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I
n 8 jaar tijd 6 internationale 
kantoren, een team van meer dan 
100 professionals die actief zijn in 
15 landen en ruim € 2,3 miljard 
aan vermogen beheren. Dat is een 
prestatie van formaat. Het bedrijf 
dat hiervoor tekent is Corum. 
Begonnen in Frankrijk in 2011, 
is Corum sinds een jaar ook in 
Nederland commercieel actief als 

Corum Investments. De onderneming heeft 
twee vastgoedfondsen. Het eerste, Corum 
Origin, belegt in de eurozone en is goed 
voor € 1,8 miljard geïnvesteerd vermogen. 
Het tweede, Corum XL, belegt wereldwijd 
met ruim € 500 miljoen geïnvesteerd 
vermogen. 

Corum doet het vanaf de eerste dag 
boven verwachting. In de korte tijd van zijn 
bestaan wist het bedrijf al een stevig track 
record op te bouwen. Het keert al jaren 
meer uit dan beloofd en het bruto dividend 
ligt substantieel hoger dan bij de meeste 
concullega’s. Uiteraard is dit geen maatstaf 
voor toekomstige dividenden, maar het is 
wel indrukwekkend. Reden waarom Corum 
al vele malen in de prijzen viel. Zo kreeg 
Corum XL sinds oprichting in 2017 al twee 
opeenvolgende jaren van het Franse zakelijk 
magazine Le Particulier de award voor het 
Meest Veelbelovende Vastgoedfonds en 
sleepte Corum Origin de afgelopen 3 jaar 

op rij de prijs voor Beste Vastgoedfonds 
in de wacht. Beide fondsen kregen in 
Frankrijk respectievelijk ook de nummer 
1 en 2 podiumplek op het vlak van bruto 
uitgekeerd dividend.

Diversificatie
Volgens Edwin Lips ligt dat aan de 
unieke formule. ‘Als aanbieder van 
vastgoedbeleggingsfondsen doet Corum het 
anders dan lokale spelers. Het belangrijkste 
verschil is dat wij focussen op een veel 
bredere markt. Diversificatie is ons USP. 
Wij beleggen in 15 landen, in 3 valuta 
en in 6 sectoren. Dat geeft klanten de 
mogelijkheid om spreiding toe te passen en 
niet op een paard te wedden. Bovendien zijn 
wij een open-end fund, wij beleggen in de 
volle breedte, dit biedt maximale dynamiek, 
risicospreiding en flexibiliteit. Het fonds 
breidt zich ook voortdurend uit met geld 
van nieuwe aandeelhouders. Het is echt 
een levend fonds. Dat moet ook, want onze 
filosofie is: ‘Kansen in de internationale 
markt benutten’. Wij kunnen bijvoorbeeld 
een kantoorpand aankopen, maar ook 
hotels. We kunnen in het VK op het lage 
Britse pond aankopen, maar we kunnen 
ook uitwijken naar Canada of een groei-
economie als Polen . Of markten in andere 
continenten aanbieden aan de Nederlandse 
belegger. Hoe uniek is dat!’

Nederland is twee nieuwe investeringsfondsen rijker. Corum 
Investments sleepte in de korte tijd van zijn bestaan al diverse 
prijzen binnen. Volgens Edwin Lips, Head of Sales van 
Corum Investments Netherlands, komt dat door de 
unieke mix van diversificatie en oog voor de Nederlandse 
belegger. ‘Wij proberen niet een product te verkopen, maar 
echt te luisteren naar de wensen van de potentiële klant om 
zodoende een op maat gemaakte investering aan te kunnen 
bieden.’
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Diversificatie 
is ons USP

Met de aankoop van CORUM ORIGIN en CORUM XL aandelen investeert u in de vastgoedmarkt. Zoals bij elke vastgoedinvestering 
is dit een langetermijninvestering. Het heeft een beperkte liquiditeit en een beleggingshorizon van 10 jaar. Er is een risico van 
kapitaalverlies, potentiële inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoedmarkt en de valutakoersen. 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
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Terugblik
2019
Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019?
’Dat je altijd moet 
blijven luisteren naar 
de wensen van je 
klanten. Niets mooier 
dan met een klant of 
potentiële klant in 
gesprek gaan over zijn 
of haar behoefte. Dat 
is echt mijn passie en 
die kan ik bij Corum 
uitstekend kwijt. Wij 
proberen niet een 
product te verkopen, 
maar echt te luisteren 
naar de wensen van 

mensen. Geen klant is 
hetzelfde en dus is ook 
geen verhaal hetzelfde. 
Iedereen heeft andere 
wensen, dus je moet 
steeds maatwerk 
leveren. En boven alles, 
er dient een match te 
zijn tussen die wensen 
en behoeften van de 
klant en de producten 
en services die wij 
bieden. Dat maakt mijn 
vak zo boeiend.’ 
Welk cijfer geef je 2019 
en waarom?
‘Persoonlijk is 
2019 tot nu toe een 
veelbewogen, maar 
mooi jaar voor mij: 

Wie zijn jullie klanten?
‘Dat varieert van particuliere beleggers 
met een paar duizend euro tot zeer 
ervaren investeerders met een substantieel 
vermogen. Die diversiteit is het gevolg van 
het feit dat wij investeren in vastgoed voor 
iedereen mogelijk maken. De een wil een 
pensioen opbouwen. De ander wil meer 
rendement op zijn spaargeld. Een derde 
wil additionele inkomsten genereren, en 
weer een ander zoekt een alternatief voor 
beleggen op de beurs, omdat financiële 
markten nogal een roller coaster kunnen 
zijn. Sommige mensen beleggen voor 
zichzelf, anderen voor hun kinderen of 
werknemers. De vragen zijn divers, maar 
een ding is altijd hetzelfde: we hebben het 
over vermogen van particulieren, DGA’s of 
bedrijven - dit kan bijvoorbeeld spaargeld, 
inkomen of een pensioen-BV zijn - en dat 
nemen wij heel serieus!’ 

