelen, aan meer certificaathouders in gemeenschap

De stichting oefent alle aan de beheerde aandelen verbonden

toekomen, zal toewijzing van dat certificaat van een aandeel in

rechten, zoals het stemrecht en het claimrecht, uit.

het kapitaal van de vennootschap of die certificaten geschieden

De stichting ontvangt dividenden en verdere uitkeringen, zoals

bij loting, te regelen en te houden door het bestuur van de

bonusaandelen.

stichting.
3.

Een certificaathouder, aan wie zodanige toewijzing geschiedt,

UITKERING AAN CERTIFICAATHOUDERS

zal aan ieder van de in lid 2 bedoelde certificaathouders aan wie

Artikel 11.

de toewijzing niet geschiedde, binnen een door het bestuur

1.

te stellen termijn vergoeden een bedrag, hetwelk op partijen

De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de op
haar naam gestelde aandelen innen en na ontvangst onverwijld
een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere

bindende wijze zal worden vastgesteld door het bestuur.
4. Indien een certificaathouder niet binnen één (1) maand de

uitkering op de certificaten beschikbaar stellen.

bedragen, nodig voor de uitoefening van het voorkeursrecht

Bij uitkering van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend

op de met zijn certificaten van aandelen in het kapitaal van

uitgekeerde aandelen zal de stichting deze ten titel van beheer

de vennootschap corresponderende aandelen heeft gestort,

behouden en aan de certificaathouders met die aandelen

komen de voorkeursrechten te vervallen ten aanzien van

corresponderende certificaten van aandelen in het kapitaal van

de certificaten waarvan geen storting plaatsvond, met

de vennootschap toekennen. Op die certificaten is het in deze

inachtneming van de statuten van de vennootschap, waarbij

administratievoorwaarden en in de statuten van de stichting

de stichting bevoegd is de certificaten aan te bieden aan een

bepaalde toepasselijk.
Uitkering aan certificaathouders van een op de aandelen

2.

derde.
5.

De stichting is bevoegd de hiervoor bedoelde gelden bij een

ontvangen (laatste) liquidatie uitkering, doet de certificaten van

of meer te goeder naam en faam bekende bankinstellingen

aandelen in het kapitaal van de vennootschap vervallen waarop

ter uitbetaling te geven, zulks voor rekening en risico van de

die uitkering betrekking heeft.

belanghebbende.

De rechten uit de certificaten van aandelen in het kapitaal van
de vennootschap jegens de stichting op dividend of een andere

DECERTIFICERING

uitkering vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die andere

Artikel 13.

uitkering betaalbaar is geworden. Het dividend of die andere

Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke

uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.

decertificering van de aandelen besluiten.
Certificaathouders kunnen geen decertificering van de beheerde

VOORKEURSRECHTEN

aandelen verlangen, tenzij de stichting wordt ontbonden.

Artikel 12.

Decertificering doet de voor de aandelen toegekende certificaten

1.

vervallen.

Met voorkeursrechten, die op aan de stichting beheerde
aandelen mochten worden toegekend, zal door de stichting
ten behoeve van de certificaathouders worden gehandeld als

WIJZIGING

hierna omschreven.

Artikel 14.

Bij toekenning van zodanige voorkeursrechten zal het bestuur

1.

het bestuur van de stichting kunnen worden gewijzigd op

bedragen, benodigd voor de inschrijving, bij de stichting

dezelfde wijze als in de statuten van de stichting ten aanzien van

moeten worden gestort. Indien een certificaathouder binnen

statutenwijziging is voorzien. De wijziging wordt van kracht en

één (1) maand de bedragen, nodig voor de uitoefening van

werkt ten aanzien van de stichting en van alle certificaathouders,

het voorkeursrecht, toegekend op de met zijn certificaten

doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd.

corresponderende aandelen, heeft gestort, zal de stichting, na
verkrijging van de nieuwe aandelen, deze aandelen ten titel

2.

De bepalingen van deze administratievoorwaarden zullen door

van de stichting de certificaathouders mededelen, welke

Iedere bestuurder kan vorenbedoelde akte doen verlijden.
2.

Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en van

van beheer behouden en aan de certificaathouder met die

deze overeenkomst doet het bestuur onverwijld schriftelijk

aandelen corresponderende certificaten toekennen.

mededeling aan alle certificaathouders aan de in artikel 3 lid

Voor het geval, tengevolge van de onderlinge verhouding

1 bedoelde adressen.

van het bezit aan certificaten van aandelen in het kapitaal
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MEDEWERKING VENNOOTSCHAP

SLOT

Artikel 15.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De certificering geschiedt met medewerking van de vennootschap

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld

zodat aan de certificaathouders de bevoegdheden toekomen die

aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief

de wet toekent aan de houders van met medewerking van een

de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

vennootschap uitgegeven certificaten.

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben

De vennootschap verplicht zich tot medewerking aan de

kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart

certificering en zal de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder

de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte

begrepen de kosten van de stichting en de kosten van beheer,

voorlezing van de akte.

voor haar rekening nemen.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van
deze akte vermeld.

138

BIJLAGEN | 6
Definities

139

Bijlage 6

Derde Emissie
De emissie van Certificaten van aandelen voor een
tegenwaarde van € 18,75 miljoen.

Definities
Aandeel
Een gewoon Aandeel in het kapitaal van de NV met een
nominale waarde van EUR 0,01.
Aandelenkapitaal
Alle Aandelen en Prioriteitsaandelen tezamen of een deel
hiervan.
Aandeelhouders
Houders van Aandelen of Prioriteitsaandelen.
Administratievoorwaarden
De Administratievoorwaarden van de Stichting, zoals
laatstelijk vastgesteld bij notariële akte, verleden op.
AFM
Autoriteit
Financiële
kantoorhoudende te
ingevolge de Wft.

Markten,
gevestigd
en
Amsterdam, toezichthouder

AVA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Beschouwingsperiode
De periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019.
BGFo
Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
Bruto aanvangsrendement of BAR
De gangbare manier om de waarde van onroerend goed
bij aankoop uit te drukken. Het Bruto aanvangsrendement
(BAR) wordt als volgt berekend: huursom op het moment
van verwerving gedeeld door alle verwervingskosten
van het onroerend goed, zoals de koopsom,
overdrachtsbelasting en notariskosten.
Cashdividend:
Dit is het Dividend dat uitgekeerd wordt in geld.
Certificaathouders
Houders van Certificaten.
Certificaten
De op enig moment door de Stichting uitgegeven of uit
te geven royeerbare Certificaten van Aandelen in het
kapitaal van de NV.
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Directie
De (enig) bestuurder van de NV alsmede beheerder
van de NV in de zin van artikel 1:1 Wft, zijnde Van Boom
& Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, gevestigd en
kantoorhoudende te Laren (NH), Torenlaan 36, 1251 HK
LAREN (NH). Het dagelijks beleid van de Directie wordt
bepaald door de heren drs. G. van Boom en E. Slettenhaar.
Directieovereenkomst
De overeenkomst tussen de NV en de Directie, waarin
wordt overeengekomen dat en onder welke voorwaarden
de Directie optreedt als bestuurder van de NV en als
beheerder in de zin van de Wft.
Directe Beleggingen
De beleggingen die door de NV worden gedaan middels
de zelfstandige aankoop van onroerend goed.
Direct Rendement
Het Directe Rendement is het positieve verschil tussen
huurinkomsten en overige baten uit Directe Beleggingen
enerzijds en Exploitatiekosten anderzijds.
Dividendrendement of Dividend of Dividenduitkering
Het aan Certificaathouders uitgekeerde rendement,
berekend op basis van de gemiddelde enkelvoudige
rendementsmethode.
Eerste Emissie
De emissie van Certificaten van aandelen voor een
tegenwaarde van € 49,5 miljoen.
Exploitatiekosten
Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van de
Exploitatie van de NV en die ten laste van de NV komen.
Exploitatieresultaat
Dit is de resultante van de jaarlijkse huurinkomsten
en overige baten minus de te betalen hypotheekrente,
onderhoudskosten, onroerendezaakbelasting, heffingen,
verzekeringspremies, beheerkosten, fondskosten en
eventuele overige kosten en de belastingen over dit resultaat.
Fbi
Fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van
de Vpb.

Fondskosten
Fondskosten zijn de gezamenlijke kosten die bij elke
nieuwe emissie eenmalig worden gemaakt. Onder deze
kosten vallen onder andere de aankoopvergoeding,
marketingkosten, oprichtingskosten etc.

Indirect Rendement
Dit is het rendement dat wordt behaald door de NV op de
Directe en Indirecte Beleggingen middels herwaardering
of verkoop van (een deel van) de Portfolio. Het betreft
een enkelvoudig rendement.

Handelsdag
De laatste werkdag van een kalendermaand waarop de
NV, met inachtneming van de Administratievoorwaarden, bereid is tot inkoop, verkoop en/of uitgifte van
Certificaten.

Inkoopprijs
Is de handelsprijs waartegen de NV Certificaten inkoopt,
te vermeerderen met 2%.

Handelskoers of Handelsprijs
De prijs van een Certificaat, die op de Handelsdag voor de
opvolgende maand wordt vastgesteld door de Directie.
De Handelskoers is het eigen vermogen per de datum
van vaststelling van de Handelskoers gecorrigeerd met
de fondskosten, en de waarde van de rentederivaten
gedeeld door het aantal geplaatste Certificaten. De
aankoopkosten en de oprichtings- en marketingkosten
worden voor de bepaling van de Handelskoers in 10 jaar
(de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd.
Huurinkomsten
De huurinkomsten die de NV ontvangt uit de door haar
geëxploiteerde Objecten.
Huurwaardekapitalisatiemethode
Dit is de taxatiemethode waarbij de onderhandse
verkoopwaarde wordt bepaald aan de hand van
de bruto markthuurwaarde van de verhuurbare
vloeroppervlakten van het gebouw en/of terrein,
verminderd met onroerende zaakgebonden zakelijke
en andere door de opdrachtgever opgegeven en/
of geschatte lasten en gerelateerd aan een onder de
huidige marktomstandigheden reëel geacht netto
rendement. Dit rendement stoelt op de beoordeling van
de markt, van de locatie en van de onroerende zaak zelf
en is gebaseerd op factoren als bijvoorbeeld bouwaard,
staat van onderhoud en ouderdom. Het verschil tussen
de actuele huuropbrengst en de markthuurwaarde
is verdisconteerd op basis van de resterende looptijd
van de huurovereenkomst(en) (contante waarde).
Hierop worden overdrachtsbelasting, notariskosten en
kadastraal recht in mindering gebracht.
Indirecte Beleggingen
De beleggingen die door de NV worden gedaan
middels een deelname in een vastgoedfonds of vastgoedobligatie.

Intrinsieke waarde
Zie Handelskoers, Koers of Handelsprijs.
Liquiditeitsreserve
Dit is het werkkapitaal dat door de NV wordt
aangehouden en waaruit onvoorziene kosten (indien
van toepassing) en de aflossingen op de hypotheek
worden gefinancierd. De Directie is zelfstandig bevoegd
de jaarlijkse toevoeging aan de Liquiditeitsreserve
te bepalen met inachtneming van de bepalingen ter
behoud van de status van fiscale beleggingsinstelling.
NV
B&S Vastgoed Nederland NV, opgericht in Nederland,
gevestigd en kantoorhoudende te Laren (NH), Torenlaan
36, 1251 HK LAREN (NH). Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Hilversum, nummer 32126792. De NV is
uitsluitend telefonisch te bereiken via de Directie, tel
035-5232600.
Performance fee
Dit is de prestatiegerelateerde vergoeding die de NV
op grond van de Directieovereenkomst jaarlijks aan de
Directie toekent. Indien de gerealiseerde winst voor
belastingen hoger is dan 7% over het gemiddelde door
Certificaathouders gestorte deelnamebedrag exclusief
emissiekosten, zal de Directie gerechtigd zijn tot een
Performance fee van 15% van de meerdere gerealiseerde
winst voor belastingen boven 7% over het gemiddelde
door Certificaathouders gestorte deelnamebedrag
exclusief emissiekosten.
Portfolio
De beleggingsportefeuille van de NV. Een beschrijving
van de Portfolio is opgenomen in de separate bijlage 10.
Prospectus
Dit Prospectus inclusief alle in de inhoudsopgave
genoemde bijlagen.
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Prioriteitsaandelen
Aandelen waaraan bepaalde exclusieve rechten zijn
toegekend waaronder het recht nieuwe aandelen uit te
geven. De Prioriteitsaandelen worden gehouden door
Van Boom & Slettenhaar Groep BV.
Raad van Commissarissen of RvC
De Raad van Commissarissen van de NV.
Register van Certificaathouders
Het Register van Certificaathouders overeenkomstig
met het bepaalde in artikel 2 van de Administratievoorwaarden.

Total Expense Ratio of TER
De Total Expense Ratio, oftewel de totale kostenratio,
wordt berekend door de totale fondskosten
(inclusief notariskosten en exclusief eventuele
overdrachtsbelasting) als percentage van het totale
fondsvermogen uit te drukken.
Totaal Rendement
Direct en Indirect Rendement tezamen.
Tweede Emissie
De emissie van Certificaten van aandelen voor een
tegenwaarde van € 10,5 miljoen.

Rekenrente
Geschatte rente waarmee in de rendementsprognoses
rekening is gehouden.

Uitgifte
De Uitgifte (en plaatsing) van nieuwe Aandelen of
Certificaten zoals nader beschreven in het Prospectus.

Rentekosten
Dit zijn de kosten die de NV verschuldigd is over de
aangegane (hypothecaire) leningen.

