
Financiële Bijsluiter 

 
Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV 

Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een 

financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is onder verantwoordelijkheid van de 

Beheerder, Phanos Fund Management B.V. (hierna: PFM BV) opgesteld. Ze is opgesteld 

volgens een vaste, krachtens de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen 

Wft voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product 

Phanos REIT NV en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere 

financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke 

situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende 

rechten en plichten. Verdere details over Phanos REIT NV vindt u in het prospectus, de 

jaarverslagen en de halfjaarberichten. Voorgenoemde documenten zijn verkrijgbaar op de 

website van de Beheerder - www.phanosfundmanagement.nl -alsmede zijn ze kosteloos 

verkrijgbaar bij de Beheerder. PFM BV raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. Deze 

financiële bijsluiter wordt actueel gehouden door de Beheerder. 

 

A Korte weergave van de beleggingsinstelling 

• Phanos REIT NV is een closed-end beleggingsinstelling waarvoor PFM BV als Beheerder 

een Wft vergunning heeft. 

• De beheerder van Phanos REIT NV is PFM BV. PFM BV is een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende aan de 

Heemsteedseweg 26, 3992 LS Houten. Deze vennootschap is opgericht op 29 januari 

2009 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-

Nederland onder nummer 30253211. De aandelen van PFM BV zijn sedert 19 januari 

2009 voor 100% eigendom van Phanos Financial Services B.V., waarvan de aandelen 

voor 100% eigendom zijn van Phanos N.V., waarvan de aandelen voor 100% eigendom 

zijn van de familie Ensing.. 

• Phanos REIT NV is een naamloze vennootschap, gevestigd te Houten, kantoorhoudende 

aan de Heemsteedseweg 26, 3992 LS Houten. Phanos REIT NV is een vennootschap 

naar Nederlands recht, opgericht bij notariële akte op 24 september 2009, verleden voor 

notaris mr. J.W.A. Schenk te Amsterdam. Phanos REIT NV wordt in beginsel aangegaan 

voor onbepaalde tijd en wil doorgroeien naar een fonds met een portefeuille van ten 

minste € 350.000.000. De looptijd van het fonds zal ten minste tussen de 10 en de 15 

jaar bedragen. 

• Phanos REIT NV heeft inmiddels de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) 

verkregen. Hierdoor is het vennootschapsbelastingtarief van 0% van toepassing 

waardoor Phanos REIT NV feitelijk geen vennootschapsbelasting betaalt. Om deze status 

van FBI te behouden, dient Phanos REIT NV aan een aantal voorwaarden te voldoen 

waaronder de uitdelingsverplichting voor de beschikbare winst. 

• Alle gewone aandelen van Phanos REIT NV zullen worden gehouden door de Stichting 

Administratiekantoor Phanos REIT (hierna Stichting Administratiekantoor) en zijn 

gecertificeerd. De Stichting Administratiekantoor is een stichting naar Nederlands recht, 

opgericht bij notariële akte op 31 augustus 2009, verleden voor notaris mr. J.W.A. 



Schenk. De Stichting Administratiekantoor is niet vergunningplichtig en staat niet onder 

toezicht van de AFM. 

• De Stichting Administratiekantoor geeft met medewerking van Phanos REIT NV voor elk 

aandeel een certificaat uit. Iedere uitgifte van aandelen verplicht de Stichting 

Administratiekantoor tot uitgifte van evenzoveel certificaten. De Stichting 

Administratiekantoor int de dividenden en alle andere uitkeringen op de aandelen van 

Phanos REIT NV en stelt na ontvangst van de dividenden of andere uitkeringen deze 

direct betaalbaar aan de houders van certificaten. 

• De accountant van Phanos REIT NV is PricewaterhouseCoopers Accountants NV, 

kantoorhoudende aan de Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht. 

 

B Beleggingsgegevens 

1) Korte beschrijving van het doel van de beleggingsinstelling en het beleggingsbeleid: 

• Phanos REIT richt zich op investeringen in de Nederlandse woningmarkt, in de ruime zin 

des woord. Investeringen kunnen plaatsvinden direct of indirect via één of meerdere 

projectvennootschappen of door deelname in het kapitaal van een project en/ of 

deelname in de financiering van de vaste activa (meestal het vastgoed) van een project. 

• Uitgangspunt is dat Phanos REIT NV projecten in Nederland verwerft.  

• Het totale vermogen van Phanos REIT NV zal bestaan uit (minimaal) 40% eigen 

vermogen en (maximaal) 60% vreemd vermogen. 

