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Voorwoord 

Doelstelling analyse 

Dit document betreft een analyse door Annexum van het AFM rapport ‘AFM-observaties niet 

beursgenoteerde vastgoedfondsen’ van juli 2012. Het doel van dit document is: 

• Inventarisatie van de mate waarin aan regels en good practices wordt voldaan; 

• Inventarisatie of eventuele tekortkomingen aanleiding geven tot verbetermaatregelen 

in de bedrijfsvoering of binnen de door Annexum beheerde fondsen; 

• Discussiestuk ter bevordering van interne bewustwording over regels en good 

practices; 

• Informeren van relaties. 

De AFM heeft in de periode 2009-2011 46 onderzoeken verricht bij aanbieders van niet 

beursgenoteerde vastgoedfondsen. Ook bij Annexum is recentelijk een verkennend 

onderzoek uitgevoerd. Tevens heeft Annexum in 2011 een self-assessment uitgevoerd op 

verzoek van de AFM.  Los van deze onderzoeken in het kader van dit rapport heeft Annexum 

regelmatig contact met AFM over recente ontwikkelingen in de door haar beheerde fondsen. 

Enkele algemene opmerkingen van Annexum 

Transparantie en toezicht 

Annexum was en is al lange tijd een voorstander van meer transparantie in de uitoefening 

van het toezicht door de AFM, met name m.b.t. de genomen (handhavings)maatregelen en 

de uitleg van open normen in regelgeving. Annexum  constateert verheugd dat in het rapport 

openbaar wordt gemaakt hoe de AFM tegen bepaalde onderwerpen aankijkt, en hierbij 

concrete aanwijzingen geeft. Annexum is van mening dat dit rapport kan bijdragen aan een 

verdere professionalisering van de markt voor niet beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingsproducten en daarmee kan bijdrage aan een betere bescherming van de 

particuliere beleggers.  

Rendementsverwachtingen 

In algemene zin kan worden geconstateerd dat de rendementsverwachting van de 

gemiddelde Nederlandse belegger in vergelijking met een buitenlandse belegger erg hoog is. 

Deze hoge rendementsverwachting uit zich in de vraag van beleggers naar hoogrenderende 

producten. Hoog rendement gaat over het algemeen met een hoog risico gepaard. Doordat 

aanbieders van beleggingsproducten geneigd zijn de vraag uit de beleggersmarkt te 

bedienen, ziet Annexum onder de in Nederland aangeboden vastgoedbeleggingen een 

relatief groot deel risicovolle producten. Doordat veel particuliere beleggers nog steeds sterk 

rendementsgedreven keuzes maken en daarbij moeite hebben om de daarbij behorende 

risico’s gedegen te analyseren , is een gedegen transparante voorlichting van beleggers erg 

belangrijk.   

Doen wat je belooft 

Een aantal observaties van de AFM heeft betrekking op het niet tot stand komen van een 

vastgoedfonds conform de beschrijving in het prospectus. Voorbeelden hiervan zijn: het niet 

aankopen van vastgoed of het in rekening brengen van te hoge vergoedingen. Dit zijn naar 

de mening van Annexum zeer ernstige overtredingen. Annexum is voorstander van een 
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systeem waarbij een accountant na oprichting van een vastgoedfonds toetst of de oprichting 

heeft plaatsgevonden conform het prospectus. In het verleden vond deze toetsing plaats op 

basis van een tripartiete overeenkomst tussen de accountant, AFM en de aanbieder. Deze 

praktijk is echter met herziening van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (thans Wft) in 

2005 beëindigd. Annexum heeft besloten om bij structurering van toekomstige 

vastgoedfondsen, na oprichting, door een accountant te laten beoordelen of het fonds is 

opgericht conform het prospectus, of de in het prospectus beschreven beleggingen zijn 

verkregen, de beleggers zijn toegetreden, de kostenstructuur in lijn is, etc. Vervolgens stelt 

Annexum het oordeel van de accountant aan de beleggers in het desbetreffende 

vastgoedfonds ter beschikking. Annexum is van mening dat als deze praktijk marktbreed zou 

worden ingevoerd, bij voorkeur op initiatief en onder toezicht van AFM, een groot deel van de 

door AFM geconstateerde tekortkomingen, waaronder enkele beruchte fraudegevallen uit het 

verleden, kan worden voorkomen, dan wel vroegtijdig kan worden geconstateerd. Annexum 

hoopt dat deze praktijk navolging zal krijgen in de markt en door AFM in overweging wordt 

genomen bij de vaststelling van nadere regelgeving waarop zij zich momenteel beraad.  

Financiering 

Annexum is van mening dat een aanzienlijk aantal problemen in de huidige markt mede zijn 

terug te voeren op de beschikbaarheid van vreemd vermogen en de (gewijzigde) opstelling 

van banken. Het (her)financieringsrisico is naar de mening van Annexum het grootste risico 

voor de rentabiliteit of zelfs continuïteit van veel vastgoedbeleggingsfondsen. In algemene 

zin viel op dat in het rapport relatief weinig aandacht is voor de wijze waarop beheerders van 

beleggingsproducten met (her)financieringsrisico’s kunnen of moeten omgaan. De 

handvatten beperken zich tot de informatieplicht jegens beleggers. 

Reikwijdte en opzet analyse Annexum 

Annexum heeft een aanzienlijk aantal vastgoedfondsen onder beheer waarvan het beheer is 

overgenomen van een andere partij. Het betreft fondsen die destijds zijn gestructureerd door 

Bakkenist & Emmens (sommige in samenwerking met Wieringerwaard),  Vastgoed Solide 

Maatschappij en Akron Vastgoed en die als gevolg van een fusie of overname nu door 

Annexum beheerd worden. Voorzover de observaties van de AFM betrekking hebben op de 

structurering van beleggingsinstellingen zijn deze fondsen in deze analyse buiten 

beschouwing gelaten, wanneer Annexum daarbij geen bemoeienis had. Deze fondsen 

worden overigens momenteel niet meer aan het publiek aangeboden. 

In dit document wordt de samenvatting van het AFM rapport integraal weergegeven, 

vervolgens wordt elke observatie samengevat weergegeven met (in aparte kaders) een 

analyse van de positie van Annexum en eventuele verbetermaatregelen.  

 

*** 
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Samenvatting  

De markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten is in 

Nederland aanzienlijk: naar schatting 60.000 beleggers hebben voor € 5,5 miljard in deze 

markt ingelegd. Ook dit segment van de vastgoedbeleggingsmarkt is getroffen door de 

financiële en economische crisis. Zo blijkt uit onderzoek van de AFM dat veel niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen in het afgelopen jaar dividend en/of rente-uitkeringen 

hebben verminderd, overgeslagen of opgeschort. De waarderingen van het vastgoed staan 

onder druk en banken zijn terughoudender in het verstrekken van financieringen. De 

vastgoedsector is daarnaast geraakt door verschillende grote fraudezaken. Daardoor is 

duidelijk geworden dat de sector bloot staat aan verhoogde integriteitsrisico’s.  

De risico’s voor beleggers zijn door deze ontwikkelingen toegenomen. De AFM heeft om die 

reden vanaf 2009 het toezicht aangescherpt op de niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen 

die zich richten op de consument.  

