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BELANGRIJKE INFORMATIE

Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze Brochure niet volledig 
is en niet alle informatie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel te vormen over het 
aanbod tot deelname aan het Groenwoningen Fonds.

Er wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus en (eventuele) bijbehorende Supplementen 
zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. Elke beslissing 
omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus en 
(eventuele) bijbehorende Supplementen.

Het algemeen verkrijgbare Prospectus en (eventuele) bijbehorende Supplementen worden 
gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.groenwoningenfonds.nl). Het Prospectus 
en (eventuele) bijbehorende Supplementen is tevens kosteloos verkrijgbaar via:

Credit Linked Beheer B.V.
Postbus 3173
3760 DD Soest

Tel.: +31 (0)85 210 1719

Website: www.clbeheer.nl,  E-mail: info@clbeheer.nl

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen 
risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in het Groenwoningen Fonds. De 
waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren 
dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Prospectus en (eventuele) 
bijbehorende Supplementen bevatten de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om 
zich een oordeel te vormen over het Groenwoningen Fonds en de daaraan verbonden kosten 
en risico’s.

Op deze Brochure is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen 
generlei recht aan deze Brochure ontlenen. Slechts de inhoud van het Prospectus en (eventuele) 
bijbehorende Supplementen is bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing 
informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus en (eventuele) 
bijbehorende Supplementen zijn opgenomen. Deze Brochure houdt geen aanbod in van enig 
financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen 
van enig financieel instrument.

De Beheerder van het Fonds (Credit Linked Beheer B.V.) beschikt over een door de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. Het Fonds en de 
Beheerder zijn geregistreerd bij de AFM en vallen onder toezicht van de AFM. Het Prospectus is 
goedgekeurd door de AFM. 

De afbeeldingen van de woningen in paragraaf 1.1 en hoofdstuk 4 betreffen voornamelijk artist’s 
impressions van de aangekochte woningen.

Soest, april 2017, Credit Linked Beheer B.V.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. Het gemiddelde dividend is berekend over de prognose looptijd van het Fonds. Het 
dividend voor 2017 is naar verwachting 4,8%.

** Het fiscale voordeel voor de Nederlandse particuliere belegger bedraagt jaarlijks minimaal 1,56% (bij 
een individueel totaal vermogen vanaf € 25.000 tot € 100.000) en maximaal 2,32% (bij een individueel 
totaal vermogen vanaf circa € 1.000.000) over zijn groene beleggingen. Wanneer een particuliere belegger 
groene beleggingen heeft die de vrijstellingsbedragen overstijgen, wordt geen voordeel verkregen over 
het meerdere. Alleen particuliere beleggers waarbij (i) de groene vrijstelling al (deels) is gebruikt, (ii) de 
belegging wordt gerekend tot het ondernemersvermogen, (iii) waarbij sprake is van een aanmerkelijk 
belang of (iv) waarbij het resultaat van de belegging in het Groenwoningen Fonds valt onder “resultaat uit 
overige werkzaamheden” profiteren niet (geheel).
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1. HET GROENWONINGEN FONDS

Het Groenwoningen Fonds (het “Fonds“) biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in groene Nederlandse 
nieuwbouw huurwoningen. Het Fonds belegt voornamelijk in eengezinswoningen met tuin. In 2017 is de eerste Emissie  
succesvol verlopen en werden ruim 3.700 Paticipaties geplaatst (€ 18,7 miljoen) over een periode van minder dan negen 
maanden. Met deze gelden zijn inmiddels 135 woningen, verdeeld over tien projecten, aangekocht. 

Het Groenwoningen Fonds is een door de overheid aangewezen fiscaal Groenfonds. Op dit moment zijn er negen 
aanbieders van groenfondsen. Het Groenwoningen Fonds is het enige Groenfonds in Nederland dat alleen belegt in 
duurzame woningen. Belegt u als particulier in een Groenfonds? Dan krijgt u belastingvoordeel. Dit is de zogeheten 
heffingskorting voor groene beleggingen. Het voordeel bedraagt, onder voorwaarden, minimaal 1,56% en maximaal 
2,32% per jaar (het fiscaal voordeel hangt af van de individuele omstandigheden van de Participant en kan alleen 
worden behaald voor beleggingen die vallen in Box 3). Hierover leest u meer in bijlage II.

Het Groenwoningen Fonds is aangewezen als fiscaal Groenfonds, omdat wordt belegd in duurzame groenverklaarde 
woningen. Woningen kunnen alleen groen verklaard worden indien zij minstens 35% energiezuiniger zijn dan conform 
het Bouwbesluit en indien alleen hout met FSC of PEFC-keurmerk wordt gebruikt.  

De woningen die het Fonds aankoopt hebben doorgaans een huur van € 800 tot € 1.200 per maand en vallen daarom 
in de vrije sector. In krimpgebieden worden geen woningen aangekocht. Doordat de woningen zeer energiezuinig 
zijn, bedragen de energielasten doorgaans minder dan € 20 per maand. Vergeleken bij reguliere woningen wordt dus 
aanzienlijk op de energiekosten bespaard.

Naast de belastingkorting genieten de particuliere beleggers in het Groenwoningen Fonds van een stabiel direct 
verhuurrendement. Daarenboven kan, bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden 
verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. Dit leidt naar verwachting tot een effectief jaarrendement van 
6,4%*, exclusief het belastingvoordeel.

Het Groenwoningen Fonds biedt u een goede geografische spreiding, een beperkte afhankelijkheid van economische 
ontwikkelingen, een stabiele huurstroom door het grote aantal huurders, een jaarlijks fiscaal voordeel en vanwege 
de huidige marktomstandigheden een goed uitzicht op waardestijging van de woningen. Bovendien draagt u bij 
aan het op de kaart zetten van de energiezuinige woning in ons land en dus werkt u mee aan het voldoen aan de 
klimaatdoelstelling. Een gemiddelde reductie van acht ton CO2 per jaar per woning is haalbaar.

KENMERKEN VAN DE EMISSIE

•	 Participaties van € 5.000,- (geen emissiekosten).

•	 Verwacht gemiddeld dividend rendement van 6,1%*, uitkering per kwartaal (exclusief belastingvoordeel).

•	 Jaarlijks belastingvoordeel van 1,56% tot 2,32% voor Box 3 beleggingen.

•	 Na vier jaar treedt een terugkoopfaciliteit in werking.

Alle Participaties vertegenwoordigen gelijke rechten, zoals het stemrecht en de aanspraak op het resultaat dat met het 
vermogen van het Fonds wordt gerealiseerd. De Participaties in het Fonds zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen 
beursnotering worden aangevraagd. Er zal geen markt worden onderhouden in de Participaties.

Credit Linked Beheer B.V. beheert ook het Huurwoningen Nederland Fonds.

*   Het gemiddelde dividend is berekend over de prognose looptijd van het Fonds. Het dividend voor 2017 is naar verwachting 4,8%. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de 
waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie gedurende de prognose   looptijd van 
het Fonds. Rendementen zijn exclusief het maximale belastingvoordeel. Zie bijlage II voor meer fiscale informatie.

5



1.1 DE WONINGPORTEFEUILLE

•	 Tot april 2017 zijn 135 woningen gekocht in o.a. Schiedam, Arnhem, Waddinxveen  

en Dongen.

•	 Met de opbrengst van de huidige Emissie zullen naar verwachting 189 woningen wor-

den aangekocht. Voor diverse locaties in Nederland worden projecten overwogen.

Dongen
De veertien A++++ grondgebonden 
vrije sector woningen zijn in 2016 
volledig gebruiksklaar opgeleverd 
(inclusief vloer- en wandafwerking).  
De woningen zijn modulair gebouwd 
door VolkerWessels (Morgenwonen). 
Alle woningen zijn verhuurd.  

Hazerswoude-Dorp 
(gemeente Alphen aan den Rijn)
De tien grondgebonden  nul-op-
de-meter vrije sector woningen 
(groen gemarkeerd in nevenstaande 
afbeelding) in Hazerswoude-Dorp 
betreffen IQ woningen van Ballast 
Nedam. Alle woningen zijn verhuurd.

Waddinxveen
Het betreft twintig nul-op-de-meter 
woningen in de wijk Triangel te 
Waddinxveen. De woningen worden 
in het eerste kwartaal van 2018 
opgeleverd.

Tiel
In Tiel zijn tien grondgebonden 
woningen aangekocht. Zoals ook in 
Hazerswoude-Dorp betreffen het nul-
op-de-meter woningen. Oplevering 
vond plaats in 2016. Alle woningen 
zijn verhuurd.

Tholen
In Tholen worden zeven woningen 
gebouwd door een dochter-
onderneming van VolkerWessels. De 
oplevering staat gepland in het derde 
kwartaal van 2017. Het betreffen nul-
op-de-meter woningen.
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Nieuwbouw- 
woningen met 
zonnepanelen, 
een warmte-
pomp en triple 
glas

Dongen, 2016

Hazerswoude-Dorp, 2016

Tiel, 2016

Tholen, 2017
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•	 Alle aangekochte woningen hebben een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of 

inductie kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. 

•	 Voorts een ruime luxe badkamer met afzonderlijke hardglazen douchecabine en hangend toilet. 

•	 Het energielabel van alle aangekochte woningen is A++++.

Meppel
In de wijk Nieuwveense Landen te Meppel worden acht  
woningen gebouwd. Deze woningen beschikken over 
een volwaardige zolderkamer inclusief dakterras op het 
westen. Oplevering wordt verwacht in het derde kwartaal 
van 2017. De woningen worden gebouwd door een 
dochteronderneming van VolkerWessels. Het betreffen 
woningen die gebouwd worden conform het PlusWonen 
concept en hebben een EPC waarde van nul.

Oijen
In Oijen (gemeente Oss) zijn zes woningen aangekocht 
(waarvan drie hoekwoningen). De woningen worden 
gebouwd in het hart van het dorp Oijen, op korte afstand 
van alle voorzieningen van de stad Oss. Eind 2016 is gestart 
met de bouw, waarna in het vierde kwartaal van 2017 de 
woningen worden opgeleverd. Voor de woningen is een 
huurgarantie van zes maanden overeengekomen.

Schiedam
Het betreft dertig nul-op-de-meter woningen in Park 
Harga te Schiedam (waarvan twaalf hoekwoningen). De 
woningen worden modulair gebouwd door VolkerWessels 
(MorgenWonen). De woningen worden in het eerste 
kwartaal van 2018 opgeleverd. 

Arnhem 
In Arnhem is een grondpositie verworven voor de bouw van 
21 woningen, waarvan acht hoekwoningen. De woningen 
worden gebouwd door KlokWonen. De start van de bouw 
staat gepland in het voorjaar van 2017, oplevering voor 
eind 2017. De woningen zijn energieneutraal en hebben 
daarom een EPC waarde van nul. 