Uitgifteprijs
De Handelsprijs van een nieuw uit te geven Certificaat,
te vermeerderen met 2%.

ROZ-contract
Een volgens de standaard richtlijnen van de Raad voor
Onroerende Zaken opgestelde huurovereenkomst.

Verkoopprijs
De Handelsprijs van een uitgegeven Certificaat, te
vermeerderen met 2%.

Stichting
Stichting Administratiekantoor B&S, opgericht bij
notariële akte d.d. 3 september 2007, gevestigd en
kantoorhoudende te Laren (NH), Torenlaan 36, 1251 HK
LAREN (NH). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Hilversum, nummer 32126274, tel. 035-5232600.

Verkoopresultaat
Dit is de resultante van de ongerealiseerde
herwaarderingen, vervreemdingsresultaten, mutaties in
latente belastingen over deze posten en de belastingen
over dit resultaat.

Stockdividend
Dit is het Dividend dat uitgekeerd wordt in Certificaten
van Aandelen in plaats van in cash.

142

BIJLAGEN | 7
Registratiedocument Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV

143

7 Registratiedocument Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
Dit document is het registratiedocument van Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen BV (hierna: de “Beheerder”)
als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld
in art. 4:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (de
“Wft”). In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals
vereist in bijlage D Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen (“BGFo”).
I. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE
BEHEERDER
De Beheerder treedt op als bestuurder en beheerder van
beleggingsinstellingen, waaronder beleggingsinstellingen waarvoor geen vergunning als bedoeld in art. 2:65
Wft vereist is en andere instellingen. De (voorgenomen)
activiteiten bestaan uit het beheren, alsmede het
verrichten van alle handelingen en werkzaamheden en
het verlenen van alle diensten welke daarmee verband
houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de
meest uitgebreide zin. De soorten beleggingsinstellingen
die de Beheerder beheert c.q. voornemens is te beheren
zijn beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed.
II. GEGEVENS OVER DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERDER
EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HET FONDS
De bestuurders van de Beheerder
De directie van de Beheerder bestaat uit de heren drs. G.
van Boom en E. Slettenhaar.
Deze personen oefenen naast hun functie als directielid
van de Beheerder de volgende activiteiten uit die verband
houden met de Beheerder en/of de door haar beheerde
beleggingsinstellingen:
G. van Boom: Voorzitter Stichting Administratiekantoor B&S
E. Slettenhaar: geen
III. ALGEMENE GEVENS OVER DE BEHEERDER
Oprichting
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV is voor
onbepaalde tijd opgericht op 31 augustus 2005 en is
statutair gevestigd te Laren.

Het kantooradres van de Beheerder is:
Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH)
Tel: 0355232600
Fax: 0355232609
E-mail: info@vanboomslettenhaar.nl
Handelsregister
De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder
nummer 32110512.
Beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de
beheerder
Het bestuur van de Beheerder wordt gevormd door de
besloten vennootschap Van Boom & Slettenhaar Groep
BV. Laatstgenoemde vennootschap houdt 100% van de
aandelen in de Beheerder. Het bestuur van Van Boom
& Slettenhaar Groep BV wordt gevormd door de heren
G. van Boom en E. Slettenhaar.
IV. FINANCIELE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER
Verklaring accountant over eigen vermogen Beheerder
Ernst & Young Accountants heeft schriftelijk verklaard dat
ten tijde van de aanvraag van de vergunning als bedoeld
in artikel 2:67 van de Wft de Beheerder voldeed aan het
bepaalde ingevolge artikel 3:53 van de Wft (minimum
eigen vermogen van € 125.000) en dat aan artikel 57 van
de Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) is voldaan.
De letterlijke tekst van de verklaring luidt:
Accountantsverklaring
In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een
vergunning om op te treden als Beheerder, hebben wij
een onderzoek ingesteld naar de omvang van het eigen
vermogen van Van Boom en Slettenhaar Vastgoedfondsen
B.V. te Laren (NH).
Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen, onder
toepassing van in het maatschappelijk verkeer in Nederland
als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, per
23 augustus 2005 ten minste overeenkomt met het volgens
artikel 4.1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen
van 23 juli 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van
225.000,00 euro.

Rechtsvorm Beheerder
De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.

Apeldoorn, 13 september 2005
Ernst & Young Accountants
namens deze
A.T. Hans RA , drs. A. J. Buisman RA

Statutaire zetel, adres
De Beheerder is statutair gevestigd te Laren.

V. GEGEVENS OVER DE INFORMATIEVERSTREKKING
Website van de Beheerder
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Op de Website (www.vanboomslettenhaar.nl) zal in ieder
geval de volgende informatie vermeld zijn (en daarvan kan
eveneens een kosteloos afschrift van worden gekregen):
 DE STATUTEN VAN DE BEHEERDER
 VOORGENOMEN WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
 BESLUITEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
 JAARVERSLAGEN VAN DE BEHEERDER
 DE OVER DE OMVANG VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN
de Beheerder en de over de jaarverslagen van de
Beheerder afgegeven accountantsverklaringen;
 DE DOOR DE !&- AAN DE "EHEERDER VERLEENDE
vergunning;
 HET MEEST RECENTE 2EGISTRATIEDOCUMENT
Informatie die ter inzage ligt bij de Beheerder
De volgende informatie ligt ter inzage bij Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen (en daarvan kan aldaar
kosteloos afschrift worden gekregen):
 DE JAARREKENING VAN DE "EHEERDER
 DE VERGUNNING VAN DE "EHEERDER
 DE STATUTEN VAN DE "EHEERDER
 KOPIE UITTREKSEL (ANDELSREGISTER VAN DE "EHEERDER
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar (uiterlijk 30 april) van Van Boom & Slettenhaar

Vastgoedfondsen, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste zes maanden door de
Algemene vergadering van Aandeelhouders op grond
van bijzondere omstandigheden, maakt de directie
van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen de
jaarrekening en het jaarverslag op en legt deze ter
inzage ten kantore van Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen.
VI. GEGEVENS BETREFFENDE VERVANGING VAN DE
BEHEERDER.
Regels die gelden bij een vervanging van de Beheerder
Ingeval van vervanging van de Beheerder gelden de regels
zoals vermeld in de statuten van de Beheerder.
Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning
Als de Beheerder de AFM verzoekt de vergunning in te
trekken zal hiervan mededeling gedaan worden in een
advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad,
danwel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op
de website.
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Rapport
Aan de aandeelhouders van
B&S Vastgoed Nederland NV
Torenlaan 19a
1251 HE Laren (NH)

Geachte aandeelhouders,
Als directie van de vennootschap brengen wij verslag uit over het boekjaar 2008 met betrekking tot de naamloze
vennootschap.

1 | Opdracht

Onder verantwoordelijkheid van de directie is de jaarrekening 2008 van de vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 108.311.539 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 24.216.350 negatief opgesteld.
Voor de accountantsverklaring afgegeven door Ernst & Young Accountants LLP verwijzen wij u naar het hoofdstuk
“Overige gegevens” op pagina 51 van dit rapport.

2 | Algemeen
2.1 Statutaire doelstellingen
De vennootschap heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel
28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Als gevolg van de financieringsgraad voldoet de vennootschap op balansdatum niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 28 Vpb. De consequentie hiervan is dat de vennootschap op reguliere wijze belastingplichtig is.
2.2 Bestuur
Per balansdatum wordt de directie gevoerd door Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV te Laren.
2.3 Raad van Commissarissen
Per balansdatum bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
Drs. H.W. Breukink, plaatsvervangend voorzitter
Prof. Dr. J. Koelewijn, lid.
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3 | Resultaat
3.1 Vergelijkend overzicht
Het resultaat na belastingen over 2008 bedraagt € 24.216.000 negatief tegenover € 12.971.000 negatief over 2007.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Vergelijkend overzicht
Netto-omzet

Inkomsten uit indirecte beleggingen

Ongerealiseerde waardeveranderingen

Bedrijfsopbrengsten

x € 1.000
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Kosten

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen

+#."#$,%%

+((-')%%

Het ter vergelijking opgenomen resultaat over 2007 heeft betrekking op één maand exploitatie van de vastgoedbeleggingen.
3.2 Direct en indirect resultaat
Het over het boekjaar behaalde resultaat kan worden gespecificeerd in een direct resultaat en een indirect resultaat. Het
directe resultaat over 2008 bedraagt € 2.005.000 positief en bestaat uit de huuropbrengsten, de exploitatie- en algemene kosten en rentekosten. Het indirecte resultaat bestaande uit de gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingen en de
waardeverandering van de derivaten bedraagt over 2008 € 26.221.000 negatief.
3.3 Ongerealiseerde waardeveranderingen
Jaarlijks wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen bepaald door een onafhankelijk taxateur. Het verschil tussen de reële waarde per balansdatum en voorgaande waardering wordt verantwoord in het resultaat.
Als gevolg van de veranderde marktomstandigheden resulteert de herwaardering 2008 in een lagere reële waarde
van de vastgoedbeleggingen. Deze herwaardering geldt voor zowel de direct gehouden vastgoedbeleggingen als voor
de indirect gehouden vastgoedbeleggingen.
3.4 Financiële baten en lasten
In de financiële baten en lasten is een ongerealiseerd verlies verantwoord met betrekking tot de derivaten. Als gevolg van de dalende marktrente ten opzichte van de gefixeerde rente bedraagt het ongerealiseerde verlies over 2008
€ 4.393.000 (2007: € 135.000 verlies)

154

4 | Financiële positie
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Balans
Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in deelnemingen

x € 1.000
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Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

$")!,%%
$")&.%%

4.1 Werkkapitaal
Het werkkapitaal per 31 december 2008 is negatief als gevolg van verantwoording van de overbruggingskredieten van
€ 13.700.000 onder de kortlopende schulden omdat deze financieringen grotendeels binnen 1 jaar moeten worden
afgelost. Verder is de aankoopvergoeding van circa € 1.000.000 voor de vastgoedbeleggingen uit het restant uit de
1e emissie en de 2e emissie als kortlopende verplichting opgenomen.
4.2 Geplaatste certificaten van aandelen
Per 31 december 2008 zijn de 447.291 certificaten van aandelen door de Stichting Administratiekantoor B&S geplaatst bij beleggers.
Per 31 december 2008 houdt de vennootschap 450 ingekochte certificaten van aandelen. De vennootschap heeft
niet de intentie deze certificaten van aandelen voor langere termijn aan te houden.
Voor verdere ontwikkelingen verwijzen wij naar het Verslag van de directie in deze jaarrekening.
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4.3 Waarde per certificaat van aandeel
De intrinsieke waarde is het eigen vermogen per balansdatum gedeeld door het aantal uitstaande certificaten van aandelen. Per 31 december 2008 bedraagt de intrinsieke waarde per certificaat van aandeel € 12,39.
De handelskoers is het eigen vermogen per balansdatum gecorrigeerd met de eerste afwaardering op de vastgoedbeleggingen en deelnemingen, de oprichtings- en marketingkosten en het resultaat van de financiële instrumenten
en de door de directie vastgestelde op- of afslag als gevolg van de marktomstandigheden. De afwaardering op de
vastgoedbeleggingen en deelnemingen en de oprichtingtings- en marketingkosten worden voor de bepaling van de
handelskoers in 10 jaar (de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd.
De handelskoers per 31 december 2008 bedraagt € 54,09 per certificaat van aandeel. Voor een rekenkundige toelichting over de handelskoers per 31 december 2008 verwijzen wij naar bijlage 2 bij deze jaarrekening.
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5 | Kengetallen

2008

2007

5.1 Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft
behaald.
Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat/totale vermogen

%

+$('*#%

+$#'&!%

Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat na belastingen/eigen vermogen%

% +.(,'*-%

$&&'(-%

5.2 Total Expense Ratio
Total Expense Ratio
Totale kosten/gemiddelde eigen vermogen

#'!&

-

5.3 Resultaat per certificaat van aandeel
Direct rendement
Direct resultaat/gemiddeld geplaatste certificaten van aandelen

('*#

-

Totaal rendement
Totaal resultaat/gemiddeld geplaatste certificaten van aandelen

+--'&(

-

In de totale kosten zijn begrepen de exploitatiekosten, de algemene kosten,
de leegstandkosten en belastingen.

5.4 Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn
aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden
Current ratio (gecorrigeerd voor beklemming liquiditeiten)
Vlottende activa/kortlopend schulden
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5.5 Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere
termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie
geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Solvabiliteit
Eigen vermogen/balanstotaal
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6 | Fiscale positie
6.1 Fiscale status vennootschap
De vennootschap heeft ten doel te beleggen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Gedurende het boekjaar 2008 heeft de vennootschap niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van
artikel 28 Vpb en is derhalve volgens de algemene fiscale regels belastingplichtig.
Als gevolg van de fiscale status van de vennootschap over 2008 is het algemene belastingregime ook voor 2009 van
toepassing.
6.2 Berekening belastbaar bedrag 2008
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2008 is als volgt berekend:
2008
€
Resultaat voor belastingen

€
+#."#$,"(-&

Waarderingsverschillen:

Fiscale afschrijving op vastgoedbeleggingen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Niet gerealiseerde waardeveranderingen deelnemingen

+("&#-")&$
$*"(,*"-)!
#"$!*"&)&
$)"-##"),,

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten
Belastbaar bedrag 2008

$"-$&
+-",*$"*!.