Tussen 2009 en 2011 heeft de AFM 46 onderzoeken verricht naar aanbieders van niet-

beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor de consument. Ook heeft de AFM een 

‘vastgoedrisicoradar’ ontwikkeld (gevuld met 85 waarnemingen) en een self-assessment 

doen uitvoeren bij alle 30 vergunninghouders die actief zijn op het gebied van niet-

beursgenoteerd vastgoed. De inspanningen van de AFM passen in de rijksbrede aanpak van 

de overheid om misbruik in de vastgoedsector tegen te gaan. De genoemde 

toezichtactiviteiten van de AFM hebben geleid tot een aantal observaties met betrekking tot 

het segment van de vastgoedmarkt dat zich richt op de particuliere belegger. Deze 

observaties zijn beschreven in dit rapport. De belangrijkste zijn: 

1. Op 80% van de markt van niet-beursgenoteerd vastgoedbeleggingen voor 

consumenten is geen toezicht van toepassing op grond van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft). 

2. De AFM heeft een groot aantal tekortkomingen en overtredingen van toezichtregels 

vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de vergunning- of prospectusplicht. De 

AFM heeft daarvoor verschillende handhavingsmaatregelen getroffen. 

3. De geconstateerde tekortkomingen zijn van een zodanige omvang en ernst dat de 

AFM van mening is dat veel partijen het belang van de particuliere belegger en het 

belang van een beheerste en integere bedrijfsuitoefening onvoldoende centraal 

stellen. Dit is voor de AFM aanleiding om in haar toezicht verhoogde aandacht te 

blijven geven aan niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die worden aangeboden 

aan consumenten. De AFM zal zich hierbij met name richten op het productaanbod, 

de transparantie en de governance. 

4. De vergunninghoudende aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen 

hebben in het algemeen een hogere mate van transparantie jegens de belegger dan 

de niet-vergunninghouders. 

5. De AFM heeft initiatieven ten aanzien van zelfregulering door de sector gesteund. De 

AFM constateert dat de sector er niet in is geslaagd een goedwerkend systeem van 

zelfregulering te organiseren. De AFM meent dan ook dat nader onderzocht moet 

worden of overheidsregulering vereist is om het productaanbod, de transparantie en 

de governance in de sector als geheel te verbeteren, bijvoorbeeld door alle partijen 
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die niet-beursgenoteerde beleggingen aanbieden aan consumenten onder het 

doorlopende Wft toezicht van de AFM te brengen. 

Het onderzoek en de observaties van de AFM hebben betrekking op het deel van de 

vastgoedsector van de niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen dat zich richt op 

consumenten. De observaties zien op de onderzochte sector als geheel en zijn niet op alle 

vastgoedfondsen en hun beheerders van toepassing. Met dit rapport geeft de AFM 

geenszins aan dat beleggen in vastgoed geen goede beslissing is in een 

beleggingsportefeuille; het door de AFM uitgevoerde onderzoek ziet niet op de vraag of 

vastgoed als belegging geschikt of ongeschikt is voor de particuliere belegger. Ook ziet dit 

rapport niet op de vraag of het betreffende onderliggende vastgoed al dan niet een goede 

belegging vormt. 

Door met dit rapport haar observaties te delen met derden, beoogt de AFM primair 

transparant te zijn over welke praktijken zij niet zal tolereren en waar zij in haar toezicht op 

deze specifieke sector met name aandacht aan zal geven. De AFM wil hiermee bijdragen 

aan een structurele gedragsverandering bij aanbieders van niet-beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingen voor consumenten. Secundair wil de AFM met dit rapport beleggers 

alert maken op de geconstateerde risico’s. In haar toezicht zal de AFM met name aandacht 

besteden aan: 

1. de deugdelijkheid van het productaanbod; 

2. de kwaliteit van de informatievoorziening, niet alleen in het prospectus maar ook 

tijdens de looptijd, vooral bij onvoorziene ontwikkelingen; 

3. de naleving van het prospectus en het beleggingsbeleid; 

4. de beheersing van de risico’s; 

5. de waardering van de vastgoedportefeuille; 

6. de deskundigheid van het bestuur met een goede balans tussen vastgoed- en 

financiële expertise alsmede compliance - bewustzijn; en 

7. de waarborging van de integriteit van bestuurders en het integriteitsbewustzijn. 

 

De AFM roept de beheerders en aanbieders van vastgoedfondsen in de onderzochte sector 

op om dit rapport tot zich te nemen, de eigen onderneming en de beheerde fondsen kritisch 

te (laten) beoordelen en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Dit is van belang voor de 

consument die belegt in de onderzochte sector en uiteindelijk ook voor de sector zelf. 
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4  Bevindingen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen en observaties verwerkt uit a) de 46 risicogestuurde 

onderzoeks- en handhavingstrajecten in de periode 2009-2011, b) de AFM-

vastgoedrisicoradar (deelwaarneming = 85) en c) het AFM Self Assessment 

Beleggingsinstellingen 2011 wat betreft de vastgoed-vergunninghouders (waarneming = 30).  

4.2 Deugdelijkheid van het product 

4.2.1  Geen relatie tussen beleggingsproduct en investering 

Aanbieders werven beleggers vaak met reclame-uitingen die een duidelijke relatie tussen het 

beleggingsproduct en een vastgoedinvestering veronderstellen, bijvoorbeeld met de slogan: 

„investeren in solide vastgoed met een stabiele cashflow‟. Ook in de benaming van de 

fondsen komt dit vaak tot uitdrukking. Van bijvoorbeeld een „residential fund‟ mag men 

verwachten dat het fonds investeert in woningportefeuilles voor verhuur of verkoop. De AFM 

constateert echter dat niet altijd sprake is van een duidelijke en directe relatie tussen (de 

naam van) het beleggingsproduct en het vastgoed. Zo heeft de AFM vooral bij 

vastgoedobligaties vastgesteld dat het beleggingsproduct onderdeel was van een 

financieringsconstructie, waarbij gelden veelal indirect door tussenkomst van verschillende 

vennootschappen in vastgoed worden geïnvesteerd. De AFM vindt dat de vlag de lading 

moet dekken. 

De naamgeving + eventuele slogan van Annexum fondsen sluit zoveel mogelijk aan bij 

de kenmerken van de onderliggende belegging, het type vastgoed, het specifieke 

object (bij single asset fondsen). 

Voor een tweetal fondsstructuren, waarvan Annexum niet bij de structurering is 

betrokken aangezien zij het beheer heeft overgenomen van een rechtsvoorganger, is 

onderkend dat de naamgeving beter kon aansluiten bij de kenmerken van de 

belegging. Annexum heeft na overname van het beheer de volgende maatregelen 

genomen: 

• Beleggingsmaatschappij Grondfonds, met slogan: ’Beleggen in grond onder 

woningen’ belegt niet direct in grondposities maar in winstdelende leningen aan 

vennootschappen die grond in erfpacht hebben uitgegeven. Om dit te 

verduidelijken wordt dit product aangeboden onder de naam Winstdelende 

Grond Certificaten.  