Molenhoek
Ook in Molenhoek (bij Nijmegen) wordt gebouwd door 
KlokWonen. Het betreffen negen woningen in een project 
van 24 woningen, de overige vijftien woningen betreffen 
vergelijkbare koopwoningen. De woningen, met een EPC 
van nul, zullen in het vierde kwartaal van 2017 worden 
opgeleverd.

Oijen, 2017

Arnhem, 2017

Meppel, 2017

Molenhoek, 2017



1.2 HET BELEGGINGSBELEID

•	 Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector.

•	 Geen aankopen in Noordoost Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en 

Zeeuws-Vlaanderen.

•	 Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en energiezuinige woningen.

Het Fonds belegt in Nederlandse grondgebonden huurwoningen (inclusief bijbehorende garages 
en/of parkeerplaatsen) in de te liberaliseren en vrije sector. Hierbij zal de nadruk worden gelegd 
op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 3.000.000 en € 9.000.000, zodat een goed 
gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd. Belangrijk hierbij is, dat voornamelijk 
groenverklaarde woningprojecten worden aangekocht om de fiscale status van Groenfonds te 
kunnen behouden. Meer hierover leest u in hoofdstuk 3.

Aankoop van woningen
De aankoopprijs, die voor de woningen wordt betaald, is voornamelijk afhankelijk van de grootte 
en ligging van de woning. Voor de gehele portefeuille wordt bij de bepaling van het verwachte 
rendement uitgegaan van een bruto-aanvangsrendement van 4,85%. Ter indicatie, voor 
grondgebonden woningen liggen de actuele bruto-aanvangsrendementen tussen 4,2% en 5,5%.

Om te voldoen aan de vereisten van de Regeling Groenprojecten 2010 dient minimaal zeventig 
procent van de aangekochte woningen duurzaam en energiezuinig zijn. De woningen moeten 
daarom een groenverklaring hebben, die door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
wordt afgegeven. Een groenverklaring voor een woning is tien jaar geldig.

Uitponden van woningen
Bij het vertrek van een huurder kan de vrijkomende woning worden verkocht. Dit kan, naast het 
directe rendement van de huurinkomsten, een extra rendement opleveren. Bij een verder herstel 
van de woningmarkt kan als gevolg van goede uitpondmogelijkheden het totale rendement van 
het Fonds verder oplopen.

Complexgewijze verkoop van woningen
Alleen na toestemming van de 
Participanten kunnen complexen van 
huurwoningen worden verkocht. Met 
name wanneer de groenverklaring 
van een woningcomplex na tien jaar 
afloopt, is er reden een dergelijk 
complex te verkopen. De opbrengst 
zal dan deels gebruikt worden voor 
inkoop van Participaties.

Locatie van het vastgoed
Bepaalde gemeenten in Nederland 
worden gekenmerkt door een 
verwachte afname van het aantal 
huishoudens tot 2040 (bron: 
Planbureau voor de Leefomgeving). 
Dit geldt met name voor gemeenten 
in Noordoost Groningen, het zuiden 
van Limburg, de Achterhoek en 
Zeeuws-Vlaanderen. Om het beoogde 
rendement in het Fonds te behalen, 
zal niet in deze krimpgemeenten 
worden geïnvesteerd.
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1.3 INVESTERINGSSTRUCTUUR EN PROGNOSE RENDEMENT

•	 Met de opbrengst van de Emissie 2017 wordt de Woningportefeuille met € 48,1 miljoen uitgebreid.

•	 Maximaal 60% hypothecaire Financiering. 

•	 Verwacht gemiddeld dividend rendement van 6,1%*, uitkering per kwartaal (exclusief belastingvoordeel).

•	 Verwacht gemiddeld totaal rendement van 6,4%* per jaar (exclusief belastingvoordeel).

Investeringsstructuur
De investering, die het Fonds met de opbrengsten van “Emissie 2017” verwacht te doen, bedraagt (exclusief liquiditeiten) 
€ 48,1 miljoen en bestaat uit de aankoopprijs van de Woningportefeuille inclusief kosten koper, financieringskosten en 
fondskosten.

Het Fonds belegt niet rechtstreeks in de woningen, maar verschaft via een Winstdelende Lening het vermogen dat 
noodzakelijk is voor de aankoop door de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. Deze structuur is noodzakelijk om 
aan de fiscale vereisten voor een Groenfonds te kunnen voldoen. Meer hierover leest u in Bijlage I.

Hypothecaire Financiering
De maximale Financiering van het Fonds is 60% van de balanswaarde van het vastgoed. Jaarlijks wordt 2% van de 
oorspronkelijke Financiering afgelost. Bij verkoop wordt circa 70% van de verkoopsom gebruikt ter aflossing van de 
Financiering.

Verwacht rendement
Op basis van de aangekochte en nog te verwachten uitbreiding van de Woningportefeuille bedraagt het verwachte 
rendement van de Participaties over een periode van tien jaar 6,4%* (exclusief belastingkorting). 

Het verwachte rendement is opgebouwd uit:
•	 Rendement door het verhuren van de Woningportefeuille.
•	 Rendement door verkoop van (delen van) de Woningportefeuille. 

Daarnaast wordt een extra rendement behaald door het fiscaal voordeel van minimaal 1,56% (bij een individueel totaal 
vermogen vanaf € 25.000 tot circa € 100.000) en maximaal 2,32% per jaar (bij een individueel totaal vermogen vanaf 
circa € 1.000.000). Exacte informatie hierover wordt gegeven in Bijlage II.  Dit voordeel ontvangt de Participant niet van 
het Fonds, maar als jaarlijkse korting op uw af te dragen belasting in Box 1 en Box 3.   

Het geprognosticeerde dividend (exclusief de belastingkorting) bedraagt 4,8%* in 2017, waarna in volgende jaren het 
geprognosticeerde dividend oploopt naar gemiddeld 6,1%*. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd.

*   Het gemiddelde dividend is berekend over de prognose looptijd van het Fonds. Het dividend voor 2017 is naar verwachting 4,8%. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat 
de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben 
ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie gedurende de prognose 
looptijd van het Fonds. Rendementen zijn exclusief de maximale belastingkorting. In bijlage II vindt u meer fiscale informatie.

Fondsinvestering

Aankoopprijs Woningportefeuille  € 47.250.000 Financiering  € 28.350.000

Kosten koper  € 803.250 Winstdelende Lening 
(inbreng Participanten)

 € 21.000.000 

Totale investering Woningportefeuille  € 48.053.250 Totale vermogen  € 49.350.000

Structureringsvergoeding, 
marketing- en algemene kosten  € 1.128.000

Liquiditeiten  € 168.750 

Totale investering  € 49.350.000 
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Het maximale 
verlies is be-
perkt tot het 
deelnamebe-
drag van de 
Participant

1.4 VOORWAARDEN GROENFONDS, (FISCALE) STRUCTUUR EN RISICO’S

•	 Aangewezen groenfonds voor gemene rekening.

•	 Fiscaal transparant. 

•	 De particuliere Participant betaalt geen dividendbelasting of voorheffing.

•	 De particuliere Participant profiteert van maximaal 2,32% belastingvoordeel per jaar.

Voorwaarden Groenfonds
Alleen banken en geregistreerde beleggingsinstellingen kunnen worden aangewezen als 
Groenfonds. Groenfondsen dienen minimaal 70% van hun balanstotaal te beleggen in 
groenverklaarde projecten. 

Juridische structuur
Het Fonds is een geregistreerde beleggingsinstelling die is aangegaan in de vorm van een fiscaal 
transparant fonds voor gemene rekening onder het Nederlands recht. Het Fonds is aangegaan 
voor onbepaalde tijd. Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de Wft. Onder 
voorwaarden is een Terugkoopfaciliteit beschikbaar, hetgeen het Fonds verplicht om Participaties 
op de Handelskoers terug te kopen. 

Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom geen vastgoed in eigendom hebben of 
verplichtingen aangaan. De Stichting Bewaarder, een speciaal daartoe opgerichte (van de 
Beheerder onafhankelijke) entiteit, houdt de  Woningportefeuille juridisch in eigendom en gaat 
alle verplichtingen aan.

Fiscale aspecten
De Belastingdienst heeft bevestigd dat het Fonds voor de heffing van inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en dividendbelasting transparant is. Dit houdt in dat het Fonds niet 
zelfstandig belastingplichtig is. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden op dividend-
betalingen. 

Daarnaast is het Fonds aangewezen als Groenfonds. Wanneer een particuliere belegger belegt in 
een Groenfonds geldt een belastingkorting van maximaal 2,32% per jaar, bestaande uit:
•	 Een vrijstelling in box 3 (tot € 57.385 per belastingplichtige, voor partners € 114.770) bij de 

berekening van de vermogensrendementsheffing. 
•	 Een belastingkorting in box 1 ter hoogte van 0,7% van het in box 3 vrijgestelde bedrag.

Dividenden uitgekeerd op Participaties van in Nederland gevestigde rechtspersonen (zoals de 
NV en de BV) worden in 2017 belast tegen een tarief van minimaal 20%. 

Risico’s
Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen 
voordoen, die het rendement negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor de Participaties uitgegeven 
door het Fonds. Deze paragraaf bevat een samenvatting van de risico’s zoals omschreven in het 
Prospectus. Het maximale verlies dat de Participant kan lijden is het bedrag van zijn deelname.

Omdat het Fonds deels gebruik maakt van hypothecaire Financiering, zullen negatieve 
ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het Fonds (het hefboomeffect). 

Verhuur- en leegstandrisico
Leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de 
Participanten. Langdurige leegstand kan leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de woningen 
om een nieuwe huurder te vinden. Ook bestaat het risico dat in een nieuw huurcontract een 
lagere huurprijs wordt opgenomen, waardoor huurinkomsten zullen teruglopen. 

Kostenrisico’s 
Het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in 
werkelijkheid hoger uitvallen, of dat er kosten moeten worden gemaakt die vantevoren niet 
waren begroot. Dergelijke hogere kosten leiden tot een lager rendement voor de Participanten.
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•	 Beleggen in vastgoed brengt altijd risico’s met zich mee.

•	 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leegstandrisico, prijs- en rentefluctuaties, hoger dan verwachte 

exploitatiekosten, milieu- en politieke risico’s, tegenpartijrisico, herfinancieringsrisico en de risico’s bij 

de ontwikkeling van woningen. 

Marktrisico 
Marktrisico is een belangrijke factor in de waardeontwikkeling van de Woningportefeuille. Het risico bestaat dat het 
economische klimaat verslechtert, waardoor de waarde en de opbrengst van de Woningportefeuille afneemt. Dit kan 
een waardedaling van de Participaties tot gevolg hebben. Uitzonderlijke marktomstandigheden of grote onrust kunnen 
ook tot gevolg hebben dat de waarde van de Participaties terugloopt. Dit kan ook gebeuren door ontwikkelingen die 
niet direct samenhangen met de vastgoedmarkt, zoals bijvoorbeeld het niet goed functioneren van het bankensysteem 
of instabiliteit van de eurozone.