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
6.3 Te verrekenen verliezen
Per 31 december 2008 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 7.207.789. De verliezen kunnen
binnen een termijn van negen jaar worden verrekend met toekomstige winsten. Over de fiscale verliezen is in de jaarrekening geen actieve belastinglatentie verantwoord aangezien de vennootschap zo spoedig mogelijk wil voldoen aan de
voorwaarden voor een fiscale beleggingsinstelling (artikel 28 Vpb) waarbij het belastingtarief van 0% van toepassing is.
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Jaarverslag van de directie
Algemeen

B&S Vastgoed Nederland NV, statutair gevestigd in Laren, Nederland, is een (open-end)
vastgoedbeleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal die belegt in kantoren en bedrijfsgebouwen in
Nederland. Het is de doelstelling van de vennootschap vermogen te beleggen in de zin van artikel 28 Vpb.
De eerste openbare emissie heeft plaatsgevonden in februari 2008 en hierbij is een bedrag van € 44,7 miljoen
aangetrokken als eigen vermogen. Hiervoor zijn directe beleggingen aangekocht aan de Parnassusweg te
Amsterdam, Stationspark te Sliedrecht en Verrijn Stuartlaan te Rijswijk in 2007 en het vastgoedobject Zwolseweg
te Barendrecht in 2008.
Tevens is met behulp van de eerste emissie een minderheidsbelang van 33% verworven in 2007 in een onderneming,
waarvan de naam na acquisitie is gewijzigd in B&S Vastinvest BV.
De vennootschap heeft geen personeel in dienst.

Vastgoedmarkt 2008

De bruto aanvangsrendementen op kwalitatief minder vastgoed zijn verder gestegen.De bruto aanvangsrendementen
op kwalitatief hoogwaardig vastgoed zijn licht gestegen.
De vennootschap heeft in 2008 haar investeringsprogramma vervolgd en met de eerste emissie een bedrag van
€ 44,7 miljoen aan certificaten uitgeven. Verder is in de loop van 2008 de portefeuille verder uitgebreid met 2
nieuwe objecten, te weten Rivium Quadrant te Capelle aan den IJssel en Zwolseweg te Barendrecht.
Ondanks de kwaliteit van de vastgoedbeleggingen in de NV, heeft de vennootschap zich niet kunnen
wapenen tegen de nadelige gevolgen van de alles omvattende financiële crisis. In de jaarrekening 2008 is rekening
gehouden met een noodzakelijke herwaardering van de gehele vastgoedportefeuille.
De Nederlandse banken zijn terughoudend in 2008 met het verstrekken van financieringen waaronder hypothecaire leningen.
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Verwachting 2009

De bruto aanvangsrendementen op vastgoed zullen verder stijgen. Volgens een opgaaf van DTZ Zadelhoff tendeerde
het bruto aanvangsrendement naar een stijging van 80 tot 100 basispunten voor de beste locatie in regio west. Een
en ander is sterk afhankelijk van de renteontwikkelingen en de condities waaronder beleggingsonroerend goed kan
worden gefinancierd. B&S Vastgoed Nederland NV heeft een relatief lage financieringsgraad (behoudens equitybridge)
en de rente is voor een langere tijd gefixeerd.
De vennootschap heeft in 2009 haar investeringsprogramma (Meander te Arnhem) vervolgd en heeft de intentie om
met de tweede emissie een bedrag van € 31,2 miljoen aan certificaten uit te geven.

De portefeuille

In 2007 heeft B&S Vastgoed Nederland NV drie vastgoedbeleggingen verworven. Het betreft drie van de in
totaal vier vastgoedbeleggingen die met behulp van de eerste emissie zijn aangekocht. Het betreft de volgende
vastgoedbeleggingen;
1. Parnassusweg 101, 103, 126 en 128 te Amsterdam
Het aan de Parnassusweg in Amsterdam gelegen vastgoedbelegging is voor 10 jaar verhuurd aan de Rijks Gebouwen
Dienst. In de vastgoedbelegging heeft een onderdeel van de Rechtbank Amsterdam haar intrek genomen. De
vastgoedbelegging is aan zowel aan de buitenzijde als de binnenzijde volledig gerenoveerd en voldoet volledig aan de
eisen die momenteel aan een modern kantoor worden gesteld.
De vastgoedbelegging is gelegen op een van de beste kantorenlocaties van Nederland, namelijk de Zuid-as te
Amsterdam (aan de snelweg A10, ringweg Amsterdam).
2. Stationspark 1000 te Sliedrecht
Op het bedrijventerrein Stationspark II te Sliedrecht is het nieuwe hoofdkantoor van Unit 4 Agresso Business Software
Benelux BV gerealiseerd. Het object is direct aan de snelweg A15 gelegen. Unit 4 Agresso NV is een toonaangevende
partij op het gebied van bedrijfssoftware.
De aan de Verrijn Stuartlaan 7 te Rijswijk gelegen vastgoedbelegging is voor 10 jaar verhuurd aan het Algemeen
Nederlands Persbureau (ANP). De vastgoedbelegging is gebouwd rond 1970 maar is in 2007 vanaf casco
herontwikkeld.
4. Zwolseweg 3 te Barendrecht
In 2008 is de laatste vastgoedbelegging aan de Zwolseweg 3 te Barendrecht van de eerste emissie geleverd. Het object
is in 2007 aangekocht.
Het in Barendrecht gelegen pand is voor 10 jaar gehuurd door Det Norkse Veritas BV (DNV BV). De huurder is onderdeel
van de in 1864 in Noorwegen opgerichte onafhankelijke Stichting Det Norske Veritas AS. DNV BV is inmiddels
wereldmarktleider op het gebied van certificering van schepen.
Tevens zijn in 2008 de volgende objecten aangekocht.
5. Rivium Quadrant 41-79 te Capelle aan den IJssel
Het op het bedrijventerrein Rivium te Capelle aan den IJssel gelegen kantoorgebouw wordt in zijn geheel gehuurd
door energieproducent en leverancier NV Eneco. Het pand is in 2007 gedeeltelijk gemoderniseerd.
6. Schipholweg 101 te Leiden
Het aan de Schipholweg te Leiden gelegen pand is verhuurd aan zes verschillende huurders waarvan het NTI
Nederlands Taal Instituut BV de grootste is.
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Ontwikkelingen portefeuille 2009

Met de tweede emissie wordt middels de plaatsing van certificaten van aandelen eigen vermogen aangetrokken om
drie panden te financieren. Om deze panden te financieren zullen naast het eigen vermogen hypothecaire leningen
worden aangetrokken. Deze tweede emissie zal naar verwachting gedurende 2009 worden geplaatst. Met behulp van
het hiermee te verwerven eigen vermogen van € 31,2 miljoen worden onder andere de vastgoedbeleggingen te Capelle
aan den IJssel en Leiden geherfinancierd en wordt het af te nemen pand te Arnhem (Meander 861) gefinancierd.
De portfolio van B&S Vastgoed Nederland NV zal in de toekomst verder worden uitgebreid door middel van directe
beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed en indirecte beleggingen middels participaties in al dan niet
beursgenoteerde fondsen.
Meander 861 te Arnhem
B&S Vastgoed Nederland NV heeft het pand Meander 861 te Arnhem in 2007 aangekocht. Dit object zal naar verwachting
in januari 2009 worden geleverd aan de huurder, Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is een
huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 10 jaar. B&S Vastgoed Nederland NV was in de koopovereenkomst
overeengekomen dat het object op het moment van oplevering aan de huurder zou worden afgenomen. Het object
is inmiddels opgeleverd. De NV en de verkopend projectontwikkelaar, Giesbers Gebiedsontwikkeling, hebben op 20
november 2008 definitief overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst waarin aanvullende afspraken
zijn gemaakt met betrekking tot het transport van het pand te Arnhem.
Hieronder volgt een beknopte weergave van de afspraken die in de Vaststellingsovereenkomst zijn gemaakt:
B&S Vastgoed Nederland NV dient een bankgarantie te stellen ten bedrage van 10% van de koopsom (zijnde
€ 1.925.467) als zekerheid ten behoeve van de verkoper dat het object zal worden afgenomen;
B&S Vastgoed Nederland NV dient het pand voor 19 april 2009 af te nemen;
Deze afnamedatum kan eenmalig worden uitgesteld tot 19 juli 2009. Indien de NV van dit uitstel gebruik maakt
dient zij een aanvullende bankgarantie te stellen ter grootte van 6% van de koopsom, zijnde € 1.155.000; (deze
6% dient ter dekking van de verschuldigde overdrachtsbelasting)
De verkoper verkrijgt extra zekerheden in de zin van een hypothecaire inschrijving ten bedrage € 2 miljoen die
volgt op de hypothecaire inschrijvingen van de financiers SNS Property Finance en ING Bank.
Voorts dient er ten behoeve van de verkoper een tweede pandrecht gevestigd te worden op de aandelen van
B&S Vastgoed Nederland NV in B&S Vastinvest BV, de indirecte belegging van de NV. In de vaststellingsovereenkomst heeft de NV zich verplicht de opgenomen leningen niet verder uit te breiden.
Aan al deze verplichtingen is inmiddels door de NV volledig voldaan met uitzondering van het stellen van een
aanvullende bankgarantie ter grootte van 6% van de koopsom, zijnde € 1.155.000 welke verplichting op dit moment
niet van toepassing is.
De vennootschap is met SNS Property Finance BV een financiering overeengekomen van 60% van de getaxeerde waarde
met een maximum € 10.200.000 en met een looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt het 1 maand Euribor vermeerderd
met 1,60% aan opslagen (inclusief liquiditeitsopslag). De aflossing bedraagt € 51.000 per kwartaal. De belangrijkste
voorwaarden voor de financiering zijn dat de lening voor 19 april 2009 moet zijn opgenomen en dat een maand voor
afname van de vastgoedbelegging de vennootschap over voldoende eigen middelen dient te beschikken.

Herwaardering ultimo 2008

Jaarlijks wordt de marktwaarde van de vastgoedbeleggingen getaxeerd door een externe en onafhankelijk taxateur.
Deze waardering geldt als grondslag voor de waardebepaling van de vastgoedportefeuille in de jaarrekening.
Taxaties zullen plaatsvinden op basis van het ‘kosten koper’ principe, hetgeen betekent dat de aankoopkosten zoals
overdrachtsbelasting en notariskosten niet worden meegerekend.
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Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis is ook de waarde van het vastgoed onder druk komen te staan. Ook het
vastgoed van B&S Vastgoed Nederland NV is hierdoor in waarde gedaald. De Directie heeft de portefeuille van B&S
Vastgoed Nederland NV, conform de richtlijnen en uitgangspunten van de prospectus, ultimo 2008 laten hertaxeren.
Uit deze hertaxatie is gebleken dat de waarde (kosten koper) per 31 december 2008 van de objecten gezamenlijk 13,0%
zijn gedaald ten opzichte van de reële waarde per 31 december 2007 (kosten koper). Het vastgoed dat is opgenomen
in B&S Vastinvest BV, een 33% deelneming van de NV, is in totaal 9,0% in waarde gedaald. De totale gemiddelde
afwaardering bedraagt 12,2%.
Hierbij zij nog opgemerkt dat de waardedaling van 13,0% bestaat uit enerzijds een algemene waardedaling van circa
11,2% en anderzijds een waardedaling verband houdend met de afboeking aankoopkosten van circa 1,8%. De vastgoedbeleggingen zijn per 31 december 2008 effectief gewaardeerd op en bruto aanvangsrendement van 7,1 % (2007: 6,0%).
Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurinkomsten op jaarbasis per 31 december
2008 en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen vrij op naam.
De taxateurs hebben aangegeven dat het in de huidige markt zeer lastig is de waarde van vastgoed te bepalen. De
waarde van het vastgoed wordt voor een belangrijk deel bepaald op basis van zogenaamde referentietransacties. Bij
dergelijke referentietransacties wordt gekeken tegen welke koopsom een vergelijkbaar object tegen een vergelijkbare
locatie van eigenaar verwisseld. Aangezien er als gevolg van de kredietcrisis slechts zeer sporadisch vastgoed wordt
gekocht en verkocht zijn dergelijke referentietransacties bijna niet aanwezig en is het voor de taxateurs moeilijk in te
schatten welke prijs een vastgoedobject momenteel zal opbrengen.
De waarde van een vastgoedobject is een momentopname in een zeer beweeglijke (vastgoed) markt. Vastgoed is
van nature een lange termijn belegging. Waardefluctuaties zoals deze momenteel in de vastgoedmarkt plaatsvinden
zijn zeldzaam maar van grote invloed op het functioneren van de markt en de waardeontwikkeling van vastgoed op
middellange termijn. De verwachting is echter dat op de lange termijn, ondanks de recente waardedaling, de
waardeontwikkeling van vastgoed een stabiel verloop zal laten zien.
Het vastgoed is in de jaarrekening gewaardeerd op € 102.295.000. De waarderingen zijn verricht door onafhankelijke
taxateurs eind november 2008 met een beste schatting van de waarderingen per 31 december 2008. De taxateurs hebben
bij de bepaling van de marktwaardes gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie
methode.
De taxateurs hebben in februari 2009 de waardes herbevestigd en aangegeven dat als gevolg van de marktontwikkelingen
in de periode november tot en met 31 december 2008 de bruto aanvangsrendementen zijn gestegen. Gemiddeld
genomen is de verwachting dat de opslag op de portefeuille, conform de markt, mogelijk is gestegen in de range van
nul tot 25 basispunten. Op de portefeuille per 31 december 2008 geeft dit een mogelijke afwijking van € 0 tot circa
€ 3.800.000. Gezien de huidige onzekerheid in de markten, gezien het feit dat de minimumcorrectie nul bedraagt en
gezien het feit dat de directie van mening is dat de huidige waarderingen redelijkerwijs de stand van de markt per
31 december weergeven, is geen correctie aangegeven. Wel benadrukt de bestuurder dat bovenstaande de volatiliteit
van de huidige markt onderschrijft en bevestigt dat elke waardering niet meer dan een momentopname weergeeft.