• Phanos REIT NV beoogt door het realiseren van haar doelstelling opbrengsten te 

genereren 

• en deze jaarlijks te doen toekomen aan de certificaathouders, zodat deze daarmee een 

aantrekkelijk beleggingsrendement realiseren. De doelstelling van Phanos REIT NV is om 

met meerdere projecten een rendement te behalen van gemiddeld ten minste 12,5% 

(enkelvoudig over het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal) voor belastingen op jaarbasis, 

berekend over een beleggingsperiode van tien jaar. De beleggers krijgen in beginsel in 

augustus dividend uitgekeerd. 

• Het uit deze eerste uitgifte bijeen gebrachte kapitaal wordt geïnvesteerd in Phanos Fund 

I NV (die het beschikbaar gestelde vermogen investeert in een portefeuille 

huurwoningen) en in Phanos Fund II NV, (die het beschikbare gestelde vermogen belegt 

in grondposities).  

2) Risico's 

• Beleggen in vastgoed of rechten van deelneming brengt altijd bepaalde risico's met zich 

mee. De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in Phanos REIT NV is 

ondermeer afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 

goederenmarkt. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde 

stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal 

genereren en dat uw inleg geheel of ten delen verloren gaat. 

 

 

 

 



Risico dat uw inleg niet terugkrijgt: 

 

Bij tussentijdse beëindiging (1 jaar) Bij gehele looptijd (15 jaar) 

  
De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor 

de toekomst. 

 

Wat kan er gebeuren in het ergste geval? 

Bij tussentijdse beëindiging kunt u uw inleg kwijtraken. Bij de gehele looptijd (15 jaar) kunt u 

uw inleg kwijtraken. 

 

Bij de beoordeling van een belegging in Phanos REIT NV dient u de volgende algemene 

risico’s in overweging te nemen: 

• het risico dat het rendement kan variëren als gevolg van de keuze tussen de 

verschillende vaste activa projecten in de Leisure markt waarin Phanos REIT NV belegt; 

• het risico dat door veranderingen in de kapitaalmarkt de rentekosten stijgen indien de 

beleggingen zijn gefinancierd met vreemd vermogen; 

• het risico dat door eventuele ontwikkelingen in de toepasselijke financiële, fiscale en 

juridische wet- en regelgeving de omstandigheden zich ten nadele van de 

Certificaathouders kunnen ontwikkelen; 

• het risico dat de nadelige gevolgen van inflatie niet volledig verdisconteerd kunnen 

worden in de huurtarieven. 

Voor de overige algemene risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf in het prospectus 

van het Phanos REIT NV. 

 

Bij de beoordeling van een belegging in Phanos REIT NV dient u de volgende 

productspecifieke risico's in overweging te nemen: 

• het risico op waardedaling van de beleggingen als gevolg van de negatieve nationale of 

internationale economische vooruitzichten van de vastgoedmarkt in het algemeen of de 

vastgoedbeleggingen in de woningmarkt; 

• het lock-in risico van ten gevolge van de niet-verhandelbaarheid van de Certificaten; 

• het risico dat de kapitaalmarktrente sterkt stijgt, waardoor de rentevergoeding op de 

uitgegeven lening relatief minder aantrekkelijk wordt; 

• het risico van een relatief beperkte spreiding (zowel geografisch als qua asset class) 

binnen de portefeuille indien de gewenste spreiding van het risico over meerdere 

woningprojecten niet of niet op korte termijn tot stand kan worden gebracht; 



• verslechtering van de financiële conditie en/of de status van aan het vastgoed dan wel 

project verbonden debiteuren, huurders, exploitanten, kopers en verkopers, waardoor 

vorderingen oninbaar worden of leegstand ontstaat; 

• het risico dat de opbrengst van de (gedwongen) verkoop (in de situatie dat bijvoorbeeld 

een huurder niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen of een debiteur niet meer aan 

zijn renteverplichtingen) niet toereikend is om alle schulden af te lossen, waardoor de 

inleg van de Certificaathouders niet (of niet volledig) teruggegeven kan worden; 

• het risico van eventuele claims ten aanzien van het vastgoed of debiteur; 

• het risico dat Phanos REIT NV niet of niet meer kan voldoen aan de criteria voor het 

behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 28 van de 

Wet Vpb 1969. 

Voor de overige productspecifieke risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf in het 

prospectus van het Phanos REIT NV. 

 

Verder dient een (potentiële) certificaathouder er rekening mee te houden dat het verwerven 

en afstoten van projecten gefaseerd zal plaatsvinden zodat men niet op voorhand weet 

welke projecten door Phanos REIT (zullen) worden gehouden. 

 

Als gevolg van de juridische structuur van Phanos REIT NV bent u slechts verplicht om bij te 

dragen in de verliezen en schulden van Phanos REIT NV tot maximaal het bedrag van uw 

inleg (minimaal € 1.000,- eventueel verhoogd met een veelvoud van € 25). U kunt dus nooit 

meer verliezen dan uw inleg. 