Beperkte verhandelbaarheid Participaties
De Participaties zijn niet beursgenoteerd, er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De looptijd van het Fonds 
is voor onbepaalde duur. Alhoewel de Terugkoopfaciliteit naar verwachting voldoende uitstapmogelijkheden voor 
Participanten biedt, is dit echter geen garantie om uit te kunnen stappen. Deze uitstapmogelijkheid kan tegenvallen 
en juist als het Fonds slecht presteert, zal het moeilijk zijn om uit te stappen tegen een redelijke prijs.

Wijzigingen in (fiscale) regelgeving
Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Fonds 
wijzigen en/of het rendement van het Fonds worden beïnvloed. Vermindering of afschaffing van de belastingkorting 
leidt tot een lager rendement voor de Participanten.

Ontwikkelrisico
Bij de ontwikkeling van woningcomplexen zijn er diverse extra risico’s in vergelijking met de risico’s bij de aankoop van 
bestaande woningen. Er worden veronderstellingen gemaakt over de te verwachten huur, de interesse van huurders en 
de financieringslast. Het is mogelijk dat deze veronderstellingen te optimistisch zijn. Wanneer de bouwonderneming 
tijdens de bouw failliet gaat maar ook door andere onvoorziene vertragingen, kan de oplevering van de woningen 
later plaatsvinden dan verwacht. Ook kunnen bouwkosten hoger uitkomen dan verwacht of kan de bouwkundige 
kwaliteit van de opgeleverde woningen tegenvallen, waardoor later meer onderhoud noodzakelijk zal zijn. Dit alles 
heeft een negatief effect op het rendement van de Participaties.

Financierings- en renterisico
De Woningportefeuille wordt deels met vreemd vermogen gefinancierd waardoor waardeveranderingen van de 
Woningportefeuille versterkt doorwerken in de waarde en het rendement van een Participatie (het hefboomeffect). 
Gaat het goed met de belegging, dan levert het hefboomeffect een positieve bijdrage aan het rendement. Zitten de 
marktomstandigheden echter sterk tegen, dan levert het hefboomeffect een negatieve bijdrage aan het rendement.

Aan financieringen worden bepaalde voorwaarden verbonden door de Financier. Zo moet de verhouding tussen 
huuropbrengsten en rentelasten aan een bepaald minimum voldoen (ICR convenant). Ook mag de waarde van het 
onderpand niet te veel afnemen ten opzichte van de nog uitstaande Financiering (LTV convenant). Indien aan deze 
voorwaarden niet meer wordt voldaan, bestaat het risico dat de lening (deels) direct terugbetaald dient te worden of 
dat de bank de voorwaarden aanscherpt (bijvoorbeeld een hogere renteopslag). Het verleden heeft uitgewezen dat bij 
dergelijke scenario’s het rendement sterk kan tegenvallen.

Blijkt bij het aflopen van een Financiering herfinanciering onmogelijk, dan leidt dit tot een gedwongen verkoop van de 
woningen, waarbij de opbrengst beduidend lager kan uitvallen dan bij reguliere verkoop van de woningen.

Risico vervallen van de fiscale groenstatus van het Fonds 
70% van de beleggingen van het Fonds dient te bestaan uit groenverklaarde woningen. Wanneer hier niet aan wordt 
voldaan, kan de fiscale groenstatus van het Fonds vervallen. Dit is uiteraard ongunstig voor het rendement op de 
Participaties.
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Ervaren 
vergunning-
houdend 
beheerder

1.5 DE INITIATIEFNEMER, CREDIT LINKED BEHEER B.V.

•	 Het Groenwoningen Fonds is een initiatief van Credit Linked Beheer B.V. 

•	 In 2014 heeft Credit Linked Beheer B.V. haar eerste fonds geïntroduceerd.

•	 Credit Linked Beheer B.V. beheert nu twee woningfondsen, het Huurwoningen 

Nederland Fonds en het Groenwoningen Fonds.

Credit Linked Beheer B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met vastgoed gerelateerde 
beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. In 2014 heeft Credit Linked Beheer 
B.V. haar eerste beleggingsinstelling geïntroduceerd, het Huurwoningen Nederland Fonds.

Eduardo Alvarez (algemeen directeur) heeft na zijn studie 
Econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam ervaring 
opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING 
Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank op het gebied 
van Asset & Liability Management en Portfolio Management.

In 2008 heeft Eduardo Alvarez Linked Holding B.V. en Credit Linked 
B.V. opgericht. Credit Linked B.V. richtte zich op beleggingen 
in de financiering van vastgoed. Credit Linked B.V. heeft acht 
obligatieleningen uitgegeven met een totale grootte van € 12 
miljoen. In 2013 werd Credit Linked Beheer B.V. opgericht.

Richard Paardenkooper (commercieel directeur) heeft na zijn studie 
Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt bij het 
accountantskantoor Paardekooper-Hoffman, het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg, het Ziekenfonds Zuid Hollandsche 
Eilanden en vanaf 1987 bij de ING.

Bij de ING was Richard Paardenkooper eerst verantwoordelijk voor 
de financiering van de gezondheidszorg. In later stadium was hij als 
managing director verantwoordelijk voor de kredietverlening van 
Postbank Groen N.V. Deze afzonderlijke bank binnen de ING had 
fiscaal groene status en verleende kredieten aan milieuvriendelijke 
projecten in het kader van de fiscale overheidsregeling “Regeling 
Groenprojecten”.

Hans Vorstenbosch (financieel directeur) heeft de Hogere Informatica
Opleiding aan de Hogeschool Eindhoven (1991) en de eerste MBA 
module Foundations of Senior Management (1996) aan de University
of Milton Keynes (Engeland) succesvol afgerond.

Bij Chevron UK, Rabobank Nederland, IRIS/Robeco en De Veste 
Fondsbeheer heeft Hans Vorstenbosch relevante werkervaring 
opgedaan. In 2010 richtte hij Byloshi Investments op en was 5 jaar 
lang beheerder van het Byloshi Investment Fund.

In 2016 is een Raad van Advies opgericht, die gevraagd en ongevraagd de directie adviseert. 
De Raad van Advies bestaat uit de heren J. Doets (voormalig directeur ING Real Estate) en P. Valk 
(voormalig directeur ING Corporate Clients).
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1.6 DEELNEMEN IN HET GROENWONINGEN FONDS

•	 Geschikt voor beleggers met  (1) een gespreide beleggingsportefeuille, (2) een beleggingshorizon van 

minimaal vier jaar, (3) kennis en ervaring op het gebied van deels gefinancierde (vastgoed)beleggingen.

•	 Terugkoopfaciliteit na vier jaar.

•	 Lees het Prospectus en (eventuele) Supplementen zorgvuldig alvorens u besluit te participeren.

Participeren in de Emissie 2017 kan vanaf € 5.000,-. De uitgifte van Participaties vindt doorlopend plaats. 

Inschrijven kan online, in hardcopy via het inschrijfformulier (download via de website) of 
neem contact op met Credit Linked Beheer (085 210 1719, info@clbeheer.nl). U kunt ons ook 
bereiken voor het aanvragen van het Prospectus.

De Beheerder zorgt voor de plaatsing van Participaties in het Fonds. Meerdere inschrijvingen per belegger zijn 
toegestaan, waarbij elke inschrijving als een separate inschrijving zal worden behandeld. De Beheerder behoudt zich 
het recht voor om inschrijvingen gedurende de termijn van inschrijving zonder opgaaf van redenen niet in aanmerking 
te nemen of te verminderen. Een inschrijving is bindend en kan in beginsel niet worden ingetrokken.

Na ontvangst van een verklaring van deelname en na acceptatie door de Beheerder, ontvangt een inschrijver schriftelijk 
bericht en een stortingsverzoek voor de Deelnamesom. Het bedrag op het stortingsverzoek dient in beginsel binnen 
twee weken conform de instructies van de Beheerder te worden voldaan op de bankrekening van de Stichting 
Bewaarder. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag krijgt de Participant schriftelijk bericht dat de Participaties zijn 
uitgegeven. 

Terugkoopfaciliteit
Vanaf 25 februari 2020 treedt de Terugkoopfaciliteit in werking. De Terugkoopfaciliteit heeft als doel om middelen 
te reserveren voor de terugkoop van Participaties door het Fonds. Alleen indien een Participant de in te kopen 
Participaties minimaal vier jaar in eigendom heeft gehad kan een beroep worden gedaan op de Terugkoopfaciliteit. 
Lees het prospectus voor de exacte tekst van de Terugkoopfaciliteit.

De Terugkoopfaciliteit wordt opgebouwd door reservering van:
•	 Bij uitgifte van Participaties: 40% van de Deelnamesom.
•	 Bij complexgewijze verkoop van woningen: het verschil tussen de verkoopprijs en de aflossing op de hypothecaire 

lening.

Verzoeken van Participanten die Participaties hebben verkregen uit een nalatenschap en Participanten die al minimaal 
acht jaar participeren in het Groenwoningen Fonds krijgen voorrang bij de terugkoop van hun Participaties.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Credit Linked Beheer B.V.
Oostergracht 13-15
3763 LX Soest

085 210 1719
info@clbeheer.nl

www.clbeheer.nl    
www.groenwoningenfonds.nl



2. DE NEDERLANDSE HUURWONINGENMARKT

In Nederland staan circa 7,6 miljoen woningen. Onderstaand een schematische weergave van de 
samenstelling van de woningvoorraad.

       Bouwjaar      vooroorlogs: 19% 1945 - 1975: 33%  vanaf 1976: 48%

    Woonoppervlakte Koop of huur?

    tot 75 m2 9% huurwoningen 44%

    75 - 100 m2 24%        7,6 miljoen woningen koopwoningen 56%

    100 - 150 m2 38%

    overig 18%

       Type woning  eengezinswoning: 64%           meergezinswoning: 36%

Ontwikkeling huizenprijzen
Voor woningen lijkt na enkele jaren 
van prijsdalingen het vertrouwen 
weer teruggekeerd. Het prijs-
niveau is na een dieptepunt in 
2013 weer herstellende en nadert 
het niveau van voor de crisis. Ter 
vergelijking, de huizenprijzen zijn 
gemiddeld nog 6% lager dan het 
recordniveau in 2008. 