• VBI Winkelfonds NV belegt niet direct in winkels maar in obligaties van 

vennootschappen die in winkels beleggen. Na de overname van het beheer van 

dit fonds in 2009 heeft Annexum dit product aangeboden onder de naam Retail 

Index Certificaten, om deze beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke 

belegging. Het fonds wordt momenteel niet meer aangeboden aan beleggers. 

 

4.2.2  Vastgoedobligaties met een onevenwichtige risico/rendementsverhouding 

De AFM vindt het belangrijk dat vastgoedproducten een evenwichtige verhouding tussen het 

rendement en het risico kennen. Bij vastgoedobligaties is die balans vaak zoek.  

Het obligatievermogen is vaak vele malen groter dan het eigen vermogen, dat daardoor geen 

financiële buffer vormt voor de obligatiehouders. De AFM is een fonds tegengekomen 
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waarbij consumenten 99,5% obligatievermogen in brachten en de aanbieder slechts 0,5% 

eigen vermogen.  

Een vastgoedobligatie waarbij feitelijk ondernemingsrisico wordt gelopen dat hoort bij het 

eigen vermogen is wat betreft de verhouding tussen rendement en risico volledig uit balans. 

Een dergelijk product grenst naar het oordeel van de AFM aan misleiding en is niet nuttig en 

evenmin veilig voor beleggers en derhalve ongewenst. De AFM treft bij vastgoedobligaties 

nogal eens de term „vaste rente‟ aan. Ook het begrip „obligatie‟ suggereert een vaste rente 

en –aflossing. De AFM vindt dit misleidend indien de gestelde zekerheden die de uitkering 

een vast karakter zouden moeten geven in materiële termen niet bestaan.  

Annexum heeft zelf geen obligatieproducten gestructureerd, maar heeft het beheer van 

een aantalobligatieproducten overgenomen van een rechtsvoorganger. Dit zijn de 

volgende fondsen: 

 

• Nederlands Duits Winkelfonds BV 

• German Retail Fund I BV 

• Taurus BV 

 

De looptijd van deze beleggingen is nog niet verstreken, maar er vindt geen aanbod 

meer plaats  aan het publiek. De uitgevende instellingen van deze obligaties hadden, 

op het moment van uitgifte,  een aanzienlijke component eigen vermogen. De 

prospectussen van Nederlands Duits Winkelfonds BV en German Retail Fund I BV (1e 

tranche) zijn destijds goedgekeurd door de AFM. 

 

Annexum hecht grote waarde aan transparante producten en onderschrijft deze 

observatie van de AFM. Annexum heeft geen obligatieproducten gestructureerd. Haar 

beleid is om dit ook niet te doen, tenzij: er voldoende vermogen/zekerheden zijn 

ingebouwd in de structuur én er richting beleggers voldoende transparantie in acht 

wordt genomen over de aard van het product en de risico’s. 

4.2.3 Vastgoedobligaties en projectontwikkeling 

De AFM besteedt extra aandacht aan vastgoedobligaties ten behoeve van 

projectontwikkeling. Zeker bij beleggingen in projectontwikkeling, waarbij beleggers tijdens 

de bouwfase al rendement ontvangen, is de AFM alert. Het kan in dat geval niet anders zijn 

dan dat de inleg van beleggers wordt uitgekeerd en er sprake is van 

herfinancieringsriscico’s. 

Annexum onderschrijft deze observatie van de AFM. Het beleid van Annexum was en 

is om geen vastgoedobligatieproduct te structureren gecombineerd met 

projectontwikkelingsrisico’s . 

4.2.4  Niet voldoen aan vergunning- of prospectusplicht en vrijstellingsvoorwaarden 

Een marktpartij mag geen vastgoedbeleggingen aan consumenten aanbieden zonder 

vergunning en/of goedgekeurd prospectus, tenzij de aanbieder aan nauw omschreven 

vrijstellingsvoorwaarden voldoet. In dat geval moet de aanbieder wel een zogenoemde 

„vrijstellingsvermelding‟ hanteren, waaruit blijkt dat de belegging en/of de aanbieder niet 

onder toezicht staan. AFM en DNB zien streng toe op de naleving van regels voor het 

aantrekken van geld van beleggers. Bij zogenoemde illegale financiële activiteiten treden de 

toezichthouders handhavend op.  
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Annexum is van mening dat AFM toezicht zou moeten houden op alle 

vastgoedbeleggings-producten voor consumenten. Annexum heeft een 

beheerdersvergunning op grond van (artikel 2:65) van de Wft. Annexum biedt zowel 

producten aan met goedgekeurd prospectus, als productendie onder een vrijstelling 

vallen. Dit is onder meer afhankelijk van de karakteristieken van het beleggingsfonds, 

alsmede van de doelgroep. Ook als een fonds onder een vrijstelling valt wordt een 

transparant en volledig prospectus opgesteld conform dezelfde kwaliteitseisen als 

een fonds onder toezicht. Ingeval van een vrijstelling wordt de verplichte 

vrijstellingsvermelding altijd vermeld. Geen verbeteringen noodzakelijk. 

4.2.5  Overtreding bankverbod 

Een instelling die (opvorderbare) gelden aantrekt en deze vervolgens uitleent aan andere 

vennootschappen, oefent mogelijk het bedrijf van bank uit. Daarvoor is een vergunning van 

DNB noodzakelijk, tenzij de instelling voldoet aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden. 

Belangrijke voorwaarden zijn kortgezegd dat het geld niet buiten het concern mag worden 

uitgezet en dat de moedermaatschappij garant staat voor de verplichtingen die de dochter 

door het aantrekken van geld is aangegaan. DNB heeft in de top 25 aanbieders uit de AFM-

vastgoedrisicoradar zes aanbieders geïdentificeerd, die mogelijk het bankverbod hebben 

overtreden. DNB heeft hiervoor formele herstelmaatregelen getroffen en gaat mogelijk 

enkele boetes opleggen. 

Dit is niet van toepassing op Annexum. 
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4.2.6  Open-end fondsen met beperkingen 

De AFM maakt onderscheid tussen open-end en closed-end beleggingsinstellingen. De 

eerste categorie heeft zich verplicht periodiek deelnemingsrechten in te kopen en uit te 

geven. De tweede categorie heeft zich daartoe niet verplicht.  

De AFM heeft bij zes fondsen van verschillende vergunninghouders geconstateerd dat de 

fondsen wat betreft structuur of in de praktijk niet open-end zijn, terwijl ze wel zo werden 

aangeboden. Bij vijf fondsen werd de inkoop wegens gebrek aan liquiditeit opgeschort. In 

alle gevallen was er sprake van beperkende voorwaarden rond de inkoop van 

deelnemingsrechten die ontoelaatbaar zijn voor open-end fondsen. 

Annexum heeft enkele fondsen in beheer die, overigens in lijn met de destijds door 

AFM goedgekeurde marktpraktijk, zijn aangeboden als semi open-end.  

 

Dit betekent in de praktijk dat deze fondsen, als beleggers afscheid willen nemen van 

hun deelname hierin, deze aandelen inkopen en aan de beleggers de verkoopprijs 

uitbetalen. In de fondsvoorwaarden is opgenomen dat, in bepaalde omstandigheden 

(bijvoorbeeld: marktomstandigheden, calamiteiten of onvoldoende liquiditeit) de 

beheerder mag besluiten om de inkoop op te schorten. In mei 2009 heeft de AFM haar 

beleid wat betreft het onderscheid tussen open en closed-end fondsen aangepast. 