Risico en risicobeheersing

Investeren of beleggen in vastgoed kent een aantal risico’s. Het belangrijkste risico schuilt in het feit dat vastgoed en
de huurders onderhevig zijn aan conjunctuurschommelingen. Voor een beschrijving van specifieke risico’s waaraan de
onderneming onderhevig aan is, verwijzen wij naar het meest recente prospectus van B&S Vastgoed Nederland NV en
de toelichting van de financiële instrumenten en risico’s zoals opgenomen in de jaarrekening.
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Financiering en rentebeleid
Hypothecaire leningen tweede emissie
De aankoop van de objecten van de tweede emissie van B&S Vastgoed Nederland NV wordt gefinancierd door
middel van een geldlening van € 22,5 miljoen, hetgeen overeenkomt met circa 53% van de aankoopsom van de panden.
De tweede emissie van B&S Vastgoed Nederland NV wordt naast het uit de verkoop van certificaten verkregen eigen
vermogen (€ 31,2 miljoen) uitsluitend gefinancierd middels zekerheid gedekte leningen zonder garantie (hypothecaire
leningen). In het kader van de doelstelling van de NV uit te breiden kan het zijn dat in de toekomst de verhouding
eigen vermogen of vreemd vermogen verandert. De Directie kan besluiten tijdelijk meer of minder dan 60% van de
aankoopsom (maximaal 100%) van een of meerdere objecten te financieren middels een hypothecaire lening, mits dit
geen nadelige fiscale gevolgen heeft voor de NV.
B&S Vastgoed Nederland NV is ten behoeve van de financiering van de portefeuille leningsovereenkomsten
aangegaan. De Directie is voornemens een deel van de lening(en) middels een rekening-courant faciliteit aan
te houden.
Equity bridges
B&S Vastgoed Nederland NV heeft inmiddels zes objecten afgenomen. De aankoop van de objecten is, doordat er
nog geen middelen van certificaathouders waren ingebracht, in voorkomende gevallen, tijdelijk volledig gefinancierd
middels vreemd vermogen. De volledige koopsom is voldaan middels de door SNS Property Finance verstrekte
middelen, bestaande uit de reguliere hypothecaire lening en een aanvullende zogenaamde “equity-bridge”.
Een equity-bridge is een tijdelijke overbruggingsfinanciering voor het nog te emitteren eigen vermogen. Deze
overbruggingsfinanciering bestaat momenteel uit drie financieringen met een totale omvang van € 13,7 miljoen.
Deze tijdelijke overbruggingsfinancieringen zullen worden afgelost middels het door de certificaathouders tijdens
de tweede emissie in te brengen eigen vermogen. Met SNS Property Finance is overeengekomen dat € 10,2 miljoen
uiterlijk 1 december 2009 dient te worden afgelost. Het resterende bedrag van€ 3,5 miljoen dient uiterlijk 1 juli 2010
afgelost te worden.
Rente tweede emissie
Ten behoeve van de aankoop van de objecten te Capelle aan den IJssel en leiden zijn twee hypothecaire geldleningen
aangegaan. De rente op deze leningen is inmiddels door zogenaamde rente-swaps (een rentederivaat) gefixeerd voor
een periode van vijf jaar. De rente op de lening van € 7,1 miljoen is gefixeerd op 5,24% (inclusief opslag van 0,8%). De
rente op de lening van € 6,3 miljoen is gefixeerd op 5,19% (inclusief opslag van 0,8%).
Op de equity-bridges (€ 3,5 miljoen) is een variabel rentetarief van kracht van het 1 maands- euribor plus een opslag
van 1,6%. Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag 4,0%. Ten behoeve van de financiering van het object in
Arnhem is een rente overeengekomen op basis van het 1 maands- euribor plus een opslag van 1,6%. De Directie is
voornemens om de rente op de lening voor vijf jaar te fixeren.
Hypothecaire leningen eerste emissie
De aankoop van de objecten en de deelneming van de eerste emissie van B&S Vastgoed Nederland NV is momenteel
gefinancierd door middel van een geldlening van € 66.715.000 (inclusief € 3,5 miljoen equity bridge), hetgeen
overeen komt met circa 60% van de aankoopsom van de panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV
en inclusief kosten.
Door middel van plaatsing van de tweede emissie zal de hypothecaire lening met een bedrag van € 3,5 miljoen (equity
bridge) worden teruggebracht. Zodat een hypothecaire lening zal resteren van € 63.215.000 hetgeen overeenkomt met
circa 56% van de aankoopsom van de panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV en inclusief kosten.
Rente eerste emissie
Ten behoeve van de eerste emissie zijn hypothecaire leningen aangetrokken met een totaalbedrag van € 66.715.000
(inclusief € 3,5 miljoen equity bridge). De Directie heeft de rente op een deel van de lening (€ 30,5 miljoen) middels
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een zogenaamde “rente-swap” gefixeerd voor een periode van 5 jaar tegen een rentepercentage van 5,3% (inclusief
opslagen). Daarnaast heeft de Directie een deel van de lening (€ 25 miljoen) eveneens middels een “rente-swap”
gefixeerd tegen een rentepercentage van 5,15% (inclusief opslagen). Over een bedrag van € 7.715.000 is het eenmaands
euribor plus een opslag van 0,7% verschuldigd. Op het moment van het opstellen van de jaarrekening bedraagt de
verschuldigde rente inclusief opslag op het variabele deel van de lening circa 3,1%. Als gevolg van de lagere actuele
rente ten opzichte van de gefixeerde rente bedragen de kosten van de rente-swap ultimo 2008 circa € 4,5 miljoen en
zijn tevens als verplichting in de balans opgenomen onder langlopende schulden, derivaten.
Zekerheden
Eerste emissie
Ten behoeve van de verstrekte hypothecaire leningen, de equity bridges en de afgesloten renteswaps zijn zekerheden
gesteld richting SNS Property Finance BV en SNS Bank NV. SNS Property Finance heeft het eerste hypotheekrecht
ten bedrage van 140% van de verstrekte eerste hypothecaire leningen. Daarnaast is ten behoeve van de afgesloten
renteswaps een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd.
Tweede emissie
SNS Property Finance heeft een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de objecten te Capelle aan den IJssel en
Leiden ten bedrage van 140% van de verstrekte eerste hypothecaire leningen.
Daarnaast heeft de financier ten behoeve van een deel van de verstrekte equity bridges (zijnde € 10,2 miljoen)
een tweede hypotheek gevestigd op de objecten te Capelle aan den IJssel en Leiden, ten bedrage van 140% van de
verstrekte leningen.
Daarnaast is een derde hypotheek door SNS Bank NV gevestigd ten behoeve van de afgesloten renteswap als
zekerheid voor het nakomen van de renteverplichtingen die uit de renteswaps voortvloeien. De NV is immers de
verplichting aangegaan vijf jaar lang een gefixeerde rente te betalen. De hoogte van deze derde hypotheek wordt door
de bank bepaald op basis van statistische modellen die een inschatting maken van de contante waarde van het verschil
tussen de marktrente voor de resterende periode en de in de renteswap overeengekomen rentelast voor de resterende
periode. Van Boom & Slettenhaar Groep BV heeft ten behoeve van het resterende deel van de door SNS Property
Finance verstrekte equity bridges ten bedrage van € 2,75 miljoen aan borgstellingen afgegeven. Deze borgstelling kan
pas worden ingeroepen nadat de bank op het moment van uitwinning (executie) van de NV niet voldoende middelen
ontvangt om alle door haar aan de NV verstrekte leningen en de door de bank gemaakte kosten vergoed te krijgen.
De ten behoeve van de equity bridges verstrekte zekerheden komen te vervallen zodra de equity bridges zijn afgelost,
middels de inbreng van de certificaathouders.
Daarnaast heeft de ING Bank NV ter meerdere zekerheid het pandrecht verkregen op circa 50% van de aandelen die de
NV bezit in B&S Vastinvest BV. Ten behoeve van de verkoper van het object te Arnhem is een hypothecaire inschrijving
op de objecten van de NV achter de ING Bank NV en de SNS Property Finance en de SNS Bank NV gevestigd. B&S
Vastgoed Nederland NV heeft een bankgarantie gesteld ten bedrage van 10% van de koopsom van het object te Arnhem
ten behoeve van de verkoper. De ING Bank NV heeft als zekerheid voor deze door haar verstrekte bankgarantie een
hypothecaire inschrijving verkregen op het vastgoed van de NV ten bedrage van € 1,2 miljoen. De verkoper van het
object te Arnhem heeft als zekerheid voor de nakoming van de afnameverplichting van de NV een tweede pandrecht
op de aandelen die de NV in B&S Vastinvest BV bezit verkregen.
In totaal bedraagt de hypothecaire inschrijving, die SNS Property Finance en SNS Bank NV hebben gevestigd, circa
€ 197 miljoen (inclusief 40% kosten).
Van Boom & Slettenhaar Groep BV, de moedermaatschappij van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV,
onderschrijft het belang van een goede oplossing en staat richting SNS Property Finance dus borg voor de aflossing
van de overbruggingsfinancieringen. Dit betekent dat Van Boom & Slettenhaar Groep BV een belangrijk commitment
is aangegaan om de belangen van B&S Vastgoed Nederland NV zo optimaal mogelijk te dienen.
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Handel in en koers van certificaten van aandelen

De handelswaarde wordt bepaald door het ingebrachte vermogen door beleggers te vermeerderen met de behaalde
beleggingsresultaten (inclusief herwaarderingsresultaten), onder aftrek van uitgekeerde dividenden en ingekochte
certificaten van aandelen en de alleen voor handelsdoeleinden geactiveerde aankoop- en emissiekosten na aftrek van
de periodieke amortisatie en mutatie rente derivaten.
Vastgoed is een lange termijn belegging. In dat kader is het wenselijk de initiële kosten over een langere periode
af te schrijven in plaats van deze kosten ineens ten laste te brengen van de koers per certificaat. De aankoopkosten
(waaronder bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en notariskosten) van het vastgoed worden daarom over een periode
van tien jaar afgeschreven en komen gedurende deze termijn ten laste van de koers. De aankoopkosten worden in de
jaarrekening echter wel ineens ten laste gebracht van het resultaat verantwoord. Er is derhalve een verschil tussen de
boekhoudkundige behandeling van deze kosten en de gehanteerde behandeling van deze kosten ten behoeve van de
bepaling van de handelskoers. In het laatste geval worden de aankoop- en emissiekosten dus over een periode van tien
jaar ten laste gebracht van de koers.
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft op 15 oktober 2008 de handel in certificaten van aandelen van de
NV tijdelijk opgeschort. De handel is tot op heden niet hervat.

Corporate Governance en bedrijfsvoering

Zoals in het prospectus vermeld staat, volgen de vennootschap en de directie de corporate governance code van
Nederland niet, aangezien de omvang van de organisatie te beperkt is om invoering van de richtlijnen te rechtvaardigen.
Voor verdere informatie over de corporate governance structuur verwijzen wij naar het prospectus van B&S Vastgoed
Nederland NV.
Als beheerder van B&S Vastgoed Nederland NV is het, overeenkomstig artikel 121 van het Besluit gedragstoezicht
financiële ondernemingen (Bgfo), onze verantwoordelijkheid te verklaren dat voor B&S Vastgoed Nederland NV wordt
beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering overeenkomstig de Wet op het financieel
toezicht en de daaraan gerelateerde regelgeving gestelde eisen en dat deze bedrijfsvoering gedurende het
verslagjaar 2008 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.
De bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met de krachtens de wet gestelde
vereisten. Een dergelijke structuur kan geen absolute zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen,
maar is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne
beheersingsmaatregelen aangaande de risico’s gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling.
De beoordeling van het functioneren en de effectiviteit van de bedrijfsvoering behoort tot de verantwoordelijkheid
van de directie.

Autoriteit Financiële markten (AFM)

In 2008 is er veelvuldig contact geweest tussen de beheerder (in de zin van de Wft) Van Boom & Slettenhaar
Vastgoedfondsen BV en de Autoriteit Financiële Markten.
Dit is enerzijds ingegeven door het reguliere en regelmatig toezicht en anderzijds door de problemen die in het najaar
van 2008 manifest werden ten aanzien van B&S Vastgoed Nederland NV, waarvan B&S bestuurder is.
B&S heeft in dit proces altijd gestreefd de Autoriteit Financiële Markten optimaal te voorzien van relevante informatie,
en heeft ook naar het oordeel van B&S, tijdig adequate maatregelen genomen en de Autoriteit Financiële Markten
op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat B&S op 15 oktober 2008 de
handel in certificaten van aandelen van de NV tijdelijk heeft opgeschort. In goed overleg heeft B&S vanaf dit tijdstip
de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Financiële Markten frequent geïnformeerd over de ontwikkelingen
betreffende B&S Vastgoed Nederland NV.
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Risicomanagement
B&S Vastgoed Nederland NV is eind 2008 in de problemen gekomen omdat de vennootschap in 2007 koopverplichtingen
is aangegaan die door de sterk gewijzigde markt niet tijdig konden worden nagekomen. Dit heeft onder andere geleid
tot procedures met Giesbers Gebiedsontwikkeling.
Om deze problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zal B&S haar beschrijving van de administratieve
organisatie en interne controle nader uitwerken middels een aankoopprotocol die er kortheidshalve toe zal leiden dat
B&S Vastgoed Nederland NV alleen nieuwe aankoopverplichtingen kan aangaan als de financiering van het vreemde
vermogen veilig is gesteld en een nieuwe emissie een redelijke kans van slagen heeft.
Compliance
De Nederlandse Bank heeft geconcludeerd dat B&S Vastgoed Nederland NV op basis van de halfjaarrekening 2008 niet
voldeed aan de 10% liquiditeitseis. B&S Vastgoed Nederland NV had dit zelf moeten constateren en moeten melden
aan de toezichthouders.
Op 21 januari 2009 heeft er een normoverdragend gesprek plaatsgevonden tussen de Autoriteit Financiële Markten en
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV.