Ontwikkeling huurprijzen
Sinds 1995 zijn de huren elk 
jaar gestegen. De stijging was 
gemiddeld 0,8% hoger dan de 
jaarlijkse inflatie. Alleen in 2001 
was de inflatie significant hoger 
dan de huurstijging. In dat jaar 
werd de BTW van 17,5% naar 
19% verhoogd en werd de euro 
geïntroduceerd. De afbeelding 
illustreert dat de huurprijzen 
inflatiebestendig zijn. Sinds 1 
juli 2013 mogen verhuurders 
een extra huurverhoging 
berekenen aan huurders met 
een middeninkomen of hoger 
inkomen. Dit komt duidelijk 
naar voren in de afbeelding. 
Huurinkomsten zijn derhalve goed 
bestand tegen inflatie.

Nederlandse 
woningmarkt 
herstelt, aan-
bod van huur-
woningen 
blijft te klein
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Het verwachte rendement op huurwoningen
Het rendement op de huurwoningbeleggingsmarkt wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Onderstaand een 
niet-uitputtende opsomming.

Toename aantal huishoudens
De lange termijn vooruitzichten voor de 
woningbeleggingsmarkt worden positief 
beïnvloed door de verwachte toename van het 
aantal huishoudens in Nederland. Dit geldt met 
name voor de Randstad, Flevoland en delen 
van Noord-Brabant. Met name in middelgrote 
gemeenten (gemeenten met minimaal 100.000 
inwoners, met uitzondering van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wordt 
een bovengemiddelde groei van het aantal 
huishoudens verwacht. Dit leidt tot een 
toenemende vraag naar (huur)woningen met 
een positieve invloed op het rendement.

Goede uitpondmogelijkheden
Het verkopen van vrij van huur komende woningen maakt onderdeel uit van het rendement van een belegging 
in huurwoningen. De zich herstellende markt voor koopwoningen zal hierbij een positieve rol spelen. Wel zal dit 
positieve effect afnemen door een  beperking van de maximaal te verstrekken hypotheek, de aanpassing van de 
hypotheekrenteaftrek en de inbreng van meer eigen middelen.

Te weinig bouwvergunningen
Het aantal afgegeven bouwvergunningen neemt 
sinds 2008 af. Tegenover een toenemende vraag 
naar woningen staat derhalve een afnemende 
groei van het aanbod. Deze ontwikkeling 
creëert een verdere schaarste aan woningen op 
de woningbeleggingsmarkt. Sinds 2014 is een 
kentering zichtbaar, bouwactiviteiten nemen 
weer snel toe, maar zijn nog altijd onvoldoende 
voor de groeiende vraag naar woningen. 
Omdat de nieuwbouw grotendeels bestaat 
uit koopwoningen, neemt de schaarste aan 
huurwoningen toe. Voor 2016 lijkt het aantal 
afgegeven bouwvergunningen vergelijkbaar met 
2015.

Stimulerend kabinetsbeleid
Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om doorstroming te bevorderen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. 
Zo worden scheefwoners geconfronteerd met extra huurverhogingen dat voor hen moet leiden tot doorstroming naar 
een vrije sector huurwoning of een koopwoning.  Dit leidt tot een toenemende vraag naar (huur)woningen en heeft 
een positieve uitwerking op het rendement. 

In juni 2015 is door de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) een wetsvoorstel 
ingediend waarbij verhuurders een energieprestatievergoeding aan hun huurders mogen vragen. Dit kan leiden tot 
meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van energiezuinige woningen in de gereguleerde markt voor huurwoningen.

Het kabinetsbeleid kan ook negatieve gevolgen hebben. Zo nam de kasstroom voor beleggers in gereguleerde 
huurwoningen aanzienlijk af door de introductie van verhuurderheffing. De verhuurderheffing zal de komende jaren 
verder toenemen.



3. GROENFONDS EN GROENE WONINGEN

Groenfonds
Particuliere beleggers kunnen jaarlijks maximaal 2,32% belastingkorting krijgen. Maar niet 
voor alle groene beleggingen geldt een dergelijk belastingvoordeel. Alleen voor officiële, door 
de belastingdienst aangewezen, Groenfondsen geldt het belastingvoordeel. In Nederland zijn 
er negen officiële Groenfondsen (onder andere van ABN-AMRO, Rabo, ING, Triodos, ASN en 
Regionaal Duurzaam 1). 

Om als Groenfonds te worden aangewezen dient aan de volgende voorwaarden te worden 
voldaan:
•	 Minimaal 70% van de beleggingen moet bestaan uit groenverklaarde projecten. Groen-

verklaringen worden afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
•	 Een Groenfonds dient geregistreerd te staan in de openbare registers van de AFM. Alle 

Nederlandse Groenfondsen staan derhalve onder toezicht.

Op 15 maart 2016 is het Groenwoningen Fonds aangewezen als Groenfonds. Het Groenwoningen 
Fonds belegt daarom minimaal 70% in door de RVO groenverklaarde energiezuinige nieuwbouw 
woningen. 

Groene woningen - Regelgeving
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt aan de hand van enkele criteria vast 
of een belegging groenverklaard kan worden. De exacte regelgeving staat in de Regeling 
Groenprojecten 2010. Een groenverklaring voor nieuwbouwwoningen is tien jaar geldig.

Voor groen te verklaren nieuwbouwwoningen zijn de belangrijkste criteria:
•	 De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) dient minimaal 35% lager te zijn dan volgens het 

vigerende Bouwbesluit.
•	 Indien hout wordt toegepast is dat duurzaam geproduceerd hout.

De EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouwwoningen aangeeft. In 
1996 was in het Bouwbesluit een maximale EPC waarde van 1,4 opgenomen, alhoewel al veel 
woningen een betere EPC waarde hadden. Ter indicatie, een gemiddelde woning uit 1990 heeft 
een EPC waarde van 1. 

In het huidige Bouwbesluit is een EPC waarde 
van 0,4 opgenomen. Voor groen te verklaren 
woningen dient de EPC waarde derhalve 
kleiner te zijn dan 0,26. De vertaling van EPC 
waarde naar energieverbruik blijkt uit de 
nevenstaande tabel.

Let wel, bij de bepaling van de EPC waarde wordt alleen gekeken naar 
het gebouwgebonden energieverbruik (zoals verwarmen, warm water 
en verlichting), en niet naar het energieverbruik van bijvoorbeeld 
koken, wassen en huishoudelijke apparatuur. Een EPC waarde van nul 
betekent  dus dat er nog wel maandelijkse energielasten zijn. Pas bij 
een EPC waarde kleiner dan -0,4 zullen de maandelijkse energielasten 
nagenoeg nul zijn (dit is uiteraard afhankelijk van het individuele 
energieverbruik van de bewoners).

Alleen (een deel van de) nieuwbouwwoningen met A+++ label en alle 
nieuwbouwwoningen met A++++ label kunnen eventueel worden 
groenverklaard.

Groen: Mini-
maal 35% 
zuiniger dan 
Bouwbesluit, 
alleen FSC 
hout

EPC Energiebesparing (t.o.v. woning uit 1990)

1 0%

0,4 60%

0,26 74%

0 100%

-0,4 > 100% (geen energielasten)
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Groene woningen - De techniek 
De afgelopen jaren hebben diverse bouwondernemingen hun productenpallet uitgebreid met energiezuinige en 
duurzame woningen. Hierbij zijn in ieder geval twee stromingen zichtbaar:
1. Fabrieksmatige productie met assemblage op de bouwplaats. Door gebruik te maken van prefab elementen en 

centrale productie van deze elementen krijgt het bouwproces een duurzamer karakter en wordt bespaard op de 
bouwkosten. Omdat wordt gewerkt onder beheerste omstandigheden kan een constante hoge kwaliteit worden 
gegarandeerd.

2. Traditionele bouw, waarbij diverse energiezuinige en duurzame aanpassingen worden gemaakt, doch waarbij de 
bouw nog hoofdzakelijk plaatsvindt op de bouwplaats.

Om groene woningen te bouwen wordt normaliter een aantal van onderstaande technieken toegepast:

Extra isolatie
Het besparen van energie begint bij het realiseren van een goed geïsoleerde, luchtdichte buitenschil. Beter isoleren 
is vanuit economisch oogpunt een van de beste investeringen in energiebesparing. Met goede isolatie als basis zijn 
eenvoudig uitvoerbare maatregelpakketten mogelijk, zonder dat complexe oplossingen moeten worden toegepast. 
Daarnaast geldt dat isolatie, zonder enig onderhoud, altijd zijn werk doet.

Triple glas
Een gevel bestaat vaak voor 25% tot 40% uit glas. Bij gebruik van HR++-glas is het 
warmteverlies tot acht maal zo groot als bij het niet-glazen deel van de gevel. Triple 
glas (ook wel HR+++-glas genoemd) kan het warmteverlies ten opzichte van HR++-glas 
halveren en is daarmee  een kosteneffectieve manier om de Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC) van een woning te verlagen.

Warmtepomp
Het toepassen van een warmtepomp voor de verwarming van huizen en de productie van 
warm water is de laatste tijd in opmars. Het principe is relatief eenvoudig, een warmtepomp 
haalt warmte van buiten om het huis binnen te verwarmen. Met name in Duitsland en de 
Scandinavische landen wordt deze techniek al veel langer toegepast.

Warmtepompen zijn veelal gebaseerd op een elektrisch aangedreven compressietechniek. Daarbij wordt in een 
gesloten circuit vloeistof rondgepompt. Deze vloeistof is afhankelijk van de druk en temperatuur in vloeibare of 
gasachtige toestand. Het is deze veranderingen van toestand die er voor zorgt dat de warmte wordt opgenomen en 
vervolgens weer wordt afgegeven.

Zonnepanelen
Juist bij nieuwbouw kan gekozen worden voor een gunstige dakhelling en zonligging van zonnepanelen. Met een 
terugverdientijd van gemiddeld minder dan tien jaar is de plaatsing van zonnepanelen een rendabele investering.

De opbrengst van zonnepanelen, en dus de besparing aan energielasten, is afhankelijk 
van de opbrengst van aan het distributienet teruggeleverde energie. De huidige 
salderingsregeling voorziet in een volledige verrekening van de teruggeleverde energie 
met de verbruikte energie. Vanaf 2020 wordt deze regeling versoberd. Een exacte invulling is 
nog niet bekend, wel is door de overheid aangegeven dat er een “nette” overgangsregeling 
zal komen. Per saldo zal de opbrengst van zonnepanelen afnemen.

Warmteterugwin systeem
Nieuwbouwwoningen worden veelal geventileerd met een mechanisch ventilatiesysteem. Indien bij zo’n systeem een 
warmteterugwin installatie (WTW) wordt aangebracht, zal er minder warmte uit de woning verloren gaan. Bij warmte 
terug winning wordt de warme uitgaande lucht gebruikt om de instromende verse lucht op te warmen. De warme 
lucht stroomt langs een dunne, goed geleidende wand. Aan de andere kant stroomt de verse, koude lucht naar binnen. 
Deze lucht neemt vanzelf warmte op van de uitgaande lucht.