Kort gezegd hield de wijziging in dat een beheerder geen beoordelingsvrijheid meer 

toekwam bij de vraag wanneer opschorting van de inkoop noodzakelijk was. Deze 

beleidswijziging had tot gevolg dat bestaande fondsen (zonder overgangstermijn) 

werden aangemerkt als closed-end aan andere wettelijke voorwaarden dienden te 

voldoen. 

 

Annexum was het met deze wijziging niet eens. Zij heeft, gezamenlijk met 

brancheorganisatie Dufas uitvoerig haar bezwaren gedeeld met AFM. Enkele 

argumenten hiervoor waren: 

• Het prospectus waarin de verhouding tussen beleggers en beheerder staat 

beschreven diende als gevolg van de beleidswijziging gedurende de looptijd te 

worden gewijzigd; 

• De inperking van de beoordelingsvrijheid van de beheerder werd niet in het 

belang van beleggers geacht; 

• Om te voldoen aan het andere wettelijke regime dienden omvangrijke en 

onvoorziene kosten te worden gemaakt, voor rekening van beleggers. 

E.e.a. heeft geleid tot nadere beleidsvorming in 2011, neergelegd in de Beleidsregel 

Verhandelbaarheid en de introductie van een overgangstermijn. Annexum heeft de 

door haar beheerde fondsen vervolgens in lijn met de beleidswijzigingen gebracht op 

de volgende wijze: gestopt met aanbieden aan beleggers (Super Winkel Fonds BV, 

VBI Winkelfonds NV, Beleggingsmaatschappij Grondfonds I BV), beëindigen 

(VastgoedCultuurFonds). Vastgoed Fundament Fonds N.V. heeft, wegens 

onvoldoende liquiditeit en het ontbreken van mogelijkheden om liquiditeit te creëren 

de inkoop van aandelen opgeschort. Dit fonds wordt momenteel geherstructureerd en 

zal closed-end, in lijn met de wettelijke voorwaarden, worden gecontinueerd.  

 

Annexum structureert nieuwe beleggingsinstellingen in lijn met de toepasselijke 

regels over open/closed-end fondsen.  
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4.3 Kwaliteit van de informatievoorziening 

4.3.1 Belang van adequate informatievoorziening 

De AFM heeft in haar onderzoeken bij verschillende aanbieders de kwaliteit van een aantal 

onderdelen van de informatievoorziening beoordeeld. Bij 8 aanbieders met een vergunning 

heeft de AFM de volgende overtredingen vastgesteld: 

- 6 overtredingen op het gebied van het prospectus; 

- 5 overtredingen op het gebied van de jaarrekening; 

- 5 overtredingen op het gebied van de website in het algemeen; en 

- 4 overtredingen op het gebied van de risico-indicator. 

De AFM heeft in deze dossiers gehandhaafd via normoverdracht of een formele aanwijzing. 

 

Annexum heeft geen kennisgeving van AFM ontvangen dat bij haar overtredingen 

geconstateerd zijn. 

4.3.2 Het prospectus 

Het prospectus is de belangrijkste informatiebron waarop de belegger zijn besluit om deel te 

nemen kan baseren. Het is dus van belang dat het prospectus de particuliere belegger 

informeert over alle essentiële aspecten van een belegging. Daarbij maakt het niet uit of de 

aanbieder onder toezicht staat van de AFM. Het prospectus dient in ieder geval informatie te 

verstrekken over de risico’s en de besteding van het geld.  

Het gaat daarbij om onder meer de volgende essentiële informatie: 

- de (huidige) financiële positie van de onderneming, blijkend uit de jaarrekeningen; 

- de besteding van de ingelegde gelden (zoals eigendom van onroerende zaken); 

- de financiële verhouding tussen de onderneming en haar bestuurders; 

- de financiële verhouding tussen de onderneming en gelieerde entiteiten (zoals 

verstrekte leningen); 

-  de afwezigheid van toegezegde zekerheden (zoals hypotheken) en garanties; en 

-  gebeurtenissen tijdens de looptijd van de obligatie, met een grote invloed op het risico 

of rendement. Bijvoorbeeld een belangrijke huurder die opzegt, leegstand of een 

herfinanciering. 

-  Veelal is er dan sprake van een feitelijke situatie die niet voldoet aan de aanbieding 

zoals beschreven in het prospectus. 

 

Annexum hanteert dezelfde kwaliteitseisen voor het prospectus van fondsen onder 

toezicht als voor fondsen die onder een vrijstelling vallen. Bij het opstellen van 

prospectussen wordt groot belang gehecht aan transparantie en aan vermelding van 

alle gegevens die voor de beoordeling van de belegging relevant zijn. Er is 

voortdurende aandacht voor verdere verbetering van de prospectussen, mede op 

basis van opgedane ervaringen, opmerkingen van adviseurs, klanten en overige 

stakeholders en op basis van marktontwikkelingen en relevante wetswijzigingen. 

4.3.3  De jaarrekening 

Circa 75 % van alle aanbieders in de AFM-vastgoedrisicoradar, inclusief vergunninghouders, 

hebben geen recente jaarrekening bij de KvK gedeponeerd. Slechts één op de drie van de 

beoordeelde aanbieders heeft een recente jaarrekening op zijn website geplaatst. De AFM 

heeft geconstateerd dat vijf vergunninghouders de recente jaarrekeningen van de beheerder 

en/of de beleggingsinstelling niet op de website openbaar maakten. De AFM heeft hiervoor 

aanwijzingen gegeven en normoverdragend opgetreden. 
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De jaarcijfers van Annexum Beheer BV en de door haar beheerde vastgoedfondsen 

zijn alle tijdig gedeponeerd bij KvK. De (half)jaarcijfers van alle fondsen zijn tijdig aan 

beleggers ter beschikking gesteld. De (half)jaarcijfers zijn, voorzover verplicht, op de 

website geplaatst en gedeponeerd bij AFM. Enige uitzondering: de jaarrekening 2010 

van Annexum Beheer BV is destijds ca. een maand te laat gedeponeerd bij AFM. 

4.3.4  De website 

Weinig informatie over risico’s 

De website behoort een evenwichtig beeld te geven van een vastgoedbelegging. Dat 

betekent onder meer dat de website ook de risico’s vermeldt. Voor fondsen die onder AFM-

toezicht staan, is een risico-indicator verplicht. Het plaatsen van een risico-indicator of van 

een disclaimer is ontoereikend.  

Ruim 75% van alle partijen op de AFM-vastgoedrisicoradar geeft op de website geen 

toelichting op de concrete en materiële risico’s van de vastgoedbelegging(en) die zij 

aanbieden.  

De risico’s van een belegging worden beschreven in het prospectus. Deze 

beschrijving is leidend. De vermelding van de risico’s op de website van fondsen die 

worden aangeboden is verder aangescherpt onder verwijzing naar de beschrijving in 

het prospectus. Annexum plaatst, indien van toepassing, de risicoindicator op de 

website.  