Juridische procedures

In 2008 hebben een aantal juridische procedures plaatsgevonden. Dit betrof ten eerste een conflict met de
Vereniging Vastgoed Participanten die Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV op een concept lijst van
potentieel malafide vastgoedfondsen heeft geplaatst. De rechter heeft vonnis gewezen en het handelen van de
Vereniging Vastgoedfondsen Participanten als onrechtmatig veroordeeld. De heer Bartels van de Vereniging Vastgoed
Participanten heeft Van Boom& Slettenhaar Vastgoedfondsen BV inmiddels gerehabiliteerd en op de witte lijste
geplaatst. Ten tweede heeft er een procedure plaatsgevonden met een verkopend projectontwikkelaar, Giesbers
Gebiedsontwikkeling BV waarmee een vaststellingovereenkomst is getroffen welke overeenkomst onder <ontwikkelingen portefeuille> nader in het Verslag van de directie staat toegelicht. Voorts heeft Fortress Projectontwikkeling BV
een juridische procedure gestart tegen de vennootschap, ondanks het feit dat de vennootschap geen koopovereenkomst
met Fortress Projectontwikkeling BV heeft gesloten, op grond van haar rol bij de verwerving van een vastgoedbelegging.
De rechter heeft in kortgeding de tegen de vennootschap ingestelde vordering tot nakoming afgewezen.
Volgens het vonnis was B&S Oranjevast CV de contractpartij en niet B&S Vastgoed Nederland NV De
verkoper zijnde Fortress Projectontwikkeling BV heeft aangegeven tegen de uitspraak in beroep te gaan.
De directie acht de kans klein dat deze procedure nadelige gevolgen zal hebben voor B&S Vastgoed Nederland NV

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Kredietcrisis
De nog immer voortdurende onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie zouden verdere
gevolgen kunnen hebben op de waardering van de vastgoedbeleggingen. Op het moment van dateren van de jaarrekening
is de verwachting dat voor 2009 de aanvangsrendementen en derhalve de waarde van vastgoedbeleggingen verder
onder druk staan. Het effect van deze verwachting is vooralsnog niet verder kwantificeerbaar, dan zoals aangegeven in
de toelichting op de (vastgoed)beleggingen in noot 1, 2 en 6.
Op 21 januari 2009 heeft er een normoverdragend gesprek plaatsgevonden tussen de Autoriteit Financiële Markten en
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV waarin constructief overleg is gevoerd ten aanzien van het beheer van
het fonds en de rol van de toezichthouders hierbij.
De heer H.W. Breukink heeft om persoonlijke redenen zijn functie als commissaris neergelegd.
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Continuïteit

De directie heeft bij het opstellen van de jaarrekening, de gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatsbepaling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Hierbij heeft de directie de
verwachting dat de tweede emissie zal slagen waardoor het object Meander 861 te Arnhem uiterlijk 19 juli 2009 kan
worden afgenomen van Giesbers Gebiedsontwikkeling BV en vervolgens de equity bridges van € 10.200.000 voor 1
december 2009 kunnen worden afgelost.
De directie neemt andere scenario’s dan aankoop van de vastgoedbelegging te Arnhem in overweging.
Het niet slagen van de emissie heeft consequenties voor de continuïteit van de vennootschap aangezien het object
te Arnhem in deze situatie niet kan worden afgenomen alsmede niet kan worden voldaan aan de aangegane
financieringsverplichtingen en/of overige direct opeisbare financiële verplichtingen, al dan niet in combinatie met
eventuele verdere dalingen van de beleggingen.
Bovenstaande aspecten leiden er toe dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat op grond waarvan onzekerheid
zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap maar een duurzame voortzetting van
de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk, mitsdien alternatieve financiering kan worden gevonden.

Voorstel tot bestemming resultaat

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 24.216.350 over 2008 in mindering gebracht op de overige
reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Laren, 27 februari 2009
Namens Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
w.g. Drs. G. van Boom
Meer en actuele informatie kunt u vinden op:
www.vanboomslettenhaar.nl
www.kwaliteitrendeert.nl
www.bensvastgoednederland.nl
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Verslag Raad van Commissarissen
Het laatste kwartaal van 2008 heeft de financiële wereld op zijn kop gezet. Vaste waarden en vaste normen bleken
niet meer zo vast te zijn. Methoden, systemen en afspraken werden herzien en herijkt. Dit heeft B&S Vastgoed
Nederland NV ook aan den lijve ondervonden.
De Raad van Commissarissen heeft binnen haar statutaire bevoegdheden haar toezicht intensief uitgeoefend en
de directie van indringende adviezen voorzien. Zowel de directie als de commissarissen hebben met het oog op
de belangen van de beleggers het uiterste gedaan om de financiering van de vennootschap – en daarmee haar
continuïteit – te borgen. Een finale oplossing is in 2008 evenwel nog niet gerealiseerd. De plaatsing in 2009 en
2010 van de (door de slechte kapitaalmarkt) uitgestelde tweede emissie blijft daarom noodzakelijk.
In een vroeg stadium, medio mei 2008, heeft de Raad van Commissarissen aangedrongen op een meer bredere kijk
binnen Van Boom & Slettenhaar Groep BV, de moedermaatschappij van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen
BV (de directie van de vennootschap), en de risico’s die Van Boom & Slettenhaar Groep BV loopt ten opzicht van de
certificaathouders van de vennootschap.
Inmiddels zijn door de directie maatregelen getroffen met betrekking tot de inrichting van de organisatie, in het
bijzonder het risicobeheer, rapportage en administratieve organisatie.
De Raad van Commissarissen zal zich vanuit haar toezichthoudende rol proactief opstellen en de situatie kritisch
blijven volgen en daar waar mogelijk de directie ondersteunen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De
Raad van Commissarissen sluit zich aan bij het Directieverslag en spreekt haar vertrouwen uit in de directie. Los van
de in het Directieverslag geschetste problemen is B&S Vastgoed Nederland NV, naar het oordeel van de Raad van
Commissarissen, een intrinsiek goed vastgoedfonds. De plaatsing van de tweede emissie is daarbij een belangrijke
voorwaarde. Op basis van de kwaliteit van het onroerend goed en de positieve dividendprognose van de tweede
emissie schat de Raad van Commissarissen de toekomst positief in.
Laren, 27 februari 2009
Namens de Raad van Commissarissen.
w.g. Drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
w.g. Prof. Dr. J. Koelewijn
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1 | BALANS PER 31 DECEMBER 2008
(na verwerking van het verlies)
31 december 2008

31 december 2007

Alle bedragen luiden in euro's
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Vlottende activa
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Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
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Liquide middelen
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31 december 2008

31 december 2007

Alle bedragen luiden in euro’s
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2 | WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008
2008

2007

Alle bedragen luiden in euro’s
Netto-omzet
Inkomsten uit beleggingen in
deelnemingen
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
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Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen
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3 | KASSTROOMOVERZICHT 2008

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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4 | GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

B&S Vastgoed Nederland NV, statutair gevestigd in Laren, Nederland, is een (open-end) vastgoedbeleggingsmaatschappij
met een veranderlijk kapitaal die belegt in kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland. Het is de doelstelling van de
vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb.
Aan B&S Vastgoedfondsen BV is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning toegekend op grond waarvan zij
kan optreden als beheerder van de vennootschap.
De vergelijkende cijfers 2007 hebben betrekking op het eerste boekjaar van de vennootschap, van 28 september 2007
tot en met 31 december 2007.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Tevens zijn RJ 213 Vastgoedbeleggingen en
RJ 615 Beleggingsinstellingen in aanmerking genomen bij het opstellen van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen historische kostprijs.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Continuiteïtsveronderstelling

De directie heeft bij het opstellen van de jaarrekening, de gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatsbepaling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Hierbij heeft de directie de
verwachting dat de tweede emissie zal slagen waardoor het object Meander 861 te Arnhem uiterlijk 19 juli 2009 kan
worden afgenomen van Giesbers Gebiedsontwikkeling BV en vervolgens de equity bridges van € 10.200.000 voor 1
december 2009 kunnen worden afgelost.
De directie neemt andere scenario’s dan aankoop van de vastgoedbelegging te Arnhem in overweging.
Het niet slagen van de emissie heeft consequenties voor de continuïteit van de vennootschap aangezien het object
te Arnhem in deze situatie niet kan worden afgenomen alsmede niet kan worden voldaan aan de aangegane
financieringsverplichtingen en/of overige direct opeisbare financiële verplichtingen, al dan niet in combinatie met
eventuele verdere dalingen van de beleggingen.
Bovenstaande aspecten leiden er toe dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat op grond waarvan onzekerheid
zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap maar een duurzame voortzetting van
de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk, mitsdien alternatieve financiering kan worden gevonden.

Schattingsprocessen

Bij de opmaak en vaststelling van deze jaarrekening worden noodzakelijkerwijs een aantal schattingsprocessen
gehanteerd. Deze processen hebben met name betrekking op de waardering van de vastgoedbeleggingen.
De waardering van de vastgoedbeleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te
hanteren rendementseis, leegstandsontwikkelingen, kwaliteit huurders en contractverlengingen en, -opzeggingen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen
te realiseren en dienen niet voor eigen gebruik.
De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na
de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde. Winsten of verliezen
ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Daarnaast
wordt ten laste van de winstbestemming of bij gebrek aan voldoende resultaat ten laste van de overige reserves een
herwaarderingsreserve gevormd.

Beleggingen in deelnemingen

Aandelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor beursgenoteerde aandelen is de reële
waarde de laatst bekende beurskoers. Voor de vaststelling van de reële waarde voor aandelen zonder marktnotering
of met een incourante marktnotering wordt gebruik gemaakt van de rentabiliteitswaarde, de rendementswaarde en/
of de intrinsieke waarde.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen
Voorziening herwaardering vastgoedbeleggingen

De voorziening wordt gevormd voor de waardeverschillen tussen de aangegane verplichtingen inzake
vastgoedbeleggingen op basis van kosten koper en de op balansdatum geldende reële waarde van deze
vastgoedbeleggingen.

Schulden

De eerste waardering van schulden geschiedt tegen reële waarde, inclusief de direct toerekenbare transactiekosten.
Na de eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de huuropbrengsten van de in het verslagjaar aan derden toe te rekenen huren en diensten na
aftrek van huurkortingen en omzetbelasting.

Oprichtings- en emissiekosten

De oprichtings- en emissiekosten worden in het jaar van start van de emissie ten late van de winst- en verliesrekening
gebracht.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde
posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.
Het is de doelstelling van de vennootschap te beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 Vpb. Indien de
vennootschap aan de voorwaarden voldoet is het belastingtarief van 0% van toepassing. Bij het niet voldoen aan de
voorwaarden is de vennootschap regulier belastingplichtig.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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5 | TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008
Activa
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2007
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Beleggingen

1. Vastgoedbeleggingen

Voor een specificatie van de vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar bijlage 1.
De reële waarde van de vastgoedbeleggingen wordt jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd door
een onafhankelijk en ter zake kundige taxateur en is opgesteld per 31 december 2008. Het vastgoed is in de jaarrekening
gewaardeerd op € 102.295.000. De waarderingen zijn verricht door onafhankelijke taxateurs eind november 2008
met een beste schatting van de waarderingen per 31 december 2008. De taxateurs hebben bij de bepaling van de
marktwaardes gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie methode. De taxateurs
hebben in februari 2009 de waardes herbevestigd en aangegeven dat als gevolg van de marktontwikkelingen in
de periode november tot en met 31 december 2008 de bruto aanvangsrendementen zijn gestegen. Gemiddeld
genomen is de verwachting dat de opslag op de bruto aanvangsrendementen van de portefeuille, conform de markt,
mogelijk is gestegen in de range van nul tot 25 basispunten. Op de portefeuille per 31 december 2008 geeft dit een
mogelijke afwijking van € 0 tot circa € 3.800.000. Gezien de huidige onzekerheid in de markten, gezien het feit dat
de minimumcorrectie nul bedraagt en gezien het feit dat de directie van mening is dat de huidige waarderingen
redelijkerwijs de stand van de markt per 31 december meegenomen, is geen correctie aangegeven. Wel benadrukt de
bestuurder dat bovenstaande de volatiliteit van de huidige markt onderschrijft en bevestigt dat elke waardering niet
meer dan een momentopname weergeeft.
Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de waardering van de vastgoedbeleggingen zijn:
1. Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurinkomsten op jaarbasis per 31 december
2008 en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen vrij op naam.
2. De vastgoedbeleggingen zijn effectief gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement van 7,1% (2007: 6%).
3. Op de waardering van de vastgoedbeleggingen is gemiddeld een percentage van 6,3% in mindering gebracht v
transactiekosten.
Onder de acquisitiekosten is een bedrag van € 471.218 opgenomen met betrekking tot de aankoop van de
vastgoedbelegging te Leiden. Deze kosten zijn in 2008 verantwoord nadat de ontbindende voorwaarden met
betrekking tot de aankoop zijn opgeheven.
De vastgoedbeleggingen zijn bezwaard met hypothecaire inschrijvingen.
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2. Beleggingen in deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