4. DE WONINGPORTEFEUILLE IN DETAIL

De tien aangekochte projecten bestaan alle uit grondgebonden duurzame woningen.  De 
woningen hebben alle een luxe keuken met inbouwapparatuur zoals een keramische of inductie 
kookplaat, combimagnetron, koeldiepvriescombinatie en vaatwasser. Voorts beschikken ze over 
een ruime luxe badkamer met hard glazen douchecabine, hangend toilet en dubbele wastafel. 
Het energielabel van de aangekochte woningen is gelijk aan A++++. Huurders hebben hierdoor bij 
een gemiddeld energieverbruik, geen of zeer lage energielasten.

Onderstaand een overzicht van de aangekochte projecten.

Plaats Aantal woningen Aankoopprijs Jaarhuur Oplevering

Dongen 14 € 3,2 miljoen € 170.000 Derde kwartaal 2016

Hazerswoude-Dorp 10 € 2,3 miljoen € 120.000 Vierde kwartaal 2016

Tiel 10 € 2,0 miljoen € 108.000 Vierde kwartaal 2016

Tholen 7 € 1,6 miljoen € 75.000 Derde kwartaal 2017

Meppel 8 € 1,7 miljoen € 85.000 Derde kwartaal 2017

Oijen 6 € 1,2 miljoen € 55.000 Vierde kwartaal 2017

Arnhem 21 € 4,8 miljoen € 252.000 Vierde kwartaal 2017

Molenhoek 9 € 2,1 miljoen € 108.000 Vierde kwartaal 2017

Schiedam 30 € 7,8 miljoen € 398.000 Eerste kwartaal 2018

Waddinxveen 20 € 5,2 miljoen € 265.000 Eerste kwartaal 2018

Totaal 135 € 31,9 miljoen € 1,64 miljoen

Onderstaand vindt u gedetailleerde informatie over enkele aankopen van het Fonds.

Hazerswoude-Dorp
De tien grondgebonden A++++ vrije sector huurwoningen betreffen IQ woningen van Ballast 
Nedam. Deze modulair gebouwde woningen hebben een bouwtijd van zes weken. Oplevering 
vond plaats in het vierde kwartaal van 2016. 

De gemeente Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Dorp deel van 
uitmaakt, ligt in de provincie Zuid-Holland en telt 107.000 inwoners. 
De gemeente heeft meerdere treinstations, maar wordt niet ontsloten 
door een snelweg. Wel ligt Alphen aan den Rijn aan de N11 (Leiden - 
Bodegraven) en N207.

Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte:  118 m2, waarvan  55 m2 tuin 

Woonoppervlakte:  124 m2

Badkamer:   Wandcloset, dubbele wastafelcombinatie, designradiator, hardglazen 
   douchecabine en thermostaatkraan. Betegeld tot het plafond.
Keuken:    Koeldiepvriescombinatie, combi-magnetron, keramische kookplaat, 
   vaatwasser, onder- en bovenkasten.  

Koopprijs en taxatiewaarde
De grondgebonden woningen zijn aangekocht 
voor een prijs van € 2.275.000 (exclusief de 
bijkomende kosten van onder andere de notaris, 
financiering en taxatie). Overdrachtsbelasting 
was niet verschuldigd. De taxatiewaarde per 
31 december 2016 bedroeg € 2.450.000, De 
maandelijkse bruto huurinkomsten bedragen 
€ 10.030.

Een nieuwe 
woning huren 
voor € 900 per 
maand in-
clusief 
energielasten
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Tiel
In Tiel zijn tien grondgebonden nul-op-de-meter woningen in bezit.

Tiel is een gemeente in de provincie Gelderland. In 2015 telde Tiel bijna 42.000 inwoners.  Tiel 
is het centrum van het Rivierenland. De woningen zijn gebouwd in de wijk Passewaaij. Tiel 
wordt ontsloten door de A15 en heeft één treinstation. 

Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte:  155 m2 , waarvan 90 m2 tuin   

Woonoppervlakte:  122 m2

Badkamer:   Wandcloset, dubbele wastafelcombinatie, designradiator en afzonderlijke hardglazen 
   douchecabine met thermostaatkraan. Betegeld tot het plafond.
Keuken:    Koeldiepvriescombinatie, combi-magnetron, keramische kookplaat, vaatwasser.

Koopprijs en taxatiewaarde
De aankoopprijs van de woningen bedroeg € 1.970.000 
(exclusief bijkomende kosten van onder andere de 
notaris, financiering en taxatie). Overdrachtsbelasting 
was niet verschuldigd. De taxatiewaarde per 31 
december 2016 bedroeg € 2.110.000.

Meppel
Meppel is een gemeente in het uiterste zuidwesten van de  provincie Drenthe, op circa vijftien 
minuten van Zwolle. De gemeente Meppel telt 32.824 inwoners (1 april 2016, bron: CBS). Meppel 
heeft een intercity NS-station en wordt ontsloten door de A28 en A32.

Het Fonds heeft acht woningen gekocht, waarvan twee hoekwoningen. Het betreffen woningen 
die gebouwd worden conform het PlusWonen concept (van VolkerWessels), de woningen hebben 
een EPC waarde van nul en zijn aangesloten op de stadsverwarming.

Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte:  120 m2 , waarvan 70 m2 tuin   

Woonoppervlakte:  circa 125 m2

Badkamer:   Wandcloset, wastafel met spiegel, 
   designradiator, hardglazen douche-
   scherm met thermostaatkraan. 
   Betegeld tot het plafond.
Keuken:    Koeldiepvriescombinatie, combi-
   magnetron, inductie kookplaat, 
   vaatwasser, RVS recirculatiekap.

 



 

Dongen
In Dongen zijn veertien grondgebonden woningen gebouwd. Het betreffen 
nul-op-de-meter woningen, gebouwd door VolkerWessels (Morgenwonen). De  
gemiddelde huurprijs bedraagt € 1.011. Alle woningen waren bij oplevering 
verhuurd. 

Dongen is een gemeente in de provincie Noord Brabant. In 2015 telde Dongen 25.000 inwoners.  
Dongen ligt ten noordwesten van Tilburg (de zesde gemeente van Nederland). Dongen is 
bereikbaar vanaf de A27.

Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte:  155 m2, waarvan  90 m2 tuin 

Woonoppervlakte:  125 m2

Badkamer:   Wandcloset, dubbele wastafel combinatie, designradiator en hardgla- 
   zen douchecabine met thermostaatkraan. Betegeld tot het plafond.
Keuken:    Koeldiepvriescombinatie, combi-magnetron, inductie kookplaat, 
   vaatwasser. 

Koopprijs en taxatiewaarde
De aankoopprijs van de woningen bedroeg € 3.173.000 (exclusief bijkomende kosten van onder 
andere de notaris, financiering en taxatie). De taxatiewaarde (per 31 december 2016) van de 
woningen bedroeg € 3.180.000. De maandelijkse bruto huurinkomsten bedragen € 14.154. 

Waddinxveen
In Waddinxveen worden twintig grondgebonden woningen gebouwd. 
Het betreffen nul-op-de-meter woningen, gebouwd door VolkerWessels 
(Morgenwonen). Oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2018. 
De woningen worden onderdeel van Park Triangel, een nieuwbouwwijk met 
een oppervlakte van 100 hectare.

Waddinxveen is een gemeente in de 
provincie Zuid Holland op korte afstand 
van Rotterdam en Gouda. In 2016 
telde Waddinxveen 26.166 inwoners.   
Waddinxveen is bereikbaar vanaf de A12, 
de A20 en de N207.

Een gespreide 
portefeuille 
van duurzame, 
moderne en 
energiezuinige 
huurwoningen
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Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte:  119 - 159 m2, waarvan 60 - 100 m2 tuin 

Woonoppervlakte:  119 m2

Badkamer:   Wandcloset, dubbele wastafel combinatie, designradiator en hardglazen douchecabine met 
   thermostaatkraan. Betegeld tot het plafond.
Keuken:    Koeldiepvriescombinatie, combi-magnetron, inductie kookplaat, vaatwasser. 

Molenhoek
Molenhoek (in de gemeente Mook en Middelaar) is onderdeel van de Stadsregio Arnhem-
Nijmegen. De provinciegrens  tussen Limburg en Gelderland loopt exact door Molenhoek (de 
aangekochte woningen staan in Gelderland). De gemeente heeft één treinstation. Via de N271 
wordt binnen enkele minuten de A73 bereikt. 

Het Fonds koopt negen rijwoningen van een project van in totaal 24 grondgebonden woningen. 
De woningen, met een EPC van nul, zullen in het vierde kwartaal van 2017 worden opgeleverd. De 
gemiddelde huurprijs is naar verwachting € 996 per maand.

Specificaties (gemiddelden per woning)
Perceeloppervlakte: 148 m2

Woonoppervlakte: 125 m2

Tuin: 90 m2

Badkamer: Wandcloset, dubbele was-
tafel combinatie, designradia-
tor en afzonderlijke hardglazen                                  
douchecabine met thermostaat-
kraan. Betegeld tot het plafond.

Keuken:  Koeldiepvriescombinatie, combi- 
magnetron, keramische kookplaat, 
vaatwasser.



5. PROGNOSE RENDEMENT

Op basis van het Beleggingsbeleid, de investeringsstructuur en de aan te kopen huurwoningen 
bedraagt het verwachte rendement van de Participaties over een periode van tien jaar 6,4%. 
Daarenboven bedraagt de maximale belastingkorting 2,32% per jaar. 

De waarde van de Participaties kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, 
bestaat het risico dat Participanten minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

Het verwachte rendement is opgebouwd uit een aantal elementen:
•	 Rendement door het verhuren van de Woningportefeuille.
•	 Rendement door verkoop van (delen van) de Woningportefeuille. Uitgangspunten hierbij zijn 

onder andere:
•	 De verkoop van 59% van de aangekochte huurwoningen in de komende tien jaar.
•	 De verkoop van de resterende huurwoningenportefeuille na tien jaar op een prijs van 

100% van de huurfactor bij aankoop van de woningen. 
•	 De vrije verkoopopbrengst van de woningen is 6% hoger dan de aankoopprijs in 

verhuurde staat.
•	 Rendement door fiscaal voordeel van minimaal 1,56% (bij een individueel totaal vermogen 

vanaf € 25.000 tot € 100.000) en maximaal 2,32% per jaar (bij een individueel totaal vermogen 
vanaf € 1.000.000). 

Het geprognosticeerde dividend bedraagt 4,8% in 2017, waarna het geprognosticeerde dividend 
kan oplopen naar 7,7%. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd 
aan de Participanten. 

Nevenstaande tabel geeft meer informatie over de verwachte kasstromen en kengetallen van het 
Fonds indien € 21.000.000 aan eigen vermogen is geplaatst. Details over de veronderstellingen 
vindt u in het Prospectus.

Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. Hierbij zijn de resultaten van het Fonds 
en de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. gecombineerd weergegeven:
•	 Gegeven de Emissie 2017 en de daaropvolgende verwachte Emissies neemt de 

Woningportefeuille toe tot een maximale omvang van circa € 320 miljoen (circa 1.100 
woningen). 

•	 Uit de prognose van de kasstromen blijkt verder dat in 2017 de effecten van de mismatch 
tussen lasten en huurinkomsten maximaal is. Dit blijkt uit het grote procentuele verschil 
tussen enerzijds het directe resultaat en anderzijds de dividenduitkering. Gedurende de jaren 
na 2017 zal dit effect wegebben omdat nieuwe aankopen procentueel een steeds kleiner deel 
bedragen van de gehele Woningportefeuille. 

•	 Door reguliere aflossingen en de verkoop van vrijkomende huurwoningen daalt de Loan to 
Value van het Fonds met circa 0,5% per jaar naar 52% in 2026. De Interest Coverage Ratio 
neemt in de eerste jaren marginaal af door de veronderstelde hogere rente op de Financiering 
en vervolgens toe door extra aflossing bij uitponding van de woningen. 

De totale vergoeding voor de Beheerder bedraagt 1,27% op jaarbasis (over het gemiddelde 
balanstotaal van de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V.). Deze vergoeding is gelijk aan de 
som van de structureringsvergoeding, de beheervergoeding en de verwachte winstdeling (circa 
40% van de totale vergoeding). De totale vergoeding voor de Beheerder is daarmee lager dan de 
vergoedingen bij concurrerende beheerders van beleggingsinstellingen.

Jaarlijks ge-
middeld 6,1% 
dividend plus 
belastingvoor-
deel groen 
beleggen)
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bedragen in € x 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

COMBINATIE FONDS EN WERKMAATSCHAPPIJ

Inkomsten

Bruto huuropbrengst 1.289 4.803 7.725 9.909 11.989 14.708 16.327 16.719 17.466 18.331

Af: Leegstand 13 48 154 198 240 320 400 472 578 703

Uitgaven

Exploitatiekosten (incl. groot onderhoud) 169 614 970 1.232 1.478 1.952 2.425 2.837 3.452 4.164

Netto huuropbrengst 1.107 4.141 6.601 8.478 10.271 12.437 13.501 13.410 13.437 13.464

Rentekosten Financiering  429  1.584  2.578  3.315  4.021  4.859  5.312  4.988  4.702  4.285 

Toezichtskosten  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Fiscale heffing hoofdzakelijkheidsvereiste  50  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Beheervergoeding  208  717  1.157  1.490  1.808  2.142  2.359  2.311  2.278  2.267 

Totaal financierings- en fondskosten  752  2.366  3.801  4.873  5.898  7.071  7.742  7.371  7.054  6.626 

Direct resultaat  354  1.775  2.799  3.605  4.374  5.366  5.759  6.039  6.383  6.838 

Indirect resultaat

Netto verkoopopbrengst uitponden  -    -    -    -    -    2.519  2.574  3.946  5.377  5.495 

Netto resultaat verkoop Woningportefeuille  -    -    -    -    -    -    -    -    -    7.057 

Herwaarderingsresultaaat  1.157  2.657  2.710  3.730  4.706  4.501  6.217  5.538  4.893  -   

Totaal indirect resultaat  1.157  2.657  2.710  3.730  4.706  7.020  8.791  9.484  10.270  12.553 

Bruto resultaat  1.511  4.432  5.509  7.336  9.080  12.386  14.551  15.523  16.652  19.391 

Winstdeling Beheerder  115  587  494  670  848  1.328  1.719  1.980  2.236  2.887 

Netto Resultaat  1.396  3.845  5.015  6.666  8.232  11.058  12.832  13.543  14.416  16.503 

Dividenduitkering Participanten  1.174  2.600  4.258  5.674  7.164  8.911  9.984  10.296  10.608  11.076 

Dividenduitkering (als % van de inleg) 4,80% 5,20% 5,60% 5,80% 6,00% 6,20% 6,40% 6,60% 6,80% 7,10%

Terugbetaling bij verkoop Woningportefeuille  5.213 

KENGETALLEN

Boekwaarde Woningportefeuille 63.976 134.324 178.548 221.619 263.397 319.860 314.819 311.941 311.393

Liquiditeiten op jaarultimo 230 87 44 102 58 86 62 116 145

Financiering 31.730 76.626 100.429 122.681 143.343 175.221 168.776 165.144 164.263

Interest Coverage Ratio 2,97 3,00 2,94 2,93 2,92 2,96 3,00 3,26 3,59 4,11

Loan to Value 49% 57% 56% 55% 54% 55% 54% 53% 53% 52%



6. BETROKKEN PARTIJEN

Beheerder              Stichting Bewaarder Groenwoningen
Credit Linked Beheer B.V.             Vistra Management Services (Netherlands) B.V.
Oostergracht 13-15             Strawinskylaan 3127
3763 LX Soest              1077 ZX Amsterdam
Tel. : 085 210 1719             Tel. : 020 5405 800

info@groenwoningenfonds.nl            info@vistra.com
www.groenwoningenfonds.nl            www.vistra.com

Werkmaatschappij Groenwoningen B.V.           Vastgoed services
Vistra Management Services (Netherlands) B.V.    Actys Wonen
Strawinskylaan 3127             Mr. B.M. Teldersstraat 15
1077 ZX Amsterdam             6842 CT Arnhem
Tel. : 020 5405 800             Tel. : 026 - 357 2254

www.vistra.com              www.actyswonen.nl

Accountant              Notaris
BDO Audit & Assurance B.V.            Tamminga Legal
Krijgsman 9              Wilhelminaplein 12
1186 DM Amstelveen             3072 DE Rotterdam
Tel. : 020 543 2100             Tel. : 010 249 2220

www.bdo.nl              www.tammingalegal.com

AIFMD Bewaarder
Darwin Depositary Services B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam 
Tel. : 020 2402 576
  
info@darwindepositary.com
www.darwindepositary.com

Professionele 
partijen en 
toezicht 
borgen de 
belangen van  
Participanten
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DEFINITIES

AIFMD Bewaarder: Darwin Depositary Services  B.V. zal 
als alternatieve AIFMD Bewaarder toezicht houden op het 
Fonds, haar Beheerder en de Stichting Bewaarder. 

Beheerder: De Beheerder van het Fonds, te weten Credit 
Linked Beheer B.V.

Beleggingsbeleid: De beschrijving van de wijze van 
beleggen door het Fonds en de Werkmaatschappij 
Groenwoningen B.V. 

Bouwbesluit: Het Bouwbesluit is een verzameling 
bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken 
in Nederland minimaal moeten voldoen.

Deelnamesom: De uitgifteprijs van één Participatie, € 5.000.

Emissie: De uitgifte van de Participaties van het Fonds.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC):  Een index die de 
energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft.

Exploitatiekosten: Kosten direct verbonden met, en 
toewijsbaar aan de verkrijging van huuropbrengsten 
uit vastgoed, zoals kosten voor onderhoud, premies 
voor verzekering, zakelijke lasten, kosten van technisch, 
administratief en commercieel vastgoedbeheer.

Exploitatieresultaat: Het verschil tussen enerzijds de 
bruto huuropbrengsten en de rente- en herbeleggings-
opbrengsten en anderzijds de som van (i) de 
Exploitatiekosten en (ii) de Rentekosten van de Financiering.

Financier: Eén of meerdere kredietinstellingen die de 
Financiering beschikbaar stellen.

Financiering: De hypothecaire geldleningen die 
worden aangegaan bij kredietinstellingen voor de 
Woningportefeuille.

Fonds: Het Groenwoningen Fonds is een closed-end 
beleggingsinstelling die wordt aangegaan in de vorm van 
een transparant fonds voor gemene rekening onder het 
Nederlands recht.

Fondskosten: Kosten die worden gemaakt om het Fonds te 
exploiteren en die niet rechtstreeks aan de exploitatie van 
de vastgoedportefeuille zijn toe te rekenen.

Fondsvoorwaarden: De overeenkomst tussen de 
Beheerder, de Stichting Bewaarder en de Participanten 
(Bijlage I van het Prospectus).

Groenfonds: Bij ministeriële regeling aangewezen 
beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5.14 lid 2 letter b 
van de Wet IB 2001.

Handelskoers: De koers van een Participatie, indien deze 
door het Fonds wordt ingekocht dan wel wordt uitgegeven. 
Vaststelling van de Handelskoers geschiedt op basis van 
de Netto Vermogenswaarde. Hiervan kan met een marge 
van 2,5% worden afgeweken, teneinde de Handelskoers te 
kunnen stabiliseren.

 

ICR (Interest Coverage Ratio): De verhouding tussen de 
netto huurinkomsten en de Rentekosten van de uitstaande 
Financiering.

LTV (Loan to Value): De verhouding tussen de uitstaande 
Financiering en de balanswaarde van de Woningportefeuille 
en de beschikbare liquiditeiten.

Netto Vermogenswaarde: Het verschil tussen de waarde 
van de bezittingen en de schulden van het Fonds.

Participant: De houder van één of meerdere Participaties 
in het Fonds. 

Participaties: Een deelname in het kapitaal van het Fonds. 
Alle Participaties vertegenwoordigen gelijke rechten, zoals 
het stemrecht en de aanspraak op het resultaat dat met het 
vermogen van het Fonds wordt gerealiseerd.

Regeling Groenprojecten 2016: Regeling van de Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
en de Minister van Financiën,houdende regels inzake de 
aanwijzing van en verklaring voor in Nederland gelegen 
projecten welke in het belang zijn van de bescherming van 
het milieu, waaronder natuur en bos. 

Rentekosten: De te betalen rente op de Financiering.

Stichting Bewaarder: De Stichting Bewaarder is een 
stichting naar Nederlands recht, met de (statutaire) 
naam Stichting Bewaarder Groenwoningen. De Stichting 
Bewaarder zal de activa van het Fonds verkrijgen en 
houden, zal rechthebbende zijn op de rechten die 
onderdeel vormen van de vermogensbestanddelen van 
het Fonds.

Supplement: Aanvullende documentatie, goedgekeurd 
door de AFM, waarin belangrijke nieuwe ontwikkelingen 
dan wel wijzigingen worden opgenomen, inclusief de 
heroverwegingstermijn voor Participanten van minimaal 
twee werkdagen.

Terugkoopfaciliteit: Een faciliteit die de inkoop van 
Participaties door het Fonds mogelijk maakt, beschikbaar 
vanaf 25 februari 2020.

Werkmaatschappij Groenwoningen B.V.: Speciaal voor 
het Fonds opgerichte B.V. waarin de Woningportefeuille en 
de bijbehorende Financiering worden gehouden. 