 

C Bedrijfsinformatie 

1) Toepasselijk belastingregime 

Vennootschapsbelasting 

Phanos REIT NV heeft de status van een fiscale beleggingsinstelling (FBI) op grond van 

artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Hierdoor is het 0%-tarief voor de 

vennootschapsbelasting op Phanos REIT NV van toepassing. In de rendementprognoses 

zoals opgenomen in het prospectus van Phanos REIT NV is ervan uitgegaan dat Phanos REIT 

NV de FBI-status zal verkrijgen en behouden. 

Dividendbelasting 

Op dividenduitkeringen aan certificaathouders dient door Phanos REIT NV 15% 

dividendbelasting te worden ingehouden. Deze ingehouden dividendbelasting is een 

voorheffing op de inkomstenbelasting en kan daarmee worden verrekend. Indien de 

certificaathouder niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, dan kan de 

ingehouden dividendbelasting in beginsel worden teruggevorderd bij de belastingdienst. 

Inkomstenbelasting 

Bij natuurlijke personen die certificaathouder zijn in de Vennootschap en voor wie de 

certificaten niet behoren tot het vermogen van een onderneming of tot het “resultaat uit 

overige werkzaamheden” en evenmin tot een aanmerkelijk belang, zullen de inkomsten uit de 

certificaten worden belast als “inkomen uit sparen en beleggen” (Box 3). De belastbare 

grondslag in Box 3 wordt bepaald op basis van een forfaitair rendement, dat 4% van het aan 

Box 3 toerekenbare vermogen bedraagt. Het forfaitaire rendement wordt belast tegen een 



tarief van 30% (forfaitaire rendementsheffing). Over het totale vermogen dat in Box 3 valt, 

wordt derhalve effectief 1,2% inkomstenbelasting geheven. De genoten dividenden en 

gerealiseerde vermogenswinsten uit hoofde van de certificaten worden niet afzonderlijk 

belast. 

 

Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing (1,2%) is verschuldigd, is het 

gemiddelde van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen minus de aan Box 

3 toerekenbare schulden aan het begin en het einde van het kalenderjaar.  

Schulden komen slechts in mindering op de waarde van de bezittingen voor zover deze meer 

bedragen dan EUR 2.900 (2009). Bij fiscale partners geldt onder voorwaarden een 

verhoogde drempel van EUR 5.800 (2009) per persoon. Van de aldus berekende grondslag 

wordt EUR 20.661 (2009) per belastingplichtige vrijgesteld. Deze vrijstelling wordt verhoogd 

met EUR 2.762 (2009) per minderjarig kind. Fiscale partners kunnen de vrijstellingen die 

gelden in Box 3, aan elkaar overdragen. 

 

2) Kostenratio (Total Expense Ratio) 

De kostenratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het resultaat alsmede ten laste 

van het eigen vermogen van Phanos REIT NV. worden gebracht. De kosten bestaan uit de 

fondskosten zoals accountantskosten, toezichtskosten, advieskosten en bestuurskosten. De 

beheerder van Phanos REIT verwacht dat de TER voor het boekjaar 2009 circa 0,70% zal 

bedragen. 

 

3) Omloopfactor 

Aangezien Phanos REIT NV uitsluitend in vastgoed of in direct daaraan gerelateerde 

financieringen belegt is zij vrijgesteld van de verplichting om de omloopfactor te publiceren. 

 

D Commerciële informatie 

Voor zover de normale bedrijfsvoering dit toelaat, streeft Phanos REIT NV ernaar om jaarlijks 

dividend aan de certificaathouders uit te keren. 

 

Het is niet mogelijk om certificaten van Phanos REIT NV gedurende de looptijd te verkopen 

aan een derde.  

 

Op de website van de beheerder – www.phanosfundmanagement.nl zal maandelijks een 

overzicht worden opgenomen met de waarde en samenstelling van de beleggingen alsmede 

de laatst berekende intrinsieke waarde. 

 



E Aanvullende informatie 

Toezicht op de financiële bijsluiter 

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de financiële bijsluiter. Voor vragen kunt 

u de Toezichtslijn van Autoriteit Financiële Markten bellen: 0900-5400540 of kijken op de 

website www.afm.nl. 

 

Voor tussentijdse informatie of vragen kunt u ons bereiken op het volgende adres en 

telefoonnummer: 

Phanos Fund Management BV 

Heemsteedseweg 26 

3992 LS Houten 

Tel: 030-6060606 

 

Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 25 september 2009. 

Phanos Fund Management BV 

Houten, 25 september 2009 

 