B&S Vastinvest BV

De vennootschap houdt een 33% belang in B&S Vastinvest BV. De reële waarde van deze deelneming per 31 december
2008 is gelijkgesteld aan het aandeel in de netto-vermogenswaarde per 31 december 2008. Bij de bepaling van de
reële waarde is geen rekening gehouden met een mogelijk risico-afslag op de intrinsieke waarde aangezien deze niet
betrouwbaar is vast te stellen door de directie.
Het totaal van de herwaarderingen per 31 december 2008 bedraagt € 5.684.872 negatief ( 2007: € 3.225.792
negatief).
De vastgoedbeleggingen in B&S Vastinvest BV zijn in haar jaarrekening gewaardeerd aan de hand van taxaties verricht
door onafhankelijke taxateurs eind november 2008 met een beste schatting van de waarderingen per 31 december 2008.
De taxateurs hebben in februari 2009 de waarden herbevestigd en aangegeven dat als gevolg van de marktontwikkelingen
in de periode november tot en met 31 december 2008 de bruto aanvangsrendementen zijn gestegen. Gemiddeld genomen
is de verwachting dat de opslag op het aanvangsrendement van de portefeuille, conform de markt, mogelijk is gestegen
in de range van nul tot 25 basispunten. Op de waardering van de belegging in B&S Vastinvest BV per 31 december 2008
geeft dit een mogelijke afwijking van € 0 tot circa € 1.000.000. Gezien de huidige onzekerheid in de markten, gezien het
feit dat de minimumcorrectie nul bedraagt en gezien het feit dat de directie van mening is dat de huidige waardering van
de belegging in B&S Vastinvest BV redelijkerwijs de stand van de markt per 31 december 2008 weergeeft, is geen correctie
opgenomen. Wel benadrukt de directie dat bovenstaande de volatiliteit van de huidige markt onderschrijft en bevestigt
dat elke waardering niet meer dan een momentopname weergeeft.
De aandelen in B&S Vastinvest BV zijn verpand tot zekerheid van de gestelde bankgarantie door ING Bank NV en
tot meerdere zekerheid van afnameverplichting van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem aan Giesbers
Gebiedsontwikkeling BV.

Vlottende activa
3. Vorderingen%

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet
noodzakelijk geacht.
Belastingen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa
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Overige vorderingen
Rekening-courant Stichting Administratiekantoor B&S
Depot notaris inzake B&S Vastinvest BV
Rekening-courant B&S Vastinvest BV
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Over de vorderingen wordt geen rente berekend.
Overlopende activa
Rente
Vooruitbetaalde gemeentelijke belastingen
Vooruitbetaalde emissie- en marketingkosten (2e emissie)
Overige vorderingen

De vooruitbetaalde emissie- en marketingkosten worden in het jaar van start van de plaatsing van de emissie ten laste
van het resultaat verantwoord. De plaatsing van de 2e emissie wordt in 2009 gestart.

4. Liquide middelen
Per balansdatum heeft de vennootschap de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank
NV, tot een bedrag van € 1.175.467. De kredietfaciliteit heeft een looptijd tot 1 augustus 2009.
Een bedrag ad € 1.925.467 staat niet ter vrije beschikking in verband met de gestelde bankgarantie inzake de afnameverplichting van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem.

Passiva
5. Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
4.499.900 Gewone aandelen nominaal € 0,01
100 Prioriteitsaandelen nominaal € 0,01

.."***%
$%

.."***
$

.-"&&&%

.-"&&&

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000,00. Het geplaatste kapitaal wijkt niet af van het opgevraagd en
gestort kapitaal.
De aandelen worden gehouden door de volgende aandeelhouders:
Gewone aandelen: Stichting Administratiekantoor B&S
Prioriteitsaandelen: Van Boom & Slettenhaar Groep BV
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Per 31 december 2008 houdt de vennootschap 450 ingekochte
certificaten van aandelen. De vennootschap heeft niet de intentie deze
certificaten van aandelen voor langere termijn aan te houden.
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6. Voorzieningen

Overige voorzieningen
Voorziening herwaardering vastgoedbeleggingen

%%
%
%%

In 2007 is de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem aangekocht voor € 19.254.000 exclusief acquisitiekosten
(waaronder de 3% aankoopvergoeding van de directie). De hoogte van de voorziening ad € 4.014.677 is met name
bepaald aan de hand van de taxatie verricht door onafhankelijke taxateur eind november 2008 met een beste schatting
van de waardering per 31 december 2008.
De taxateur heeft bij de bepaling van de marktwaarde gebruik gemaakt van de comparatieve methode en de
huurwaardekapitalisatie methode en de vastgoedbelegging getaxeerd op basis van een bruto aanvangsrendement
van 7,0%, resulterend in een waarde van € 15.240.000 kosten koper.
De taxateur heeft in februari 2009 de waarde herbevestigd en aangegeven dat als gevolg van de marktontwikkelingen
in de periode november tot en met 31 december 2008 de bruto aanvangsrendementen zijn gestegen. Gemiddeld
genomen is de verwachting dat de opslag op het aanvangsrendement, conform de markt, mogelijk is gestegen in
de range van nul tot 25 basispunten. Op de voorziening per 31 december 2008 geeft dit een mogelijke afwijking van
€ 0 tot circa € 600.000. Gezien de huidige onzekerheid in de markten, gezien het feit dat de minimumcorrectie
nul bedraagt en gezien het feit dat de directie van mening is dat de huidige waardering redelijkerwijs de stand
van de markt per 31 december 2008 weergeeft, is geen correctie meegenomen. Wel benadrukt de directie dat
bovenstaande de volatiliteit van de huidige markt onderschrijft en bevestigt dat elke waardering niet meer dan
een momentopname weergeeft.

7. Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
%
%
Hypothecaire leningen

SNS Property Finance BV
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

Langlopend deel per 31 december
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Deze hypothecaire leningen ad € 76.615.000 zijn verstrekt ter financiering van de vastgoedbeleggingen. Op de
leningen wordt niet afgelost. Het rentepercentage bedraagt het 1-maands Euribor vermeerderd met een opslag
variërend van 0,70% tot 0,80%.
Van de leningen per 31 december 2008 heeft een bedrag van
€ 76.615.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Derivaten
SNS Bank NV, financiële rente-instrumenten
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Ter afdekking van het renterisico op de hypothecaire leningen zijn
4 Interest Rate Swaps afgesloten.
Swap 1 heeft een hoofdsom van € 30.500.000 en een vaste rente van 4,60% tot 1 december 2012.
Swap 2 heeft een hoofdsom van € 25.000.000 en een vaste rente van 4,44% tot 1 december 2012.
Swap 3 heeft een hoofdsom van € 7.100.000 en een vaste rente van 4,44% tot 1 september 2013.
Swap 4 heeft een hoofdsom van € 6.300.000 en een vaste rente van 4,39% tot 1 september 2013.
De reële waarde van de rente-swaps per 31 december 2008 is berekend op basis van de resterende looptijd van de
contracten en de rentetarieven voor een vergelijkbare looptijd.
Zekerheden
Hypothecaire inschrijving
Tot zekerheid van de opgenomen leningen bij SNS Property Finance BV is een 1e hypothecaire inschrijving gevestigd op
de vastgoedbeleggingen van € 133.600.000.
Tot zekerheid van de afgesloten financiële instrumenten bij SNS Bank NV is een 2e hypothecaire inschrijving gevestigd
op de vastgoedbeleggingen van € 6.804.000.
Tot zekerheid van de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank NV is een 3e hypothecaire
inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van € 1.175.467.
Tot zekerheid van de afnameverplichting van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem van Giesbers
Gebiedsontwikkeling BV is een 4e hypothecaire inschrijving gevestigd op de vastgoedbeleggingen van € 2.000.000.
Financieringsvoorwaarden
Voor de lening van € 6.300.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Schipholweg 101 te
Leiden gelden de specifieke voorwaarden dat de maximum financieringsgraad van 65% van de reële waarde van de
vastgoedbelegging bedraagt en dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de verschuldigde
rente- en aflossingsverplichtingen minimaal 1 bedraagt.
Voor de lening van € 7.100.000 ten behoeve van de aankoop van de vastgoedbelegging Rivium Quadrant 41-79 te
Capelle aan den IJssel geldt als specifieke voorwaarde dat de verhouding tussen de netto huurinkomsten en de
verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen minimaal 1 bedraagt.
Indien voor deze leningen niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan, heeft de bank het recht een aflossing
van 2% van de betreffende hoofdsom te eisen.
Voor de overige leningen zijn geen specifieke financieringsvoorwaarden overeengekomen.
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8. Kortlopende schulden
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SNS Property Finance BV
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Betreft een overbruggingskrediet ter voorfinanciering van de inbreng van het eigen vermogen. Het overbruggingskrediet van € 10.200.000 heeft een looptijd tot 1 december 2009 en € 3.500.000 heeft een looptijd tot 1 juli 2010. Het
rentepercentage bedraagt het 1-maands Euribor vermeerderd met een opslag variërend van 1,25% tot 1,35% en een
liquiditeitstoeslag van 0,25%.
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
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Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Investeringsverplichting
Vooruitgefactureerde bedragen
Huisvestingskosten
Gemeentelijke belastingen
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, aankoopvergoeding
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, marketingkosten
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, managementvergoeding
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, oprichtingsvergoeding
Overige overlopende passiva
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Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden
Rekening-courant Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV
Rekening-courant Van Boom & Slettenhaar Groep BV
Waarborgsommen huurders

Over de schulden wordt geen rente berekend.
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Niet in de balans opgenomen vorderingen
Latente vordering op verkoper aandelen B&S Vastinvest BV
De aandeelhouders in B&S Vastinvest BV hebben een discrepantie geconstateerd tussen de gekochte en geleverde
vastgoedbeleggingen van deze vennootschap. De aandeelhouders hebben in 2009 de vordering bij de verkoper van
de aandelen in B&S Vastinvest BV geclaimd. Het aandeel van de vennootschap (33%)in deze vordering bedraagt circa
€ 500.000. De uitkomst van het geschil is ongewis en derhalve is geen latente vordering op de balans verantwoord.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Aankoop vastgoedbeleggingen
De vennootschap is in 2007 verplichting aangegaan tot aankoop van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem
die is aangekocht voor een prijs van € 19.254.000, exclusief acquisitiekosten (waaronder de 3% aankoopvergoeding van
de bestuurder). De vennootschap heeft in 2008 voor deze aankoop een bankgarantie gesteld ter grootte van 10% van
de aankoopsom. De aandelen in B&S Vastinvest BV zijn verpand tot meerdere zekerheid van afnameverplichting van
de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem aan Giesbers Gebiedsontwikkeling BV
De tussen partijen gemaakte afspraken, vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst van 20 november 2008, stelt dat
de vastgoedbelegging uiterlijk 19 april 2009 moet worden afgenomen. Indien voor deze datum niet het benodigde
eigen vermogen is aangetrokken kan de afname worden uitgesteld tot uiterlijk 19 juli 2009. Om gebruik te maken
van deze verlenging dient de vennootschap een aanvullende bankgarantie te stellen van € 1.155.000, zijnde 6% van de
koopsom.
De afname van de vastgoedbelegging na 19 juli 2009 impliceert dat de koopsom met 6% overdrachtsbelasting wordt
verhoogd. De op de balans opgenomen voorziening herwaardering vastgoedbeleggingen is gebaseerd op een afname
voor 19 april 2009.
De vennootschap is met SNS Property Finance BV een financiering overeengekomen van 60% van de getaxeerde
waarde met een maximum € 10.200.000 en met een looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt het 1 maand Euribor
vermeerderd met 1,60% aan opslagen (inclusief liquiditeitsopslag). De aflossing bedraagt € 51.000 per kwartaal. De
belangrijkste voorwaarden voor de financiering zijn dat de lening voor 19 april 2009 moet zijn opgenomen en dat een
maand voor afname van de vastgoedbelegging de vennootschap over voldoende eigen middelen dient te beschikken.
Tot slot wordt verwezen naar noot 6.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Kredietcrisis
De nog immer voortdurende onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie zouden verdere
gevolgen kunnen hebben op de waardering van de vastgoedbeleggingen. Op het moment van dateren van de jaarrekening
is de verwachting dat voor 2009 de aanvangsrendementen en derhalve de waarde van vastgoedbeleggingen verder
onder druk staan. Het effect van deze verwachting is vooralsnog niet verder kwantificeerbaar, dan zoals aangegeven in
de toelichting op de (vastgoed)beleggingen in noot 1, 2 en 6.
Juridische geschillen
De vennootschap heeft een juridisch geschil met Fortress Projectontwikkeling BV inzake de afname van een
vastgoedbelegging met een aankoopwaarde van circa € 45.000.000.De koopovereenkomst voor deze vastgoedbelegging
is in 2008 gesloten door verkoper met B&S Oranjevast CV maar de vastgoedbelegging is nog niet geleverd.
Fortress Projectontwikkeling BV is een juridische procedure gestart tegen de vennootschap, ondanks het feit dat de
vennootschap geen koopovereenkomst met verkoper heeft gesloten, op grond van haar rol bij de verwerving van de
vastgoedbelegging door B&S Oranjevast CV.
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Financiële instrumenten en risico’s
Algemeen
De primaire financiële instrumenten van de vennootschap, dienen ter financiering van de operationele activiteiten
van de vennootschap of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van de vennootschap is niet te handelen
in financiële instrumenten. De vennootschap is een lange termijnvastgoedbelegger en hanteert derhalve het principe
dat de financiering van de beleggingen eveneens op lange termijn basis dient te worden gepland in overeenstemming
met het risicoprofiel van de activiteiten.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de vennootschap zijn het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.
Het beleid van de onderneming om deze risico’s te beperken, is als volgt:
Renterisico
De langlopende vorderingen en leningen van de vennootschap hebben een variabele rentepercentage waardoor de
vennootschap het risico loopt dat de marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als
gevolg van veranderingen in de marktrente. De renterisico’s worden, daar waar noodzakelijk wordt geacht, afgedekt
door middel van financiële derivaten.
Marktrisico
Het marktrisico voor de vennootschap is primair gelegen in fluctuaties in de waardering van onroerendgoed
als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, algemene economische ontwikkelingen en wijzigingen in
rendementsverwachtingen van beleggers. Ultimo 2008 is dat risico hoger dan normaal als gevolg van de kredietcrisis.
Deze crisis kan het komende jaar resulteren in verdere dalingen van de waarde van vastgoed op de markten.
Indien de bruto aanvangsrendement met gemiddeld 0,25% op de hele vastgoedportefeuille zou wijzigen, heeft
dit een financieel effect voor de waardering van de directe vastgoedbeleggingen circa € 4.400.000 (inclusief de
vastgoedbelegging te Arnhem) en circa € 1.000.000 voor de indirecte vastgoedbeleggingen.
De waarde van de financiële derivaten kan fluctueren als gevolg van wijzigingen in de marktrente opbalansdatum.
Kredietrisico
De vennootschap handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid
te bepalen. Het kredietrisico in verband met huurders wordt beperkt door het vooraf zorgvuldig screenen van
potentiële huurders. Bovendien bewaakt de vennootschap voortdurend haar vorderingen en hanteert de
vennootschap een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de
vennootschap minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de vennootschap.
Liquiditeitsrisico
Om het liquiditeitsrisico te spreiden heeft de vennootschap de activiteiten gefinancierd met diverse leningen en eigen
vermogen. Ter beperking van het liquiditeitsrisico worden leningen met een lange looptijd afgesloten.
Als gevolg van de kredietcrisis zijn banken terughoudend met het verstrekken en verlengen van financieringen en
vragen aanvullende zekerheden. De vennootschap heeft haar overbruggingskredieten van € 10.200.000 kunnen
verlengen tot 1 december 2009 en het krediet van € 3.500.000 tot 1 juli 2010.
Ter versterking van het eigen vermogen is voor 2009 een emissie van certificaten van aandelen van € 31.200.000
gepland. Met deze emissie kunnen de overbruggingskredieten worden afgelost en wordt de financiële basis van de
vennootschap versterkt.
Voor twee hypothecaire leningen gelden specifieke financieringsvoorwaarden als gevolg waarvan de bank periodieke
aflossing van de leningen kan eisen van 2% van de hoofdsom.
In de geldleningsovereenkomsten van B&S Vastinvest BV zijn financieringsvoorwaarden opgenomen als gevolg waarvan
de bankier van deze vennootschap, bij niet voldoen aan de voorwaarden, aflossing op de leningen of versterking van
het eigen vermogen kan eisen.
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6 | TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008
Als gevolg van de verhuur aan huurders met vrijgestelde prestaties kan niet alle door derden in rekening gebrachte
omzetbelasting worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De niet te verrekenen omzetbelasting is verantwoord
onder de betreffende kostenpost.
Ultimo 2008 worden door de vennootschap zes directe vastgoedbeleggingen geëxploiteerd. De winst- en verlies
rekening 2007 heeft betrekking op de periode van 28 september 2007 tot en met 31 december 2007 waarin gedurende
de maand december 2007 drie vastgoedbeleggingen zijn geëxploiteerd.
Als gevolg van de verschillen in exploitatieperiode en de omvang van de vastgoedportefeuille zijn de cijfers over 2008
niet vergelijkbaar met de cijfers over 2007.