Winstdelende Lening: Een lening die het Fonds verstrekt 
aan de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V., waarvan 
de hoofdsom wordt aangewend voor de verwerving van 
de Woningportefeuille. De lening wordt afgelost bij het 
eindigen van de overeengekomen looptijd of bij verkoop 
van de woningen die zijn gefinancierd met de lening.

Woningportefeuille: De aangekochte portefeuille van 
huurwoningen en gronden die voldoen aan de criteria van 
het Beleggingsbeleid.



Participanten

Stichting Bewaarder
(Orangefield 

(Netherlands) B.V.)
Credit Linked Beheer 

B.V. (de “Beheerder”)

Groenwoningen 
Fonds (het “Fonds“)

Werkmaatschappij 
Groenwoningen B.V.

(Orangefield 
(Netherlands) B.V.)

AIFMD Bewaarder
(Darwin Depositary 

Services B.V.)

BIJLAGE I: JURIDISCHE STRUCTUUR

In onderstaande figuur is de structuur van het Fonds vereenvoudigd weergegeven. 

     
       
                           75% aandelen    25% aandelen

     WInstdelende Lening (tweede hypotheekrecht)

       
        toezicht

             Fondsvoorwaarden

            Belegging

            AIFMD toezicht

            Aandelenbelang

I.1 Het Fonds
Het Groenwoningen Fonds, tevens de handelsnaam, (het “Fonds“) is een beleggingsinstelling die is aangegaan in de 
vorm van een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening onder het Nederlands recht. Het Fonds is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de Wft. Bij een fonds voor gemene rekening 
houdt de Stichting Bewaarder het juridisch eigendom van de activa. Tevens is er geen onderlinge verplichting tussen de 
Participanten tot verdere inbreng.

De Participaties in het Fonds kunnen worden gehouden door natuurlijke personen, rechtspersonen, fiscaal niet-
transparante personenvennootschappen en fiscaal niet-transparante fondsen voor gemene rekening. De Participaties 
vertegenwoordigen een (niet nominale) vordering op de Stichting Bewaarder ter grootte van het vermogen van het 
Fonds, gedeeld door het totaal aantal uitgegeven en uitstaande Participaties. Deze (niet nominale) vordering op de 
Stichting Bewaarder (de “Stichting Bewaarder”) is uitsluitend opeisbaar in verband met de vereffening (na ontbinding) 
van het Fonds. Aan de Participaties zijn voorts de rechten op tussentijdse uitkeringen alsmede de zeggenschapsrechten 
verbonden als bepaald in de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn zodanig vormgegeven dat, zolang aan het 
bepaalde in de Fondsvoorwaarden wordt voldaan, de Participanten niet aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van het 
Fonds. Participanten kunnen ook niet meer verliezen dan hun deelnamesom.

I.2 Werkmaatschappij Groenwoningen B.V.
De Woningportefeuille en de bijbehorende Financiering zullen in één speciaal daarvoor opgerichte werkmaatschappij 
worden gehouden. Op 2 februari 2016 is Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. opgericht. Vistra Management Services 
(Netherlands) B.V. is bestuurder van Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. De Beheerder is belast met het management 
en (vastgoed)beheer van de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
uit hoofde van de Winstdelende Leningen die door het Fonds aan de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. worden 
verstrekt, wordt ten behoeve van het Fonds (via de Stichting Bewaarder) een tweede hypotheekrecht verstrekt op de 
aangekochte woningen.

Linked Holding B.V. 
(100% aandelen: 

E. Alvarez)

GMRP Holding B.V.
(100% aandelen:

R.P.H. Paardenkooper)

Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.

Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
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Voor de verkoop en vervreemding van (een deel van) de Woningportefeuille, behoudens de verkoop van regulier 
vrijgekomen huurwoningen, heeft de Beheerder toestemming nodig van de vergadering van Participanten. Dit wordt 
geborgd bij het aangaan van de Winstdelende Leningen met het tweede hypotheekrecht op de Woningportefeuille. 
Ook voor wijzigingen in het Beleggingsbeleid is toestemming nodig van de vergadering van Participanten.

I.3 De Winstdelende Lening
De inbreng van de Participanten wordt (na aftrek van de kosten voor het opzetten van het Fonds, marketingkosten 
en de structureringsvergoeding) als Winstdelende Lening uitgeleend aan de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. 
Het uitlenen van de ingebrachte en beschikbare middelen van Participanten via een Winstdelende Lening geschiedt 
in principe bij elke aankoop van de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. Elke Winstdelende Lening wordt voor een 
looptijd van tien jaar aangegaan en afgelost bij het eindigen van de overeengekomen looptijd of bij verkoop van de 
woningen die zijn gefinancierd met de Winstdelende Lening.

De rentevergoeding op de Winstdelende Lening bestaat uit twee delen, namelijk een vaste (oplopende) rente en 
een variabele rentevergoeding. De vaste (oplopende) rentevergoeding  op de Winstdelende Lening is gelijk aan 6% 
gedurende het kalenderjaar waarin de Winstdelende Lening is afgesloten en loopt in de volgende drie kalenderjaren 
jaarlijks met 0,4% op. Gedurende de resterende looptijd van de Winstdelende Lening blijft de rente gelijk aan 7,2%. De 
rente wordt elke drie maanden uitgekeerd, voor het eerst op de ultimo van het kalenderkwartaal waarin de betaling 
van de aankoop van woningen heeft plaatsgevonden. Achterstallige rente op de Winstdelende Leningen komt ten 
laste van de bruto winst van de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. in volgende jaren.

Zolang minimaal één Winstgevende Lening nog niet in zijn geheel is afgelost, is het Fonds gerechtigd op een variabele 
rentevergoeding gelijk aan 75% van de bruto jaarwinst van de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. (in de eerste 
twaalf maanden na de eerste uitgifte is de variabele rentevergoeding gelijk aan 100% van de bruto jaarwinst). 

De Winstdelende Leningen worden beheerst door Nederlands recht. De Stichting Bewaarder houdt via de 
Winstdelende Leningen het tweede hypotheekrecht op de Woningportefeuille. Het eerste hypotheekrecht op 
de Woningportefeuille wordt gehouden door de Financier. De Financier is daarmee de eerste gerechtigde op de 
opbrengsten van de Woningportefeuille.

I.4 Participanten en Participaties
De Participanten treden toe tot het Fonds op basis van de Fondsvoorwaarden. Het Fonds is de uitgevende Instelling 
van de Participaties aan de Participanten. De Woningportefeuille wordt, in economische zin, geëxploiteerd, voor 
rekening en risico van de Participanten, ten gunste (ten laste) van het vermogen van het Fonds. De Participanten 
hebben geen actieve rol in het beheer van de Woningportefeuille. De Beheerder zal deze taak op basis van de 
Fondsvoorwaarden vervullen.

De Participaties luiden op naam, er worden geen bewijzen voor Participaties uitgegeven. De nominale waarde van 
iedere Participatie bedraagt € 1.000. Het verschil tussen de Handelskoers en de nominale waarde van de Participaties 
wordt als agio in de jaarrekening van het Fonds verantwoord. De Handelskoers en ook de Deelnamesom bedragen      
€ 5.000. Alle Participaties vertegenwoordigen gelijke rechten, zoals het stemrecht en de aanspraak op het resultaat 
dat met het vermogen van het Fonds wordt gerealiseerd. De Participaties in het Fonds zijn niet beursgenoteerd en er 
zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. Er zal geen markt worden onderhouden in de Participaties.

De Beheerder legt alle toegewezen en uitgegeven Participaties vast in een register van Participanten, in welk 
register onder meer de naam en het adres van iedere Participant, met vermelding van het aantal Participaties dat 
een Participant houdt, wordt aangetekend. Iedere Participant is gerechtigd tot inzage in dit register met betrekking 
tot zijn Participatie(s). Zodra het Fonds is aangegaan ontvangt elke Participant kosteloos een bevestiging van zijn 
inschrijving in het register van Participanten. Op verzoek kan de Participant nadien een uittreksel van zijn eigen 
inschrijving in het register van Participanten verkrijgen.



 

Het Fonds is voor fiscale doeleinden een ‘besloten fonds’, hetgeen met zich meebrengt dat de overdracht van Participaties 
uitsluitend aan het Fonds, ten titel van inkoop, kan plaatsvinden. Onder voorwaarden zal het Fonds Participaties inkopen:
•	 voor zover deze Participaties gelijktijdig of volgtijdelijk (kunnen) worden uitgegeven aan een derde die zich bij de 

Beheerder heeft gemeld als geïnteresseerde belegger in  het Fonds (of aan een Participant  die zich bij de Beheerder 
heeft gemeld als geïnteresseerde voor aanvullende of extra Participaties), of

•	 voor zover het Fonds beschikt over voldoende middelen in de Terugkoopfaciliteit (zie paragraaf 1.7)

De Beheerder zal elk verzoek tot inkoop en uitgifte afwijzen indien daartoe wettelijke gronden zijn of redelijke gronden 
zijn met het oog op de belangen van de (overige) Participanten, het Fonds, de Stichting Bewaarder of de Beheerder. Het 
verzoek wordt in ieder geval afgewezen indien de inkoop en/of uitgifte van de Participaties naar het uitsluitende oordeel 
van de Beheerder;
•	 de fiscale status van het Fonds zou (kunnen) aantasten;
•	 de ordelijke vereffening van het Fonds (na ontbinding van het Fonds) zou (kunnen) verstoren of verhinderen;
•	 de belangen van de (overige) Participanten nadelig (kan) beïnvloeden; of
•	 (anderszins) in strijd met de Fondsvoorwaarden zou (kunnen) komen.

Overdracht van Participaties is in verband met de fiscale status van het Fonds alleen toegestaan indien alle Participanten 
toestemming hebben verleend. Deze toestemming behoeft echter niet actief te worden verleend. Indien voor een 
toetreding of vervanging aan alle Participanten schriftelijk toestemming is gevraagd en die toestemming niet binnen 
vier weken wordt geweigerd, mag er van worden uitgegaan dat toestemming is verleend. Overdracht aan bloed- of 
aanverwanten in de rechte lijn van de overdragende Participant kan geschieden zonder toestemming van de Participanten.

I.5 Stichting Bewaarder
Aangezien het Fonds geen rechtspersoon is, kan zij geen goederen in eigendom hebben of verplichtingen aangaan. 
Om die reden worden de Winstdelende Leningen in eigendom gehouden en alle verplichtingen aangegaan door 
een speciaal daartoe opgerichte, van de Beheerder onafhankelijke entiteit, te weten de Stichting Bewaarder. De 
vermogensbestanddelen van het Fonds behoren hierdoor in juridische zin niet tot het vermogen van de Beheerder en/
of de Participanten. De Stichting Bewaarder is derhalve aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die zijn of 
worden aangegaan door het Fonds.