 

Vergunning als marketinginstrument 

AFM wil tegengaan dat instellingen een AFM-vergunning gebruiken als „keurmerk‟ en 

daarmee als marketinginstrument (bijvoorbeeld in brochures of op de website) bij het 

aanbieden beleggingen die niet onder toezicht staan. Dit kan de onjuiste indruk wekken dat 

de beleggingen onder toezicht staan, en daarmee veilig zijn. Deze onjuiste indruk zou 

moeten worden weggenomen door de zogenoemde vrijstellingsvermelding.  

Annexum voldoet aan de regels. Geen verbeteringen noodzakelijk. 

 

Vrijstellingsvermelding  

Van 21 aanbieders van vrijgestelde vastgoedbeleggingen hebben slechts zeven aanbieders 

een vrijstellingsvermelding opgenomen, waarvan slechts één aanbieder deze vermelding op 

de juiste wijze in zijn informatieverstrekking heeft opgenomen.  

Annexum voldoet aan de regels. Geen verbeteringen noodzakelijk. 

4.3.5  Informatievoorziening tijdens de looptijd  

Een aanbieder of beheerder behoort ook tijdens de looptijd verantwoording te kunnen 

afleggen aan beleggers. Een tijdige en adequate informatievoorziening laat vaak te wensen 

over als een fonds financieel in de problemen komt. Bijvoorbeeld als de fondsbeheerder 

besluit om rente- en aflossingsbetalingen op te schorten of het fonds tijdelijk te sluiten. De 

AFM constateert dat sommige aanbieders essentiële informatie achterhouden terwijl andere 

juist bijzonder veel informatie beschikbaar stellen, bij uitgifte en tijdens de looptijd. Meer 

informatie geeft de belegger echter niet altijd een beter inzicht.  

Annexum informeert beleggers tenminste halfjaarlijks. Indien de omstandigheden 
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daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld indien fondsen in problemen komen, neemt 

deze frequentie toe. Via myAnnexum, een voor elke belegger toegankelijk en 

persoonlijk gedeelte van haar website, stelt Annexum regelmatig aanvullende 

(onverplichte) achtergrondinformatie ter beschikking. De informatie wordt 

geclassificeerd in categorieën, zodat deze zo inzichtelijk mogelijk te raadplegen is en 

beleggers er zelf voor kunnen kiezen van welke informatie zij kennis nemen.  

4.4 Naleving van het beleggingsbeleid en prospectus 

De AFM heeft gecontroleerd of vastgoedfondsen hebben gehandeld conform hun 

beleggingsbeleid en de bepalingen in het prospectus. Een aanbieder schendt de norm 

„zorgvuldige behandeling van beleggers‟ bijvoorbeeld als de feitelijke belegging of 

investering op essentiële punten afwijkt van het prospectus. Daarmee kan de integriteit van 

de bestuurder zelf in het geding komen.  

Niet van toepassing op Annexum. Dit onderdeel kan voorkomen worden, of in ieder 

geval vroegtijdig worden gesignaleerd, door na oprichting van een vastgoedfonds 

door een accountant te laten toetsen of het vastgoedfonds is opgericht conform 

prospectus. Dit wordt meer uitgebreid beschreven in de inleiding bij deze analyse. 

Annexum laat een dergelijke accountantstoetsing uitvoeren bij toekomstige 

structureringen.  

 

4.4.1  Het geld wordt voor andere doeleinden aangewend 

 

Geen vastgoed aangekocht  

Niet van toepassing op Annexum. Dit onderdeel kan voorkomen worden, of in ieder 

geval vroegtijdig gesignaleerd, door na oprichting van een vastgoedfonds door een 

accountant te laten toetsen of het vastgoedfonds is opgericht conform prospectus. 

Dit wordt meer uitgebreid beschreven in de inleiding bij deze analyse. Annexum laat 

een dergelijke accountantstoetsing bij toekomstige structureringen uitvoeren.   

 

Schuiven met geld  

Uit verschillende onderzoeken bleek dat beheerders met geld tussen fondsen onderling of 

tussen fondsen en moeder-of dochtermaatschappijen schuiven. Vaak is het voor de AFM 

onduidelijk wat de achtergrond, herkomst en doel is van de geldstromen en waarom 

onderlinge financiële verplichtingen ontstaan. Deze praktijken zijn zeer ernstig met het oog 

op de transparantie van het fonds, de beheerste bedrijfsuitoefening en de belangen van 

beleggers. De AFM heeft bij één vergunninghouder een curator aangesteld. Aan andere 

partijen heeft de AFM formele aanwijzingen gegeven of een last onder dwangsom opgelegd. 

Als een fondsbeheerder aan de AFM en aan beleggers geen aannemelijke verklaring kan 

geven voor ongebruikelijke geldstromen en als blijkt dat per saldo geld aan fondsen wordt 

onttrokken, is dit een aanwijzing dat de fondsbeheerder mogelijk fraude pleegt. De AFM laat 

in deze gevallen niet na om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. 

Niet van toepassing op Annexum. Stortingen van participanten vinden plaats naar 

een rekening bij (de bewaarder van) het betreffende fonds. De (van de beheerder 

onafhankelijke) bewaarders van de Annexum fondsen hebben toegang tot het 

bankpakket, zodat zij inzicht hebben in de geldstromen. Tevens zijn de bankpakketten 

zodanig ingericht dat elke uitgaande betaling dient te worden geautoriseerd door de 
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bewaarder. Geen verbeteringen noodzakelijk. 

4.4.2  Overschrijding van kosten 

In een aantal onderzoeken blijkt na boekenonderzoek dat de aanbieder meer kosten in 

rekening brengt dan in het prospectus is aangegeven.  

Casus 1: In het prospectus van een aanbieder staat dat structureringskosten in rekening 

worden gebracht naar rato van de plaatsing van participaties. De plaatsing duurt echter 

langer dan verwacht. Toch heeft de beheerder deze kosten in het eerste jaar volledig in 

rekening gebracht. 

Casus 2: Bij fund of fund beleggingen komt het voor dat een bestaand fonds een geheel of 

gedeeltelijk belang neemt in een nieuw fonds. Bij dit nieuwe fonds werden opnieuw kosten in 

rekening gebracht zoals marketingkosten, wervingskosten en plaatsingsrisicovergoeding. De 

AFM twijfelt aan de juistheid hiervan. 

Annexum heeft bij geen enkel fonds hogere vergoedingen in rekening gebracht dan 

vermeld in het prospectus. Dit wordt getoetst door de externe accountant. Annexum 

heeft geen fund of fund beleggingen in beheer die beleggen in de eigen fondsen.  Dit 

onderdeel kan voorkomen worden, of in ieder geval vroegtijdig worden gesignaleerd, 

door na oprichting van een vastgoedfonds door een accountant te laten toetsen of 

het vastgoedfonds is opgericht conform prospectus. Dit wordt meer uitgebreid 

beschreven in de inleiding bij deze analyse. Annexum laat een dergelijke 

accountantstoetsing uitvoeren bij toekomstige structureringen. 