9. Netto-omzet

Huuropbrengsten
Vergoedingen huurders voor omzetbelasting-compensatie
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In de bruto huuropbrengsten zijn geen opbrengsten verantwoord uit
hoofde van huurgaranties.
De huuropbrengsten op jaarbasis per 31 december 2008 kunnen als
volgt naar looptijd worden gespecificeerd.
Huuropbrengsten met een looptijd tot 1 jaar
Huuropbrengsten met een looptijd tot 5 jaar
Huuropbrengsten met een looptijd van meer dan 5 jaar

10. Inkomsten uit beleggingen in deelnemingen
Dividenduitkering deelnemingen

11. Ongerealiseerde waardeveranderingen

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Voorziening herwaardering vastgoedbeleggingen
Ongerealiseerde waardeveranderingen deelnemingen

De ongerealiseerde waardeverandering in deelnemingen kan worden gespecificeerd in een direct exploitatieresultaat
van € 584.834 positief (2007: € 425.121 positief) en een indirect resultaat van € 2.763.914 negatief (2007: € 3.650.913
negatief).
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
De bezoldiging aan de bestuurder (in de vorm van de managementvergoeding) over 2008 bedraagt € 287.776 (2007:
€ 17.351) en aan de raad van commissarissen € 32.500 (2007: € 2.708).
Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2008 geen werknemers werkzaam (2007: nihil).
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Overige bedrijfskosten
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Managementvergoeding
Accountantskosten
Raad van Commissarissen
Juridische kosten
Notariskosten
Stichting Administratiekantoor B&S
Overige algemene kosten

($("!*&%
,&",)&%
(."*#!%
))"**#%
$)")$#
-"&&&%
#"$-*%

$!"(-$
$,"!)&
#"!&)
+
$$#

%

-#."(,&%

(,"*-$

12. Exploitatiekosten

Reparatie en onderhoud
Verzekering
Gemeentelijke belastingen
Taxatiekosten
Verhuurkosten

13. Emissie- en oprichtingskosten
Marketingkosten
Oprichtingskosten

14. Algemene kosten

%

De managementvergoeding voor het voeren van directie en vastgoedbeheer over de vennootschap, door Van Boom &
Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, bedraagt 4% van de gefactureerde huuropbrengsten.
De in het boekjaar ten laste van de vennootschap gebrachte honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening
door Ernst & Young Accountants LLP bedraagt € 25.000 (2007: € 20.000). Gedurende het boekjaar zijn geen andere
diensten gefactureerd door Ernst & Young Accountants LLP.
De juridische en notariskosten hebben hoofdzakelijk betrekking op juridische procedures met betrekking tot de
afname van de vastgoedbelegging Meander 861 te Arnhem en de beslaglegging door Fortress Projectontwikkeling BV.

Financiële baten en lasten
15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente
Boeterente huurders

16. Waardeverandering financiële instrumenten
Mutatie Interest Rate Swaps
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Hypotheekrente
Rente overbruggingskredieten
Afsluitprovisie leningen
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17. Rentelasten en soortgelijke kosten

%

18. Belastingen

De belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedragen nihil. De vennootschap heeft over het boekjaar
2008 een compensabel verlies van € 5.691.974 geleden. Voor het totale compensabele verlies per 31 december 2008
van € 7.207.789 is geen actieve belastinglatentie verantwoord aangezien de vennootschap zo spoedig mogelijk wil
voldoen aan de voorwaarden voor een fiscale beleggingsinstelling (artikel 28 Vpb) waarbij het belastingtarief van 0%
van toepassing is.

Transacties met verbonden partijen

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap recht
op de volgende vergoedingen.
1.

Managementvergoeding. De managementvergoeding bedraagt 4% over de netto gerealiseerde huur met
betrekking tot directe beleggingen en 0,25% van het netto gerealiseerde rendement op indirecte beleggingen.
2. Verkoopvergoeding. De verkoopvergoeding bedraagt 3% van de verkoopwaarde van het registergoed exclusief
belastingen en kosten.
3. Prestatievergoeding. De prestatievergoeding is verschuldigd indien de winst na belastingen meer bedraagt dan
7% van het door certificaathouders gestorte kapitaal. De vergoeding bedraagt 15% van de winst na belasting
boven de gestelde 7% rendement.
4. Aankoopvergoeding. De aankoopvergoeding bedraagt 3% van de aankoopwaarde van het registergoed exclusief
belastingen en kosten.
5. Marketingvergoeding. De marketingvergoeding is een vaste vergoeding voor de plaatsing van certificaten van
aandelen voor een emissie.
6. Oprichtingsvergoeding. De oprichtingsvergoeding is een vaste vergoeding voor de oprichting, uitbreiding en
advies van een emissie.
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Accountantsverklaring
Aan de bestuurder van B&S Vastgoed Nederland NV

ACCOUNTANTSVERKLARING
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 26 tot en met 43 opgenomen jaarrekening 2008 van B&S Vastgoed
Nederland NV te Laren bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008
met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen
van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen
aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder
de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit
van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie
van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
schattingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van B&S Vastgoed Nederland NV per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.
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Toelichting
Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf zoals opgenomen op pagina 30 in de toelichting van de
jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot het tijdig kunnen voldoen van de aankoopverplichting van de vastgoedbelegging te Arnhem van circa € 19.200.000, de aflossingsverplichtingen van de overbruggingsleningen van € 10.300.000 en/of andere direct opeisbare financiële verplichtingen, al dan niet in combinatie
met eventuele verdere dalingen van de beleggingen. Het vorenstaande duidt op het bestaan van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de
vennootschap. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften
van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Apeldoorn, 27 februari 2009
Ernst & Young Accountants LLP
namens deze
w.g. drs. A.J. Buisman RA

194

2 Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 37 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht maanden na einde van het boekjaar een zodanig
gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin
van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te behouden.

3 Verwerking van het verlies 2008

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 24.216.350 over 2008 in mindering gebracht op de overige
reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

4 Dividend 2008

Gedurende het boekjaar 2008 is ten laste van het agio € 2.054.649 aan interim-dividend uitgekeerd.

5 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

De houders van prioriteitsaandelen hebben naast de bevoegdheden van houders van gewone aandelen de volgende
aanvullende bevoegdheden:
a. besluiten tot het uitgeven van nieuwe aandelen door de vennootschap indien zij daartoe is aangewezen;
b. het vaststellen van de voorwaarden en de koers van uitgifte van nieuwe aandelen;
c. het beperken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen. Bij aanwijzing zijn de houders van prioriteitsaandelen hiertoe bevoegd voor een periode van vijf jaar gerekend vanaf de oprichting van de vennootschap
behoudens verlenging door de algemene vergadering van aandeelhouders;
d. het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van de directie;
e. het verlenen van goedkeuring bij het overdragen van aandelen;
f. het verlenen van goedkeuring bij het besluit tot het uitkeren van interim-dividend;
g. het bepalen van het aantal commissarissen.

6 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De nog immer voortdurende onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie zouden verdere
gevolgen kunnen hebben op de waardering van de vastgoedbeleggingen. Op het moment van dateren van de jaarrekening
is de verwachting dat voor 2009 de aanvangsrendementen en derhalve de waarde van vastgoedbeleggingen verder
onder druk staan. Het effect van deze verwachting is vooralsnog niet verder kwantificeerbaar, dan zoals aangegeven in
de toelichting op de (vastgoed)beleggingen in noot 1, 2 en 6.

7 Juridische geschillen

De vennootschap heeft een juridisch geschil met Fortress Projectontwikkeling BV inzake de afname van een
vastgoedbelegging met een aankoopwaarde van circa € 45.000.000.De koopovereenkomst voor deze vastgoedbelegging
is in 2008 gesloten door verkoper met B&S Oranjevast CV maar de vastgoedbelegging is nog niet geleverd.
Fortress Projectontwikkeling BV is een juridische procedure gestart tegen de vennootschap, ondanks het feit dat de
vennootschap geen koopovereenkomst met verkoper heeft gesloten, op grond van haar rol bij de verwerving van de
vastgoedbelegging door B&S Oranjevast CV

8 Belangen bestuurders en commissarissen

Van Boom & Slettenhaar Groep BV, aandeelhouder en bestuurder van Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, is
houdster van alle geplaatste en volgestorte prioriteitsaandelen in de vennootschap.
De commissarissen van de vennootschap houden geen certificaten van aandelen.
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9 Transacties met gelieerde partijen

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV brengt aan de vennootschap de vergoedingen voor aankoop, management, performance en verkoop in rekening.

10 Total Expense Ratio

De total expense ratio voor 2008 bedraagt 2,7% (2007: niet berekend).
De total expense ratio wordt berekend door de totale kosten over het boekjaar te delen door het gemiddeld eigen
vermogen van de vennootschap. In de totale kosten zijn begrepen de exploitatiekosten, de algemene kosten, de
leegstandkosten en belastingen.

11 Winst per certificaat van aandeel

De winst per certificaat van aandeel bedraagt over 2008 € 55,03 negatief.
De winst per certificaat van aandeel wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gewogen
gemiddeld aantal geplaatste certificaten van aandelen.