De Woningportefeuille en de bijbehorende Financiering zullen in de speciaal daarvoor opgerichte Werkmaatschappij 
Groenwoningen B.V. worden gehouden. De Stichting Bewaarder houdt via de Winstdelende Leningen het tweede 
hypotheekrecht op de Woningportefeuille.

De Stichting Bewaarder zal het eigendom van alle zaken die behoren tot het vermogen van het Fonds verkrijgen en 
houden, zal rechthebbende zijn op de rechten die onderdeel vormen van de vermogensbestanddelen van het Fonds. 
Alle verplichtingen ter zake het vermogen van het Fonds worden op naam van de Stichting Bewaarder aangegaan, één 
en ander voor rekening en risico van de Participanten en zoals is bepaald in de Fondsvoorwaarden. De Participanten, 
naar rato van het aantal Participaties dat zij houden, hebben een (niet nominale) vordering op de Stichting Bewaarder ter 
grootte van het vermogen van het Fonds die uitsluitend opeisbaar is in verband met de vereffening (na ontbinding) van 
het Fonds.

Het bestuur van de Stichting Bewaarder wordt gevormd door Vistra Management Services (Netherlands) B.V., een 
Nederlandse dienstverlener voor zakelijke en particuliere klanten op het gebied van trustactiviteiten en administratie. 
Vistra Management Services (Netherlands) B.V. staat onder toezicht van DNB. Het bestuur van de Stichting Bewaarder 
bepaalt het dagelijks beleid van de Stichting Bewaarder en is onafhankelijk van - en niet gelieerd aan - de Beheerder.

I.6 AIFMD Bewaarder
Naast de Stichting Bewaarder als bewaarder van de activa van het Fonds opereert de AIFMD Bewaarder als toezichthouder 
van het Fonds. De taken van de AIFMD Bewaarder zijn:
•	 Het	controleren	en	reconciliëren	van	kasstromen	en	rekeningen.
•	 Eigendomsverificatie	en	-registratie	van	de	activa	van	het	Fonds.
•	 Het	controleren	van	de	waardering	van	de	activa	van	het	Fonds.
•	 Toezicht	houden	op	diverse	processen	van	het	Fonds	en	haar	Beheerder.
•	 Toezicht	houden	op	de	uitvoering	van	het	Beleggingsbeleid.
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Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de Beheerder en/of het handelen in strijd met het in dit Prospectus 
beschreven Beleggingsbeleid dan wel bij constatering van onregelmatigheden zal door de AIFMD Bewaarder contact 
worden opgenomen met de Beheerder. Indien dit niet leidt tot een aanvaardbare oplossing kan de AIFMD  Bewaarder 
haar bevindingen vervolgens melden aan de AFM en de Participanten van het Fonds.

Darwin Depositary Services B.V. zal optreden als AIFMD Bewaarder. Als AIFMD Bewaarder heeft Darwin Depositary 
Services B.V. de verantwoordelijkheid in het belang van het Fonds en de Participanten te handelen.

I.7 Beheerder
Als beheerder van het Fonds zal optreden Credit Linked Beheer B.V. De Beheerder draagt met inachtneming van 
het daaromtrent bepaalde in de Fondsvoorwaarden zorg voor de hypothecaire financiering, het beheer en een 
verantwoorde exploitatie van het Fonds en de Werkmaatschappij Groenwoningen B.V. en is uit dien hoofde belast 
met onder meer het financieel, technisch, commercieel en administratief beheer. Onder de voorwaarden als bepaald 
in het Prospectus voert de Beheerder het beheer over de Woningportefeuille zelfstandig uit, onafhankelijk - maar wel 
onder toezicht - van de AIFMD Bewaarder. De Beheerder kan zelfstandig besluiten in de toekomst één of meerdere 
vervolgemissies te laten plaatsvinden.

I.8 Vergadering van Participanten
De Participanten komen in ieder geval eenmaal per jaar bij elkaar (de jaarvergadering van het Fonds), waarin 
de voortgang binnen het Fonds en de definitieve resultaten aan de orde komen. Tijdens de jaarvergadering van 
Participanten worden onder andere de begroting en de jaarrekening besproken, die bestaat uit (1) de balans, (2) de 
winst- en verliesrekening en (3) de toelichting.

De vergadering van Participanten is bevoegd te besluiten tot (i) wijziging van de Fondsvoorwaarden, (ii) verkoop 
en vervreemding van (een deel van) de Woningportefeuille, behoudens de verkoop van regulier vrijgekomen 
huurwoningen, (iii) ontbinding van het Fonds, (iv) opzegging van de Beheerder in zijn functie van beheerder van het 
Fonds met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, (v) opzegging van de Stichting Bewaarder in zijn 
functie van bewaarder van het Fonds of ontslag van de bestuurders van de Stichting Bewaarder, met inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden, (vi) het verlenen van toestemming voor het aangaan van een verplichting of 
verrichten van een transactie in het geval de Beheerder of de Stichting Bewaarder of hun bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen en bedrijfsleiding, daarbij direct of indirect een belang heeft dat tegenstrijdig is of 
kan zijn aan het belang van het Fonds, (vii) het verlenen van toestemming aan de Beheerder tot het verrichten van 
werkzaamheden of diensten waarmee substantiële (rendement)verbeteringen - die niet zijn geprognosticeerd- voor 
het Fonds kunnen worden gerealiseerd (zoals herontwikkeling) en het voor bedoelde werkzaamheden of diensten 
betalen van een vergoeding aan de Beheerder.

I.9 Boekjaar en verslaggeving
Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. De balans 
en de winst- en verliesrekening van het Fonds worden jaarlijks door een accountant gecontroleerd, tezamen met het 
jaarverslag met de oproep voor de jaarvergadering aan de Participanten toegestuurd en binnen de termijn die voor 
openbaarmaking bij of krachtens de Wft is voorgeschreven ter vaststelling aan de vergadering van Participanten 
voorgelegd. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de accountantsverklaring van het Fonds worden vanaf 
de dag van de oproeping tot de jaarlijkse vergadering van Participanten waarin deze worden behandeld, gepubliceerd 
op de Website van de Beheerder, waarvan melding wordt gedaan in de oproeping tot de jaarvergadering.

Er worden ook halfjaarcijfers van het Fonds opgemaakt. Deze stukken worden binnen de termijn die voor 
openbaarmaking van halfjaarcijfers bij of krachtens de Wft is voorgeschreven aan de Participanten toegestuurd.

I.10 Vergunning Autoriteit Financiële Markten
De AFM heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld 
in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft. De Beheerder staat onder toezicht van de AFM en DNB.



BIJLAGE II: FISCALE ASPECTEN

Deze bijlage bevat algemene informatie over de fiscale gevolgen van deelname in het Fonds. Deze informatie is van 
algemene aard en vormt geen advies met betrekking tot de specifieke persoonlijke situatie van de Participant. De infor-
matie in deze bijlage is uitsluitend van toepassing op (fiscaal) in Nederland woonachtige Participanten.

II.1 Groene beleggingen
Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in de inkomstenbelasting. Voor de berekening van deze vrijstelling kan de 
belegger in 2017 (boven de algemene heffingsvrijstelling) maximaal € 57.385 per belastingplichtige (€ 114.770 voor fiscale 
partners) aan groene beleggingen buiten beschouwing laten. Dit geeft de particuliere belegger een fiscaal voordeel van 
maximaal 1,62% over de in box 3 buiten beschouwing gelaten groene beleggingen.

Naast bovengenoemde vrijstelling geniet de particuliere belegger daarenboven een heffingskorting in box 1.  Deze 
heffingskorting is 0,7% van de vrijgestelde groene beleggingen in box 3. Het totale voordeel voor de Nederlandse 
particuliere belegger bedraagt maximaal 2,32% over zijn groene beleggingen. Let wel, de peildatum van de 
belastingdienst is 1 januari van het jaar van aangifte. 

II.2  Belastingpositie Fonds
In de Fondsvoorwaarden wordt bepaald dat Participaties uitsluitend aan het Fonds kunnen worden overgedragen, 
waarvoor de toestemming van de Beheerder is vereist. Hierdoor wordt het Fonds als fiscaal transparant aangemerkt, 
hetgeen is bevestigd door de Belastingdienst. Fiscale transparantie houdt in dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig 
is. Als gevolg hiervan wordt iedere Participant afzonderlijk belast, afhankelijk van zijn eigen fiscale positie, waarbij de  
bezittingen en schulden, alsmede de resultaten van het Fonds aan de Participanten worden toegerekend naar rato van 
hun winstgerechtigdheid.

II.3 Fiscale behandeling van de Participanten

Participanten/natuurlijke personen
In beginsel valt de Participatie voor particulieren in Box 3. Neemt de particuliere Participant echter als ondernemer of 
resultaatgenieter  (van resultaat uit overige werkzaamheden) deel, dan behoort de Participatie mogelijk tot Box 1. 

Box 3 inkomen
Een Participant wordt  jaarlijks belast voor een forfaitair rendement over de waarde in het economische verkeer van de 
Participatie aan het begin van het betreffende kalenderjaar. Over het forfaitaire rendement wordt 30% inkomstenbelasting 
geheven, voor zover het saldo  -  tezamen met de overige  bezittingen van de Participant -  het heffingsvrije vermogen te 
boven gaat. Het heffingsvrije vermogen bedraagt  in 2017 € 25.000 per belastingplichtige (€ 50.000 voor fiscale partners), 
inclusief een niet-aftrekbare schuldendrempel van  € 3.000 per belastingplichtige (€ 6.000 voor fiscale partners).  
  
Het forfaitaire rendement is afhankelijk van de resulterende “grondslag sparen en beleggen” (het vermogen minus 
heffingsvrij vermogen, rekening houdend met de niet-aftrekbare schuldendrempel): 

Schijf Grondslag sparen en beleggen Forfaitair rendement Effectief belastingpercentage

1 Tot en met € 75.000 2,87% 0,86%

2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 4,60% 1,38%

3  Vanaf € 975.001 5,39% 1,62%
 

Het forfaitaire rendement zal jaarlijks kunnen worden aangepast op basis van gerealiseerde rendementen en de 
gemiddelde rentestand. Verkoopwinsten, kosten of verliezen zijn net als het daadwerkelijke rendement niet belast.
 
Participanten/rechtspersonen
In Nederland gevestigde, aan Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen, participerende rechtspersonen (zoals 
de NV en de BV) zijn naar  huidig recht in 2017 onderworpen aan vennootschapsbelasting naar een tarief van 20% over 
de eerste  € 200.000 belastbare winst en 25% over het meerdere.

II.4 Erfbelasting
In geval van overlijden van een particuliere Participant maakt de waarde in het economische verkeer van de via de 
Participatie gehouden bezittingen en schulden onderdeel uit van de nalatenschap en is onderworpen aan erfbelasting. 
De hoogte van het tarief (10% tot 40%), en de toepassing van vrijstellingen, is afhankelijk van de mate van verwantschap.