 

4.4.3  Garanties en zekerheden 

Aanbieders zeggen garanties en zekerheden toe om het beleggings- en terugbetalingsrisico 

voor de belegger (ogenschijnlijk) te verminderen. Die garanties en zekerheden kunnen 

bestaan uit het recht op tweede hypotheek, achterstelling van andere leningen die aanbieder 

is aangegaan, bankgaranties en terugkoopgaranties. De AFM kijkt zeer kritisch naar de 

aanwezigheid en de werking van garanties. Bij nader onderzoek naar garanties stelde de 

AFM in verschillende dossiers vast dat deze feitelijk niet aanwezig waren, of materieel van 

geen betekenis waren voor de consument. Door een cumulatie van garanties was niet meer 

duidelijk welke verplichtingen de aanbieder was aangegaan. 

Niet van toepassing op Annexum. Geen verbeteringen noodzakelijk.  

 

4.5  Kwaliteit van bestuur en bedrijfsvoering 

4.5.1  Inleiding 

De AFM heeft niet alleen gekeken naar de specifieke risico’s van vastgoedbeleggingen, 

maar ook naar de kwaliteit van het bestuur (de governance) en de bedrijfsvoering van 

vastgoedfondsen en hun beheerders.  

4.5.2  Management en interne controle 

Ruim één op de vijf aanbieders in de AFM-vastgoedrisicoradar wordt bestuurd door slechts 

één natuurlijke persoon. Bij enkele aanbieders is ondanks een meerhoofdig bestuur sprake 

van één dominante directeur-grootaandeelhouder (dga) die de bedrijfsvoering tot in de 

details bepaalt. Deze dga is veelal oprichter van de onderneming.  
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Dit brengt onder meer de volgende risico’s met zich mee voor de beheerste bedrijfsvoering 

en de integriteit van de aanbieder: 

-  Er is onvoldoende interne controle op de besluitvorming van de onderneming; de 

noodzakelijke functiescheiding tussen administratie, inkoop en uitgifte van 

participaties en waardebepaling door het fonds en zijn bestuurder kan niet worden 

gewaarborgd. Bij te veel macht van de dga is er vaak onvoldoende tegengeluid, 

waardoor mogelijk risico’s over het hoofd worden gezien. 

-  Onvoldoende schaalgrootte en een eenhoofdige leiding vormen een ernstig risico 

voor een adequaat bestuur van het fonds. De AFM acht het niet waarschijnlijk dat de 

capaciteit en deskundigheid op alle relevante gebieden aanwezig is, zoals op de 

gebieden van financieel management, verhuurmanagement, vastgoedbeheer, 

fondsstructurering en compliance.  

Annexum kent een businessunit gestuurde organisatie, waarbij elke businessunit een 

manager heeft. Alle businessunit managers maken onderdeel uit van het 

management team, waar wekelijks relevante ontwikkelingen worden besproken en 

beleidsbepalingen worden vastgelegd.  

Annexum kent 4 beleidsbepalers (als bedoeld in de Wft) en een beoogd 

beleidsbepaler (wegens recente benoeming van deze persoon is de AFM toetsing op 

betrouwbaarheid en deskundigheid nog niet afgerond). De beleidsbepalers hebben 

verschillende achtergrond en expertise. Deze achtergrond en expertise is voor 

beleggers tevens zichtbaar op de website en wordt vermeld in het prospectus. 

 

Het systeem van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is digitaal 

vastgelegd en wordt periodiek herzien. De wijze waarop bedrijfsprocessen worden 

uitgevoerd worden via dit digitale workflow management systeem afgedwongen. 

Hiermee is gewaarborgd dat werkzaamheden plaatsvinden door de daartoe 

aangewezen medewerkers. Tevens wordt dit alles digitaal en extern toetsbaar 

opgeslagen. 

4.5.3 Naleving van toezichtregels 

Beleggingsinstellingen moeten hun bedrijf op grond van de Wft zodanig inrichten dat ze 

wetsovertredingen tegengaan. De naleving van toezichtregels verdient daarbij uiteraard 

bijzondere aandacht. Hoewel niet verplicht voor beleggingsinstellingen kan een beheerder 

van vastgoedfondsen hiervoor een compliance officer aanstellen. De AFM heeft in 

verschillende dossiers door middel van formele aanwijzingen overtredingen in de 

bedrijfsvoering (onder meer met betrekking tot het prospectus of de intrinsieke 

waardeberekening) moeten herstellen. 

Annexum heeft een compliance officer aangesteld die, gezamenlijk met een tweetal 

interne juristen, toeziet op naleving van (toezicht)regels. Annexum leeft de 

toezichtregels na.  

4.5.4  Risicomanagement 

Bij tweederde van de vergunninghouders zijn dividend- en/of rente-uitkeringen verminderd, 

overgeslagen of opgeschort. Bij één fonds hebben beleggers moeten bijstorten. Veel 

aanbieders hebben moeite met het beheersen van de huidige financiële risico’s. De AFM 

constateerde in meerdere gevallen dat de continuïteit van de beleggingsinstelling door 

financiële problemen ernstig onder druk stond. Enkele open-end fondsen moesten 
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noodgedwongen worden gesloten, omdat de beheerder niet meer aan de inkoopverplichting 

kon voldoen jegens beleggers die van hun stukken afwilden. Naast marktbrede 

waardedalingen van vastgoed kan mismanagement ook de oorzaak van bovengenoemde 

problemen zijn. De AFM ziet de volgende belangrijkste materiële risico´s: 

- vastgoedpositierisico’s tijdens de koop; 

- huurdersrisico; 

- (her)financieringsrisico; en 

-  vastgoedbeheerrisico. 

 

Vastgoedpositierisico’s tijdens de koop  betreft het risico dat de aanbieder een 

aankooptransactie verricht, waarna hij door onverwachte gebeurtenissen de onroerende 

zaak niet kan afnemen, terwijl de transactie bindend is geworden.  

Biedingen worden altijd gedaan op een aantal standaard en eventueel dealspecifieke 

voorbehouden. Er wordt pas afgenomen nadat alle condities zijn vervuld en de 

hiermee samenhangende risico’s voor beleggers zijn gemitigeerd. 

 

Het verhuurrisico omvat verschillende risico’s, zoals de kans dat een huurder na de 

contractperiode verhuist, failleert, of dat de huurder tussentijds het contract openbreekt en 

huurincentives of lagere huurniveau’s afdwingt. Verhuurrisico’s kunnen worden verminderd 

door actief verhuurmanagement en als er tijdig investeringen in het vastgoed worden 

verricht.  

Annexum voert het commerciële vastgoedmanagement in eigen beheer uit, waarvoor 

zij per businessunit gespecialiseerde asset managers in dienst heeft. Door 

persoonlijk contact met elke huurder kan worden ingespeeld op de situatie en 

wensen van de huurders. Verder heeft Annexum succesvol een flexibel en innovatief 

verhuurconcept gelanceerd in de door haar beheerde kantorenportefeuille onder het 

label FlexOffiz. Hiermee wordt ingespeeld op huidige marktontwikkelingen en wordt 

het verhuurrisico zoveel mogelijk gemitigeerd.  

 

(Her)financieringsrisico: risicobeheersing door actief financieringsbeleid. Beheerders 

moeten bijzonderheden zoals: hogere renteopslagen, doorbreken convenanten, additionele 

aflossingen, beslag op huurinkomsten melden aan hun beleggers. Bijna 60% van de 

vergunninghouders heeft momenteel te maken met aangescherpte eisen en/of maatregelen 

van de financier.  

