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Westers onroerend goed

S teeds meer Oosteuropeanen kopen onroerend
goed in het Westen, ook in Nederland. Het be

gon zon vijfjaar geleden met het kopen van time
sharing hotels in Spanje en Portugal. Volle vliegtui
gen uit Moskou en Budapest viogen er toen af en
aan, maar flu is dat al weer passe. De Oosteurope
aan van nu pakt het groter aan. Ging het aanvanke
lijk alleen om mafia-beleggingen voor het wftwas
sen van geld, nu beleggen ook andere, ‘gewone’
Oosteuropeanen in Westers onroerend goed.
Daarbij is geen sprake van witwassen, het gaat om
een gewone economische ontwikkeling: Oost-Eu
ropa kornt flu echt dichter bij bet Westen. In de eer
ste plaats betreft het kapitaalvlucht uit Oost-Eu
ropa, met de behoefte om het kapitaal gespreid te

beleggen. Westeurbpees onroerend goed is een van
de mogelijkheden. Zo langzamerhand is het aantal
Oosteuropese miljonairs (niet in roebels ofzloty’s,
maar in dollars) allang niet meer op de vingers van
een hand te tellen. Het zijn niet zo zeer mafiosi,
maar gewoon handigejongeris (en meisjes!) die ge
bruik hebben gemaakt van de ‘onbegrensde moge
lijkheden in bet Wilde Oosten’ sinds de omwente
ling eindjaren tachtig. Deze nieuwe rijken willen
bun geld zeker niet inzijngeheel in eigen land be
leggen: zij zien daar weinig investeringsmogelijk
heden, ze hebben weinig vertrouwen in de lokale
economie en ze willen de belasting ontduiken. Ook
burgers met enkele tonnen horen tot deze catego
ne.
Zij kopen woonruimte in het buitenland en gaan
die verhuren. Favoriete landen zijn de VS en Oos
tenrijk, bet Iaatste natuurlijk vooral wegens de hg
ging: viak om de hoek voor Tsjechen, Slowaken en
Hongaren, die dan ook en masse flats en winkels

HCK hebben gekocht in Wenen, om ze vervolgens te ver
— huren. Dc VS is een geliefd investeringsland omdat
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daar een Oosteuropeaan even veel en even gemak
kelijk hypotheek kan krijgen als een Amerikaan.
Een Oosteuropeaan kan bijvoorbeeld in Californie
eigenlijk gemakkelijken (en goedkoper) eeri flat
kopen dan in zijn eigen hoofdstad, waar de prijzen
inmiddels al het Westerse niveau benaderen (en
soms zelfs overschrijden), maar waar nauwelijks
aan een hypotheek is te komen. Veel Polen, Honga
ren en Russen werken zo aan bun pensioen. Met
aanbetaling van een derde van de pnijs kopen ze een
flat in deVS en lossen de rest in tienjaaraf uit dc
huuropbrengst. hi Praag zetelt een projectontwik
kelaar die piepkleine flats (studio’s) in hartje Am
sterdam, Antwerpen en Parijs verkoopt aan rijke
Tsjechen. In bepaalde kringen is bet namelijk
trendy om op te kunnen scheppen over het bezit
van een flatje in de binnenstad van een Westeuro
pese grote stad, wat bovendien nog een goede in
vestering is.
Een andere categorie investeringen in onroerend
goed heeft te maken met het zakenleven. Steeds
meer Oosteuropese bednijven hebben een dochter
ondememing of een fihiaal in bet Westen. Tot nu toe
huurden zij kantoorruimte, maar inmiddels heb
ben zij goed Leren rekenen en hebben ze ontdekt
dat kopen voordeliger is.
Oosteuropese ondernemers hebben de Iaatste tijd
vooral in Wenen, MUnchen, Frankfurt en Parijs
kantoren gekocht. Wegens de Europese Unie
maakt bet een Russisch of Tsjechisch bedrijfalwei
nigmeeruit ofhet in Duitsiand, Nederland of ltalié
is gevestigd. Van de inmiddels op gang gekornen
concurrentie tussen de EU-hoofdsteden om Oost
europese bednijven over te halen zich bij voorkeur
in bun hoofdstad te vestigen, is Nederland zich nog
niel echt bewust. Sommige Duitse steden, bijvoor
beeld in de regio Stuttgart, bieden Oosteuropese
bedrijven gufistige hypotheekmogelijkbeden.
Andere Oosteuropese investeringen in het Westen
in onroerend goed betreffen de horeca-sector,
vooral in Spanje en Portugal, maar ook aan de Bel
gische kust en bier in Nederlarid, waar Russen, Po
len enjoegoslaven diverse restaurants hebben op
gekocht.
L.angzamerhand beginnen ook de grote vissen bin
nen te zwemmen. Het gaat dan nog steeds om prive
personen en -bedrijven, maar die kopen we! grote
kantoorpanden in bun geheel, om ze vervolgens te
verhuren. Op de veiling van zulke panden, op
maandagen in Amsterdam, zijn a! enkele make
laars gesignaleerd met Oosteuropese opdrachten
opzak.

Anna Sandór

Rijke Oosteuropeanen kopen
/erkgelegenheid” en ,,het redden

/ ofweer op bet goede spoor zetten
van een noodlijdende ondeme
ming”.
Dat zijn zonder twijfel honora
bele prestaties, maar stijgen ze uit
boven het ,,qualitate qua” van de
functie? Ondernemers zijn be
stuurder van de Kamer van Koop
handel uitwelbegrepen eigenbe
lang (netwerken!), enzij worden
soms speciaal ingehuurd om een
bedrijfuit de rode cijfers te halen
en zo werkgelegenheid te redden.
Hoe zit dat bij de kersverse Bra
bantse ridder-ondememers Ro
ald Kees Tolsma en Pieter Couvé?
De eerste is naast zijn directeurs
functie actiefin het onderwijs
voor lassers en kunststofverwer
kers. Ook was hij bestuurdervan
het VNO. Toisma was bestuurder
van de FME en zette zich in voor
de honkbal- en golfsport. Presta
ties die voor de gemeente Vught
en bet Kapittel voldoende waren
om de onderscheidingen te verle
nen.
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Voermans is al wat ouder, 47.
Vlasveld: ,,We hopen dat Marjet
van Zuijlen een tegenhangerzal
zijn van de twee andere commis
sarissen.” De ene is Dick Eykel
(58). Hij brengt vooral bestuur
lijke ervaring mee als voormalig
lid van de raad van bestuur van
het papierconcern KNP BT en
voorzitter van de Fenit, de koepel
van Nederlandse IT-bedrijven.
De tweede commissaris isJaap
baron van Till (52). Hij is partner
van Strating Consulting Groep in
Amsterdam en buitengewoon
hoogleraar aan de TU Delft met
als specialisatie de netwerkarchi
tectuur van Internet. ,,Hij weet
veel van de koppeling telefoon
communicatienetwerken. Dat is
een terrein waar CSS veel op
doet.” Het Houtense bednijfver
zorgt in boofdzaak automatise
ringsprojecten voor het midden
en kleinbedrijf.
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