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‘Winkels zijn voorons te arbeidsintensief’

EvaRooijers
Amsterdam

Bernd Stahli haalt de bezemdoor
het kwakkelende vastgoedfonds
NSI. Krap eenhalfjaar nahet aan
treden van de topman heeft het
bedrijf een vers logo, een nieu
we website, een nieuwe ‘investor
relations’ en straks ook een nieu
we cfo. Er zijn 25 van de 75 werk
nemers vertrokken, en tien nieu
wemensen aangenomen.
Onder leiding van Stahli slaat

het bedrijf een geheel nieuwe
koers in. Alle winkelpandenwor
denverkocht,goedvoor€380mln
op een portefeuille van bijna
€1,2 mrd. Het bedrijf investeert
voortaan alleen nog in kantoren.
Bij voorkeurkantoorpandeninde
viergrootstesteden,meteventueel
een uitstapje naar Leiden, Eind
hoven en ’sHertogenbosch.
‘We leggen de lat aanzienlijk

hoger’, schreef Stahli in het voor
woord bij de vorigeweek gepubli
ceerde jaarcijfers.Diecijfers lieten
ziendathetbedrijfnogsteedswor
stelt. Het vastgoed daalde fors in
waarde. De vergelijkbare huurin
komsten, een belangrijke maat
staf in het vastgoed, groeienniet.
Het bedrijf investeert in het

‘aantrekken van nieuwe talenten
enhet versterken van interne rap
portagesenprocessen’,aldusStah
li,dieafkomstig is vanzakenbank
Kempen&Co, waar hij hoofdwas
van de property franchise en lid
vanhetmanagementteam.

VAfgaandopuw voorwoordwas
het een ingeslapen zooitje bij NSI
toenu aantrad.
‘Zomag u het lezen, ik zie het net
genuanceerder. Wij maken de
keuze dat we actiever willen wor
denalsbelegger.Vastgoed ismeer
danhuurinkomstenincasserenen
dividendrendementuitkeren.We
gaannaareenmodelwaarinweac
tiever aan en verkopen en sturen
oprendementopdelangetermijn.
Dat betekent dat jemensen zoekt
die daar goed op aansluiten.

Bovendien iserdeafgelopen ja
ren al veel gebeurd. NSI heeft een
moeilijke periode achter de rug.
Tussen2008en2016zijnvastgoed
waarderingenaanzienlijkomlaag
gegaan. Indie tijd ishetaantal lan
den waar het bedrijf actief was,
teruggebrachtvandrienaaréénen
het aantal sectoren van vier naar
twee. NSI zat ook in woningen en
industrieel vastgoed.Debalansen
financieringstaanernugoedvoor.
Dat is eenmooi startpunt.’

VWaaromverkoopt u al het
winkelvastgoed?
‘Toen ik in septemberbegon,ben
ik door het land gaan rijden om
te kijken wat we allemaal in por
tefeuille hebben. We hebben 41
winkelpanden, allemaal heel ver
schillend. Zo hebben we deelbe
langen in grote winkelcentra zo
als in Rijswijk, wijkwinkelcentra
buiten het centrumgebied, klei
ne winkeltjes in het centrum van
de stad en ook een aantal woon

Recentelijk kocht NSI onder
andere het Glass House in
Sloterdijk in Amsterdam.
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NSI-topman Stahli schudt zijn
fonds op en doet alle winkels weg

boulevards. Vanuit het oogpunt
van diversificatie is dat heel nut
tig,maarhet isookheelarbeidsin
tensief. Alswedoorwarengegaan
met winkels, hadden we de por
tefeuille ook bijna helemaal op
nieuwmoeten opbouwen. Het is
beter omdie capaciteit vrij tema
ken en te beleggen in kantoren.
Als je kostenefficiënt wilt opere
ren,moet je niet aan twee takken
van sport doen.’

VU vindt de kantorenmarkt niet
aantrekkelijker dandewinkel-
markt?
‘Indezefasevandevastgoedcyclus
isdatmisschienhetgeval.Maarals
je zoals wij een strategie neerzet
voor de lange termijn,moet je je
nietvolledig latenleidendoorwaar

de cyclus opdatmoment staat.’

VDehelewereldweet nudat
u vanhetwinkelvastgoed af
wilt. Dat is toch slecht voor uw
onderhandelingspositie?
‘We hebben geen bord in de tuin
gezetmet“opheffingsuitverkoop”
erop. Nu het bekend is, gaan
partijen laten zien of ze interesse
hebbenentegenwelkeprijs. Inde
winkelmarkt ligt de grootste pijn
wel achter ons. Dus we hebben
geen aanleiding om te denken
dat we het vastgoed niet tegen
de huidige boekwaarde kunnen
verkopen.Wehebbengeenhaast.’

VAls udit jaar nieuwekanto-
renwilt kopen,moet uwel ver-
kopen.Want u zit bijna tegende

maximale schuldgraad van 45%
aandieNSI nastreeft.
‘Diebandbreedtehebbenweons
zelf opgelegd. De convenanten
met de banken liggen er ver bo
ven.We kunnen tijdelijk door die
bandbreedteheengaan,zolangwe
weten dat er uiteindelijk winkel
verkopenop volgen.’

VWat voor eisen stelt u aande
kantorendie u koopt?
‘We streven naar een gemiddeld
totaal rendement van 8% gedu
rende de jaren dat we de panden
in eigendomhebben.Wemoeten
duswaardetoekunnenvoegen.Af
gelopen jaar kochten we bijvoor
beeldhetGlassHouse inSloterdijk
in Amsterdam.Het huurcontract
met KPN zou al na drie jaar aflo
pen.Erzijnweinigpartijendiehet
risicovaneenkorthuurcontractop
die locatie aandurven. Dat is een
risicodatwijaccepteren.Het isons
gelukt omhet contract te verlen
gen en daarmee is dewaardemet
14%omhoog gegaan.’

VDeprijzen vankantoren inde
grote steden zijn afgelopen jaren
gestegen, vooral in Amsterdam.
Bent uniet te laatmet kopen?
‘Dathadueenhalfjaargeledenook
kunnenzeggenentoenhebbenwe
Glass House gedaan.Maar inder
daad, iedereenzietdatAmsterdam
aantrekkelijk is.De leegstandvan
goede kantoren is daar nogmaar
3%.Datbetekentdat erhuurgroei
in zit. Ook buiten de Randstad
neemt het vertrouwen toe. Be
drijven nemenweermakkelijker
beslissingen. Er wordt weermeer
kantoorruimte verhuurd. Daar
kan het rendement ook vandaan
komen.’

NSI-ceo Bernd Stahli
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