Annexum heeft voortdurend aandacht voor het (her)financieringsrisico, risico’s met 

betrekking tot lopende financieringen hieronder begrepen. Er vindt zeer regelmatig 

overleg plaats met de hypotheekbanken, waarbij Annexum proactief communiceert 

over eventuele opgetreden risico’s. Hierdoor kunnen risico’s in een zo vroeg mogelijk 

stadium in overleg met de bank worden geadresseerd. Bijzonderheden m.b.t. 

financiering zijn in voorkomende gevallen gemeld aan beleggers. Annexum doet met 

vrijwel alle financiële instellingen die op de Nederlandse markt actief zijn zaken en 

heeft recent twee nieuwe financiers weten aan te trekken voor (her) financiering, 

teneinde dit risico te verminderen. 

 

Vastgoedbeheerrisico Het vastgoed kan in waarde dalen door inadequaat vastgoedbeheer. 

Dit vraagt om doorlopend aandacht voor onderhoud en aanpassingen. Door het beheer zelf 
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uit te voeren, kan de aanbieder dit risico beperken. Dan moet er wel voldoende kennis, 

kunde en een goed netwerk in huis zijn. Uitbesteding van vastgoedbeheer vraagt om een 

strakke controle door de eigenaar. 

Annexum voert het commerciële vastgoedmanagement in eigen beheer uit, waarvoor 

zij per businessunit gespecialiseerde asset managers in dienst heeft. Bij het 

beheersen van het vastgoedbeheerrisico is functiescheiding een belangrijk thema. 

Het technisch vastgoedmanagement is uitbesteed aan het gespecialiseerde bureau 

Kruse & Lampo. Het administratieve beheer is uitbesteed aan Confia. Hierdoor wordt 

gewaarborgd dat er steeds voldoende kennis aanwezig is. Tevens vindt er, door 

introductie van een aantal vaste oplever 

 en rapportagemomenten, een hoge mate van controle plaats over het gehele 

vastgoedbeheer. Zo wordt per vastgoedobject een meerjaren onderhoudsbegroting 

opgesteld, welke periodiek wordt bijgesteld en waarvan de uitvoering wordt 

gecontroleerd. 

 

4.6  De waardering van de vastgoedportefeuille 

De waarde van een vastgoedbelegging steunt op de juiste waardering van de objecten in de 

portefeuille van een fonds. De actualiteit en kwaliteit van vastgoedtaxaties zijn daarbij 

essentieel. De Wft schrijft voor dat een onafhankelijke deskundige in ieder geval één keer 

per jaar een waardering moet uitvoeren van de activa van de beleggingsinstelling. De 

onafhankelijke deskundige (vaak een externe taxateur) speelt een sleutelrol in de 

waardering. De accountant speelt achteraf een belangrijke rol. Instellingen die niet onder 

toezicht staan hoeven, als zij niet voldoen aan de wettelijke omvangscriteria voor de 

controleplicht, geen accountantsverklaring in de jaarrekening op te nemen. Dit vormt een 

verhoogd risico voor de particuliere belegger. 

Het vastgoed in de fondsen van Annexum wordt tenminste jaarlijks gewaardeerd. De 

waardering wordt gevalideerd door een externe deskundige. In de verslaggeving aan 

beleggers wordt opgenomen welke externe deskundige bij de waardering betrokken 

is geweest. Voorts is het beleid van Annexum om ook voor vrijgestelde fondsen een 

accountantsverklaring in de jaarrekening op te nemen.  

4.7  Deskundigheid van de bestuurders 

Het effectief en efficiënt beheren van een vastgoedfonds vereist specifieke kennis en 

expertise op verschillende gebieden: vastgoedontwikkeling, verhuurmanagement, financieel 

management, fiscale wetgeving en toezichtwetgeving. De verrichte onderzoeken leveren het 

beeld op dat de vereiste deskundigheid (kennis, vakbekwaamheid en bestuursbekwaamheid) 

te vaak op één of meerdere punten tekortschiet. Deze tekortkomingen lijken afhankelijk van 

de achtergrond en ervaring van de bestuurders. De AFM onderscheidt: 

- fondsen waar bestuurders met een vastgoedachtergrond de overhand hebben; en 

- fondsen waar bestuurders met een financiële achtergrond de overhand hebben. 

 

Het management team van Annexum is breed samengesteld en bestaat uit personen 

met diverse opleidingen, achtergrond en expertise. Specifieke vastgoedkennis en 

financiële kennis is ruim vertegenwoordigd. Alle vier beleidsbepalers zijn door de 

AFM gescreend op deskundigheid en betrouwbaarheid en goedgekeurd (1 additionele 

screening is wegens de recente benoemingsdatum nog niet afgerond). 
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4.8  Integriteit van de bestuurders 

De vastgoedsector is kwetsbaar gebleken voor integriteitsinbreuken, zoals fraude en 

oplichting. Deze inbreuken hebben het vertrouwen in de sector ernstig geschaad. Dit 

onderstreept het belang van betrouwbare bestuurders en een integere bedrijfsuitoefening bij 

vastgoedbeleggingsinstellingen. 

Alle beleidsbepalers zijn door de AFM gescreend op deskundigheid en 

betrouwbaarheid en goedgekeurd (1 screening is wegens de recente 

benoemingsdatum nog niet afgerond).  

4.8.1.  Blootstelling aan integriteitsrisico’s en incidenten 

Uit het self-assessment blijkt dat ruim 75% van de vergunninghoudende beheerders aangaf 

niet aan integriteitsrisico’s te zijn blootgesteld. Dit beeld komt overeen met het nagenoeg 

ontbreken van vrijwillige en verplichte incidentmeldingen. Gelet op het verhoogde 

frauderisico in de vastgoedsector, acht de AFM het onwaarschijnlijk dat zich niet of 

nauwelijks integriteitschendingen hebben voorgedaan en plaatst de AFM vraagtekens bij het 

integriteitbewustzijn van sommige vastgoedbeleggingsinstellingen. 

Alle beleidsbepalers zijn door de AFM gescreend goedgekeurd m.b.t. deskundigheid 

en betrouwbaarheid (1 screening is wegens de recente benoemingsdatum nog niet 

afgerond). Alle overige medewerkers van Annexum hebben een pre employment 

screening ondergaan, die wordt uitgevoerd door het Dutch Securities Institute (DSI). 

Alle medewerkers hebben zich schriftelijk gecommitteerd aan een interne 

gedragscode, waar integriteitsrisico’s in algemene zin en specifiek benoemd worden. 

Annexum heeft een incidentenprocedure ingevoerd, die inhoudt dat incidenten 

(integriteitsschendingen) worden gerapporteerd aan het management en de AFM.  

4.8.2 Belangenverstrengeling van bestuurders 

De AFM heeft in meerdere onderzoeken geconstateerd dat een bestuurder niet alleen 

zakelijk betrokken was bij vastgoedtransacties van het fonds, maar ook privé.  

Annexum heeft ter vermijding van belangenverstrengeling adequate procedures 

ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het 4 ogen principe bij transacties. Bij Annexum 

werkzame personen hebben, behoudens de eigen (vakantie)woning, geen vastgoed in 

eigendom. De historie van vastgoed wordt bij een acquisitie geopenbaard aan 

beleggers. 