Het bruto uitgekeerde dividend was 
7,28% voor Corum Origin en 7,91% 
voor Corum XL in 2018*. Hoe hebben 
jullie dat gerealiseerd?
‘Wij investeren flink in onze professionals, 
waardoor die met veel kennis van zaken 
en een grote inzet voor onze klanten aan 
de slag zijn. Wij geloven in persoonlijk 
contact en korte lijnen. Daarnaast hebben 
we alle expertise in huis, van fundraising en 
een investeringstak tot asset management. 
Uniek is ook dat wij onze huurders echt als 
partners zien. Er is sprake van een grote 
betrokkenheid. Wij willen weten wat zich 
afspeelt in hun bedrijf, zodat we daarop 
kunnen anticiperen. Zo verklein je het risico 
op leegstand substantieel. Daarom worden 
alleen stabiele, langlopende huurcontracten 
van gemiddeld 9 jaar aangegaan. In Corum 
Origin is 99% van onze panden verhuurd en 
in Corum XL zelfs 100%, dat zijn ongekend 
hoge percentages!’ 

ik ben voor het eerst 
trotse vader geworden 
van een prachtige 
dochter, ik ben verhuisd 
en ik ben een nieuwe 
uitdaging aangegaan 
door bij Corum 
Investments aan de slag 
te gaan. Bovendien heb 
ik dit jaar een topteam 
van professionals 
aangesteld om samen 
de Nederlandse markt 
te veroveren en het is 
één geoliede machine.   
Ik ben erg trots op wat 
we tot nu met Corum 
in Nederland hebben 
neergezet, we hebben 
flinke stappen gemaakt. 

Daarom krijgt dit jaar 
een 8, want we weten 
namelijk dat we nog veel 
meer kunnen bereiken. 
Het fundament is 
weliswaar gelegd, maar 
we staan nog aan het 
begin van dit Corum 
avontuur; 2020 wordt 
nog beter!’ 

VooruiTblik
2020
Wat staat er op de 
agenda voor 2020?
1 Het uitbreiden van 
Corum XL investeringen 
naar andere continenten, 
waaronder Noord-
Amerika. 

Wat is jouw visie op groei?
‘We groeien snel. Dat is een luxe positie, 
maar het zet ook druk op de investeringstak 
van het bedrijf. We moeten het geld wel 
naar behoren kunnen beleggen. Daarom 
halen we niet klakkeloos geld op, maar 
werken we continu intensief aan een juiste 
balans tussen fundraising en investing. We 
willen alleen in zee met sterke huurders en 
kwalitatief goed vastgoed op locaties waar 
we echt kansen zien. We gaan alleen voor 
een mix van topinvesteringen in winkels, 
kantoren, industrie, hotels, logistiek en 
gezondheidszorg.’

Hoe schat je de markt in Nederland in?
‘We hebben het afgelopen jaar behoorlijk 
wat stappen gezet in marketing en sales, en 
inmiddels staat er een sterk lokaal team. In 
de korte tijd dat we hier actief zijn, hebben 
al heel wat mensen ons weten te vinden 
zonder dat we alle registers al hebben 
opengetrokken. Dat is bemoedigend, dus 
we hebben in elk geval een goede start 
gemaakt. Die positie gaan we nu met veel 
enthousiasme en motivatie de komende 
jaren verder uitbouwen.’

* Bruto dividend: een percentage van de winst 
uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse 
en buitenlandse belastingen, exclusief de netto 
waardestijging van het aandeel.

Onze filosofie: kansen 
in de internationale 
markt benutten

2 Wij hopen meer lokale 
kantoren in de Europese 
Unie te openen, zowel op 
commercieel als op asset 
management niveau.
Wat is je droom voor de 
toekomst?
‘Het is mijn droom om 
hier een enthousiast, 
gedegen en 
ondernemend team 
neer te zetten dat onze 
klanten de komende 
twintig jaar goed kan 
bedienen. Daarvoor gaan 
we het Nederlandse 
commerciële team flink 
uitbreiden en meerdere 
nieuwe fondsen 
uitrollen.’

Terugblik 
2019
Beste zakenlunch of 
diner
Dat was afgelopen 
oktober; met meer 
dan 100 collega’s op 
de volgboot voor de 
mooie kustlijn van 
Normandië bij de start 
van een internationale 
zeilrace van Frankrijk 
naar Brazilië.  Zeilen 
draait om passie, 
net als ons werk. 
Daarom sponsoren 
wij als Corum in 
Frankrijk al jaren 
een professionele 
zeezeiler.

Mooiste deal
Ik ben erg onder de 
indruk van de visie 
en strategie van 
Corum in het VK. In de 
periode dat het Britse 
pond historisch laag 
stond in augustus 
van dit jaar, hebben 
we met Corum XL vijf 
vastgoedobjecten 
gekocht voor een 
totaalbedrag van £ 
77,7 miljoen. Eind 
september, hadden we 
al bijna € 2,3 miljoen 
verdiend aan de 
wisselkoerswinst. 
Opvallendste nieuws
Het opvallendste 

recente nieuws is 
voor mij toch wel dat 
Corum de vrij gesloten 
investeringsmarkt 
van Noorwegen 
heeft weten open te 
breken en een eerste 
investering in het land 
heeft gedaan. Dit is niet 
alleen indrukwekkend 
vanwege deze prestatie, 
maar ook omdat de 
Corum strategie niet uit 
het oog wordt verloren: 
uitbreiding van onze 
wereldwijde spreiding 
(diversificatie).