12 Lijst van kapitaalbelangen

Naam

B&S Vastinvest BV
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Statutaire
vestigingsplaats

Laren

Aandeel
geplaatst
kapitaal

1
(('&&%%

Eigen
vermogen
ultimo
boekjaar

Aandeel
resultaat
boekjaar
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1 | WAARDE VASTGOEDBELEGGINGEN

Amsterdam, Parnassusweg 101-103, 126-128
Barendrecht, Zwolseweg 1
Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 75
Leiden, Schipholweg 101
Rijswijk, Verrijn Stuartlaan 7
Sliedrecht, Stationspark 1000
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2 | BEREKENING HANDELSKOERS
De handelskoers van de certificaten van aandelen wordt bepaald door het ingebrachte vermogen door beleggers
te vermeerderen met de behaalde beleggingsresultaten (inclusief herwaarderingsresultaten), onder aftrek van
uitgekeerde dividenden en ingekochte certificaten van aandelen en de alleen voor handelsdoeleinde geactiveerde
aankoop- en emissiekosten na aftrek van de periodieke amortisatie, de mutatie rente derivaten en het aantal bij
beleggers geplaatste certificaten van aandelen.
De handelskoers per 31 december 2008 kan als wordt worden berekend.
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1 | Geconsolideerde balans per 31 december 2008
31 december 2008

31 december 2007

Alle bedragen luiden in euro’s

ACTIVA
Vaste activa
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Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa
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Vlottende activa

%
%

204

Vorderingen
Handelsdebiteuren
(Latente) vennootschapsbelasting
3456785%95:;<=7>85>%5>%?65@75<%<AB7;:5
456C5D567>85>%
Overige vorderingen en overlopende
activa

(3)

Liquide middelen

(4)
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Jaarrekening 2008
B&S Vastinvest B.V.
te Laren (NH)

Alle bedragen luiden in euro’s

31 december 2008

31 december 2007

PASSIVA
Groepsvermogen
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Aandeel derden
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
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Langlopende schulden
Andere obligatieleningen en
onderhandse leningen
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Kortlopende schulden
(8)
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
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2 | GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008
2008

2007

Alle bedragen luiden in euro’s
Netto-omzet
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen
%

Totaal resultaat vastgoedbeleggingen
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Algemene kosten
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Bedrijfsresultaat
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Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
/$(0%
Waardeverandering financiële instrumenten /$.0%
Rentelasten en soortgelijke kosten
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Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel van derden in het resultaat
van deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen
Aandeel van derden in het
groepsresultaat
Resultaat na belastingen
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3 | TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2008
Activa
Vaste activa
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1. Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen
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31-12-2007
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Voor een specificatie van de vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar bijlage 1.
De actuele waarde van de vastgoedbeleggingen worden jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd
door een onafhankelijk en ter zake kundige taxateur. De vastgoedbeleggingen zijn in de jaarrekening gewaardeerd op
€ 92.210.000. De waarderingen zijn verricht door onafhankelijke taxateurs in november 2008 met een beste schatting
van de waarderingen per 31 december 2008. De taxateurs hebben bij de bepaling van de marktwaarden gebruik
gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie methode.
De taxateurs hebben in februari 2009 de waarden herbevestigd en aangegeven dat als gevolg van de marktontwikkelingen in de periode november tot en met 31 december 2008 de bruto aanvangsrendementen zijn gestegen. Gemiddeld
genomen is de verwachting dat de opslag op de portefeuille, conform de markt, mogelijk is gestegen in de range
van nul tot 25 basispunten. Op de portefeuille per 31 december 2008 geeft dit een mogelijke afwijking van € 0 tot
€ 3.200.000. Gezien de huidige onzekerheid in de markten, gezien het feit dat de minimumcorrectie nul bedraagt en
gezien het feit dat de directie van mening is dat de huidige waarderingen redelijkerwijs de stand van de markt per 31
december 2008 weergeven, is geen correctie aangegeven. Wel benadrukt de directie dat bovenstaande de volatiliteit
van de huidige markt onderschrijft en bevestigt dat elke waardering niet meer dan een momentopname weergeeft.
Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de waardering van de vastgoedbeleggingen zijn:
1. In de waardering wordt geen rekening gehouden met eventuele leegstand na afloop van de contractsperiode.
2. In de waardering wordt er vanuit gegaan dat de huurders met een breakoptie gebruik zullen maken van de
breakoptie.
3. De vastgoedbeleggingen zijn effectief gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement op basis van huurinkomsten
van 7,5% (2007: 6,5%).
4. Op de waardering van de vastgoedbeleggingen is gemiddeld een percentage van 6,2% in mindering gebracht voor
transactiekosten.
De vastgoedbeleggingen zijn bezwaard met hypothecaire inschrijvingen.
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2. Financiële vaste activa
31-12-2008

31-12-2007

€

€

Overige vorderingen
Lening Rijksgebouwendienst
Lening S.M.O. Leidsche Rijn (1)
Lening S.M.O. Leidsche Rijn (2)
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Betreffen leningen aan huurders.

Lening Rijksgebouwendienst
Stand per 1 januari
Aflossingen
Stand per 31 december
Betreft een annuïteitenlening aan de huurder met een looptijd
tot 1 april 2009. De rente op deze lening
bedraagt 5,5%. De halfjaarlijkse annuïteit bedraagt € 19.795.
Lening S.M.O. Leidsche Rijn (1)
Stand per 1 januari
Aflossingen
Stand per 31 december
Betreft een annuïteitenlening aan de huurder met een looptijd
tot 1 juli 2018. De rente op deze lening
bedraagt 7,0%. De annuïteit bedraagt € 8.569 per kwartaal.
Lening S.M.O. Leidsche Rijn (2)
Stand per 1 januari
Aflossingen
Stand per 31 december
Betreft een annuïteitenlening aan de huurder met een looptijd
tot 1 juli 2013. De rente op deze lening
bedraagt 9,0%. De annuïteit bedraagt € 7.642 per kwartaal.
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Vlottende activa
3. Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2008

31-12-2007

€

€
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Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid
wordt niet noodzakelijk geacht.
(Latente) vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Latente vennootschapsbelasting
De latente vennootschapsbelasting per 31 december 2008 heeft
betrekking op het nog niet gecompenseerde deel van het fiscale
verlies 2007 en 2008. De vordering is bepaald op basis van het
actuele belastingtarief van 20% (2007: 25%).
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa
Overige vorderingen
Vordering op aandeelhouders
Overlopende activa
Verzekeringen
Gemeentelijke belastingen
Servicekosten huurders
4. Liquide middelen
ING Bank N.V.
F. van Lanschot Bankiers N.V.
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De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2008 aanwezige
liquide middelen staan -de onderneming ter vrije beschikking.
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Passiva
5. Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige balans op bladzijde
33 van dit rapport.

6. Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Deze voorziening heeft betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale
waardering van de vastgoedbeleggingen. De voorziening is berekend op basis van een contante waarde van het geldende belastingtarief van 15,00%.

Stand per 1 januari
Dotatie als gevolg van verschil commercieel en fiscaal
resultaat boekjaar
Onttrekking als gevolg van verschil commercieel en fiscaal
resultaat boekjaar
Correctie oude jaren
Stand per 31 december

2008

2007

€

€

#",&-"!*$%$"%

#*."-,$

+%%

$".($"()!

%+$"$(!"&$(%%
+%%
$".,)"!!)%

+
+$#&"$-!
%#",&-"!*$

($+$#+#&&)%
%

($+$#+#&&!

%$&"&&&"&&&%%

+

7. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen
Lening Slawka S.A.

2008

2007

€

€

Leningen Driessen Beleggingen B.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december
De leningen zijn op 10 juli 2008 geheel afgelost en de gestelde
hypothecaire inschrijvingen zijn doorgehaald.
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2008

2007

€

€

Leningen Paramount Investments C.V.
Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december
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De leningen zijn op 10 juli 2008 geheel afgelost en de gestelde
hypothecaire inschrijvingen zijn doorgehaald.
Lening Slawka S.A.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Langlopend deel per 31 december
Deze lening ad € 10.000.000 is verstrekt ter herfinanciering van
leningen door de voormalig aandeelhouders. De lening heeft een
looptijd tot 1 juli 2013 met de mogelijkheid tot verlenging met
vijf jaar. Op de lening hoeft niet periodiek te worden afgelost.
Het rentepercentage bedraagt 3 maand Euribor vermeerderd met
een opslag van 2,0%.
De lening per 31 december 2008 heeft een looptijd korter dan vijf jaar.

Schulden aan kredietinstellingen
FGH Bank N.V.
SNS Property Finance B.V.
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FGH Bank N.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

2008

2007

€

€
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Deze leningen zijn verstrekt ter financiering van de vastgoedbeleggingen. Voor het saldo van de leningen en de
rentecondities wordt verwezen naar onderstaand overzicht.
Lening .891: € 3.778.900, vaste rente van 4,41% tot 1 september 2009
Lening .490: € 7.434.250, vaste rente van 6,70% tot 1 april 2010
Lening .087: € 2.542.500, vaste rente van 4,66% tot 1 november 2015
Lening .790: € 8.024.000, vaste rente van 4,61% tot 1 januari 2016
Lening .946: € 3.745.625, vaste rente van 5,562% tot 1 februari 2016
Lening .891: € 9.164.375, vaste rente van 5,26% tot 1 september 2012
Lening .095: € 10.851.600, vaste rente van 4,90% tot 1 augustus 2011
Lening .340: € 6.679.500, vaste rente van 5,52% tot 1 april 2017
Lening .688: € 9.688.000, vaste rent van 4,86% tot 1 juli 2011
Lening .940: € 5.812.500, vaste rente van 5,21% tot 1 juli 2016
Van het restant van de lening per 31 december 2008 heeft een bedrag van € 58.774.400 een looptijd langer dan vijf jaar.

SNS Property Finance B.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december
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Deze lening ad € 5.500.000 is verstrekt ter financiering van vastgoedbeleggingen. De aflossing voor 2009 bedraagt
1% van de hoofdsom, 2010 en 2011: 2%, 2013 en 2014: 2,5% en daarna 3% per jaar. Het rentepercentage bedraagt het 1
maands Euribor vermeerderd met een opslag van 0,80%.
Van het restant van de lening per 31 december 2008 heeft een bedrag van € 4.950.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Derivaten
Swap

31-12-2008

31-12-2007

€

€

(,("-$(%%

+

Ter afdekking van het renterisico op de hypothecaire lening bij SNS Property Finance B.V. is een Interest Rate Swap
afgesloten. De hoofdsom van de swap bedraagt € 5.500.000 en een vaste rente van 4,44% tot
2 september 2013.
De reële waarde van de rente-swap per 31 december 2008 is berekend op basis van de resterende looptijd
van het contract en het rentetarief voor een vergelijkbare looptijd.

212

Jaarrekening 2008
B&S Vastinvest B.V.
te Laren (NH)

8. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Onderhandse leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Dividendbelasting
Overige schulden en overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten
Rente- en bankkosten
Waarborgsommen huurders
Vooruitgefactureerde bedragen
Servicekosten huurders
Gemeentelijke belastingen
Exploitatiekosten
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31-12-2007
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Niet verwerkte verplichtingen
Investeringen
De vennootschap is met de huurder Arcadis Nederland B.V., tot 1 januari 2010 huurder van een gedeelte van de
vastgoedbelegging aan de Lichtenauerlaan 82-100 te Rotterdam, een nieuwe huurperiode van tien jaar overeengekomen
voor de gehele vastgoedbelegging. De vennootschap is verder met Arcadis Nederland B.V. overeengekomen dat de
vennootschap € 375.000 bijdraagt in de aanpassingskosten.
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OVER 2008

9. Netto-omzet
Huuropbrengsten

2008

2007

€

€
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In de bruto huuropbrengsten zijn geen opbrengsten verantwoord
uit hoofde van huurgaranties. Het deel van de gecontracteerde huur
dat jaarlijks vervalt indien geen gebruik wordt gemaakt van
huurverlenging is als volgt:
Huuropbrengsten met een looptijd tot 1 jaar
Huuropbrengsten met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar
Huuropbrengsten met een looptijd van meer dan 5 jaar

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
De bezoldiging aan bestuurders (inclusief pensioenpremies)
over 2008 bedraagt € 50.000 (2007: € 8.013). De bezoldiging 2007
had betrekking op de periode van 8 november 2007
tot 31 december 2007.
Personeelsleden
Bij de vennootschap waren ultimo 2008 2 personeelsleden
werkzaam (2007: 2).
Overige bedrijfskosten

11. Exploitatiekosten

Gemeentelijke belastingen
Reparatie en onderhoud
Verzekering
Taxatiekosten
Beheervergoeding
Makelaarskosten
Servicekosten leegstand
Overige exploitatiekosten
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12. Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten
Notariskosten
Overige algemene kosten

2008

2007

€

€
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Financiële baten en lasten

13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente leningen huurders
Boeterente huurders
Rente fiscus

14. Waardeverandering financiële instrumenten
Mutatie Interest Rate Swap

15. Rentelasten en soortgelijke kosten
Hypotheekrente
Rente onderhandse leningen
Bankrente
Rente fiscus
Afsluitprovisie
Afsluitprovisie (change of control)

16. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
(Latente) vennootschapsbelasting
Mutatie latente vennootschapsbelasting oude jaren
Mutatie voorziening latente belastingen
Correctie voorziening latente belastingen oude jaren
Correctie vennootschapsbelasting oude jaren
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17. Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Aandeel resultaat Schinkel Vastgoed Participaties B.V.

2008

2007

€

€
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18. Aandeel van derden in het groepsresultaat
Aandeel derden Schinkel Vastgoed Participaties B.V.
Gebeurtenissen na balansdatum
De nog immer voortdurende onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie zouden gevolgen
kunnen hebben op de waardering van de vastgoedbeleggingen. Op het moment van dateren van de jaarrekening is de
verwachting dat voor 2009 de aanvangsrendementen op en derhalve de waarde van vastgoedbeleggingen onder druk
staan. Het effect van deze verwachting is vooralsnog niet kwantificeerbaar.
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Bezoekadres
Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH)

Telefoon
(035) 52 32 600

E-mail
info@vanboomslettenhaar.nl

Postadres
Postbus 575, 1250 AN Laren (NH)

Fax
(035) 52 32 609

Site
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