4.9 Good practices 

De AFM heeft in haar onderzoek ook goede praktijken geconstateerd. Dit zijn aanbieders die 

op voorgaande zeven thema’s beter dan gemiddeld scoren.  
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Deugdelijkheid van het product  

De AFM constateert dat er vergunninghouders en niet-vergunninghouders zijn die geen of 

nauwelijks vastgoedobligaties aanbieden. Zij bieden uitsluitend participaties aan via een CV-

structuur en/of (certificaten van) aandelen in vastgoed NV’s. Dat is een goede praktijk. De 

consument deelt namelijk in deze gevallen volledig in de winst en is er goede balans tussen 

risico en rendement. 

Annexum onderschrijft deze observatie van de AFM. 

 

De AFM constateert ook dat er vergunninghoudende aanbieders zijn die reeds concrete 

stappen hebben gezet om hun lopende open-end fondsen te laten voldoen aan de AFM 

beleidsregel verhandelbaarheid. Zij hebben bijvoorbeeld het fonds gesloten met behoud van 

verhandelbaarheid. Consumenten kunnen dan nog steeds van hun stukken af, echter niet via 

een inkoopverplichting van het fonds, maar via een overdracht aan andere beleggers. 

Annexum beheert zes (voormalige) open-end fondsen. In overleg met de AFM zijn 

voor deze fondsen maatregelen getroffen naar aanleiding van de beleidswijziging van 

de AFM terzake en de invoering van de Beleidsregel Verhandelbaarheid. Voor een van 

deze fondsen zijn, tezamen met een herstructurering, aanvullende maatregelen 

beoogd, welke naar verwachting in 2012 zullen zijn afgerond.  

 

Kwaliteit van de informatievoorziening  

Op basis van de AFM-vastgoedrisicoradar constateert de AFM dat vergunning-houders in 

het algemeen transparanter zijn dan niet-vergunninghouders, met betrekking tot 

productaanbod, bedrijfsvoering en fondsbestuur. In beide segmenten (vergunninghouders en 

niet-vergunninghouders) zijn er partijen die bijvoorbeeld hun website goed op orde hebben 

en houden. Dat betekent dat de consument in ieder geval de volgende informatie kan lezen 

en opslaan vanaf de website, zonder dat hij zijn naam en adres moet achterlaten: 

- het prospectus van de aanbieding; 

- de jaarrekening en halfjaarrekening van de aanbieder / beheerder; 

- de jaarrekeningen en halfjaarrekeningen van de fondsen, ook van de vrijgestelde 

fondsen; 

-  een volledig en actueel trackrecord van de betreffende aanbieder, waarbij ook 

openheid is gegeven over de minder goed lopende fondsen; 

-  een duidelijke waarschuwing op fondsniveau als het fonds is vrijgesteld van Wft-

toezicht; de risico’s van de aanbieding; en 

-  de beschikbaarheid van nieuwsbrieven. 

 

Annexum voldoet op alle punten aan bovenstaande good practice, met uitzondering 

van de (half)jaarverslaggeving voor besloten vrijgestelde beleggingsfondsen. Deze 

informatie is beschikbaar op een afgeschermd gedeelte van de website voor de 

beleggers in de desbetreffende fondsen. Annexum is van mening deze dat deze 

(onverplichte) informatie privacygevoelig is en niet voor derden relevant is.  
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Naleving van het beleggingsbeleid en prospectus  

De AFM observeert dat vergunninghouders het beleggingsbeleid doorgaans conform 

prospectus uitvoeren, enkele uitzonderingen daargelaten. Daarbij wordt het beloofde 

vastgoed daadwerkelijk gekocht tegen de voorgenomen prijs en de financiering is afgesloten 

conform prospectus. Dit neemt overigens niet weg dat beleggers niet altijd tijdig en duidelijk 

worden geïnformeerd over wijzigingen in het beleggingsbeleid, die bijvoorbeeld optreden 

door onvoorziene marktomstandigheden.  

 

Annexum heeft in alle door haar beheerde fondsen gehandeld conform het 

beleggingsbeleid. Eventuele wijzigingen in het beleggingsbeleid gedurende de 

looptijd zijn altijd actief gecommuniceerd met beleggers. 

 

Kwaliteit van bestuur en bedrijfsvoering  

 

De AFM observeert bij vooral de grotere aanbieders / beheerders dat zij over middelen en 

schaalgrootte beschikken om te investeren in bijvoorbeeld ao/ic-systemen, intranet voor 

beleggers en in een correcte toepassing van wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan een 

beheerste en integere bedrijfsvoering. De AFM observeert ook dat grotere aanbieders meer 

middelen hebben om pro-actief om te gaan met verhuurmanagement, één van de kritische 

succesfactoren in de ogen van de AFM voor de komende jaren. 

 

Annexum besteedt veel aandacht aan, en investeert in de kwaliteit van haar 

bedrijfsvoering.  

 

Het systeem van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is digitaal 

vastgelegd in een workflow managementsysteem. Hiermee is gewaarborgd dat 

werkzaamheden plaatsvinden door de daartoe aangewezen deskundige 

medewerkers. Tevens wordt dit alles digitaal en extern toetsbaar opgeslagen. 

 

Om de beleggers optimaal te kunnen informeren over de stand van zaken in de 

beleggingsfondsen waarin zij deelnemen, informeert Annexum haar beleggers mede 

via myAnnexum. MyAnnexum is een afgeschermd gedeelte van de website, waar aan 

beleggers op een overzichtelijke wijze en toegesneden op de fondsen waarin de 

individuele belegger deelneemt informatie ter beschikking wordt gesteld. Door deze 

wijze van informatieverstrekking is Annexum in staat om, naast de reguliere en 

verplichte informatie, voor geïnteresseerde beleggers ook meer 

achtergrondinformatie te verstrekken.  

 

Annexum voert het commerciële vastgoedmanagement (verhuurmanagement) in 

eigen beheer uit, waarvoor zij per businessunit gespecialiseerde asset managers in 

dienst heeft. Door persoonlijk contact met elke huurder kan worden ingespeeld op de 

situatie en wensen van de huurders. Verder heeft Annexum succesvol een flexibel en 

innovatief verhuurconcept gelanceerd in de door haar beheerde kantorenportefeuille 

onder het label FlexOffiz. Hiermee wordt ingespeeld op huidige marktontwikkelingen 

en wordt het verhuurrisico zoveel mogelijk gemitigeerd.  

 

Annexum is in voorkomende gevallen actief betrokken bij de totstandkoming van wet- 

en regelgeving. Naleving van wet- en regelgeving heeft doorlopende aandacht binnen 

Annexum. Hiertoe heeft zij een compliance officer benoemd en twee interne juristen 



Analyse Annexum: AFM observaties niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten 

Pagina | 20  

 

in dienst. Indien wenselijk wordt daarnaast advies een externe specialist ingewonnen.  

 

Annexum speelt een voortrekkersrol bij de verdere professionalisering van de sector. 

Zo is zij actief betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Transparantie 

Vastgoedfondsen en van brancheorganisatie Forumvast. Tevens is Annexum 

aangesloten bij Dufas. 

 

 


