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Datum
Betreft

: 15 juli 2010
: stand van zaken ‘vastgoedfraude’

Geachte [ ],
In november 2007 kwam aan het licht dat verschillende personen en rechtspersonen
worden verdacht van fraude met onroerend goed (de zogenoemde vastgoedfraude),
waarbij het Fonds één van de benadeelde partijen is. Ik informeerde u eerder over deze
kwestie in verschillende brieven. Ook tijdens de laatste drie Vergaderingen van
Aangeslotenen heeft dit punt op de agenda gestaan. Verder hebben wij via de website
van het Fonds (www.philipspensioenfonds.nl) over de vastgoedfraude gecommuniceerd.
Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te zullen stellen om schade
die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor
aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen
gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van
civiele procedures.
Waarom deze brief?
Ik heb u toegezegd u nader te zullen informeren, indien zich in deze zaak belangrijke
ontwikkelingen zouden voordoen. Dergelijke belangrijke ontwikkelingen hebben zich
onlangs voorgedaan. Hoewel wij daarover via onze website reeds hebben bericht en er
ook in de pers de nodige aandacht aan deze ontwikkelingen is besteed, vonden wij het
toch gepast u hierover ook persoonlijk te informeren. Wij doen dat door middel van deze
brief.
Schikkingen
De belangrijke ontwikkelingen waarover ik hiervoor sprak, betreffen de met enkele
partijen onlangs getroffen schikkingen. Het Fonds treft schikkingen met personen of
rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude, indien
dat – uiteraard na zorgvuldige afweging – opportuun wordt geacht. Onlangs zijn de
volgende regelingen tot stand gekomen:
•
•

Philips Pensioenfonds is met de heer Hilders en de aan hem gelieerde vennootschap
Ceylonstaete BV een schikkingsbedrag van € 25,5 miljoen overeengekomen.
Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zijn met de heer Van Vlijmen en zijn
vennootschappen tot een regeling gekomen. Op basis van deze regeling zullen
laatstgenoemden nagenoeg hun gehele vermogen ter beschikking stellen aan de
benadeelde partijen. Het gaat hierbij om meer dan € 70 miljoen waarvan het
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•

Openbaar Ministerie € 5 miljoen zal ontvangen en het overige naar Philips
Pensioenfonds en Rabo Vastgoed gaat. Over de onderlinge verdeling zijn goede
afspraken gemaakt.
Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed zijn met de heer Floris en aan hem
verbonden vennootschappen tot een regeling gekomen. Op basis van deze regeling
zullen laatstgenoemden in totaal € 1,7 miljoen schadevergoeding betalen. Over de
onderlinge verdeling tussen het Fonds en Rabo Vastgoed zijn goede afspraken
gemaakt.

Bij het tot stand komen van deze afspraken heeft het Openbaar Ministerie een
belangrijke rol vervuld. Philips Pensioenfonds is het Openbaar Ministerie bijzonder
erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat.
Vervolgstappen
Het College van Beheer zal zich maximaal blijven inspannen om door het Fonds geleden
schade te verhalen op diegenen die daarvoor aansprakelijk zijn. Daarvoor zullen, zoals
tot nu toe steeds het geval is geweest, alle mogelijke middelen worden ingezet. Het is
daarom niet uitgesloten dat we ook met andere partijen schikkingen zullen treffen.
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Indien daartoe
aanleiding bestaat, zullen wij u per brief of via onze website uiteraard nader informeren
over de hiervoor vermelde vervolgstappen.
Wilt u meer informatie over actuele ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds? Dan kunt
u op onze website (www.philipspensioenfonds.nl/downloads) het kwartaalverslag
downloaden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Philips Pensioenfonds

Harry Hendriks
Voorzitter College van Beheer
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