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voor tenminste € 100.000,- willen 
investeren’, vertelt Ferwerda. ‘Het 
fonds biedt een goede spreiding, want 
het gaat investeren in louter echt 
zeldzame sportauto’s van topmerken. 
Wagens vanaf 1950 tot heden en met 
aankoopwaarden tussen de 1,5 ton 
en anderhalf miljoen euro’, licht hij 
toe. ‘We kijken, samen met een aantal 
experts, naar de exemplaren waarvan 
wij verwachten dat ze over een langere 
periode alleen nog maar in waarde zullen 
stijgen.’ Die experts, met veel kennis, 
ervaring en een groot internationaal 
netwerk in de - klassieke - autowereld, 
ondersteunen hem in een Advisory en 
een Expert Committee. 

ROSSA CORSA

De oprichter van Passion Investors 
voegt wel direct iets aan zijn verhaal 
toe. ‘Je moet bij het investeren de juiste 
keuzes maken en je echt beperken tot de 
zeer bijzondere auto’s met een heldere 
geschiedenis, lage kilometerstanden 
en waaraan niet is gerommeld.’ Om dat 
laatste toe te lichten neemt Ferwerda de 
verslaggever mee naar een op het oog 
prachtige zwarte Ferrari F40 uit 1992. 
‘Mooie strakke auto, maar dit model is 

destijds af fabriek uitsluitend in het rood, Rossa Corsa, geleverd. Op het laatste exemplaar 
na, dat Azzurro Dino, fel blauw, was’, helpt hij de leek uit de droom. ‘Nog even los van het 
feit dat ik de verdere historie van deze auto niet ken, is hij niet origineel en daarom zou 
deze wagen niet in aanmerking komen voor ons fonds.’
Dat op de website van het fonds staat vermeld dat beleggen buiten het toezicht van 
AFM valt, betekent dat het fonds geen vergunning nodig heeft, maar wel bij de AFM wordt 
geregistreerd. ‘Dit is een gebruikelijke structuur voor private equity fondsen met een 
omvang van minder dan honderd miljoen euro en die zich alleen richten op investeerders 
die kunnen worden gekwalificeerd als professionele beleggers’, zegt Ferwerda. ‘Dit zal voor 
onze doelgroep geen beletsel zijn om in te stappen.’ 

AFM

Mennen, sinds afgelopen jaar de accountant van Passion Investors, beaamt dat. 
‘Bovendien: zo’n mededeling over de AFM op de website is net als die op een pakje 
sigaretten’, zegt Mennen. ‘De gebruiker weet heus wel waaraan hij begint en neemt zijn 
eigen beslissing. Ik ben zelf een groot autoliefhebber, vooral de BMW 507 van eind jaren 
’50 vind ik een prachtige wagen. Daarvan zijn er maar zo’n 250 gemaakt’, aldus de RSM-
partner. ‘En ik zou best met het fonds willen meedoen, maar als accountant mag ik dat 
niet. Het is in ons vak een doodzonde om ook maar enig financieel belang in een cliënt te 
hebben.’

Wie trouwens denkt met het deelnemen aan het fonds ook de mogelijkheid te krijgen 
met enige regelmaat met de verzameling exclusieve sportwagens te kunnen rijden, 
komt bedrogen uit. ‘We bergen die auto’s zorgvuldig op, in optimale omstandigheden’, 
zegt Allard Ferwerda. ‘Als je ermee gaat rijden, worden ze alleen maar minder waard en 
dat is natuurlijk niet de bedoeling.’ Het fonds gaat er wel voor zorgdragen dat de auto’s 
regelmatig door professionals van de stallingslocatie zullen worden bewogen. Stilstand 
is immers achteruitgang. De beleggers kunnen hun investering wel op de stallingslocatie 
bezoeken. ‘Om de beleving en tastbaarheid zo groot mogelijk te maken gaan we met het 
fonds geregeld exclusieve high end lifestyle events voor de investeerders organiseren.’

MATHIJS MENNEN (LINKS) EN ALLARD FERWERDA

Een aantal gebeurtenissen heeft de 
‘nieuwe’ economie in een ander daglicht 
geplaatst. Zo zou Facebook hebben 
geweten dat de data van zeker 50 miljoen 
gebruikers in handen waren gekomen van 
een Trump-gezind bedrijf in aanloop naar 
de verkiezingen en werd een verongelukte  
voetganger wereldnieuws, nadat zij was 
geschept door een zelfrijdende auto. 
 
Ook verschijnen er berichten over 
computerhacks waarbij grote hoeveel-
heden bitcoins zouden zijn gestolen. 
En na de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart zijn bergen stembiljetten 
handmatig nageteld, omdat software 
die de stemmen zou kunnen tellen nog 
niet volledig wordt vertrouwd. Ook het 
toverwoord blockchain ligt inmiddels onder 
vuur: er zijn twijfels over de achterliggende 
technologie. 
 
Opmerkelijk, aangezien blockchain door 
kenners wordt gezien als de tweede grote 
digitale revolutie na de komst van internet. 
Hoewel internet ook niet meteen 
door iedereen werd omarmd, weten we 
inmiddels voor welke grote economische 
en maatschappelijke veranderingen het 
world wide web heeft gezorgd. Veel 
bedrijven grepen hun kans en bouwden 
met succes nieuwe businessmodellen. 
Toch zijn er ook nog steeds sectoren die 
worstelen met hun verdienmodel sinds 
de komst van het internet.

Zo zou het ook kunnen gaan met de 
komst van blockchain. Vandaar dat partijen 
als overheden, financiële instellingen, 
toezichthouders en media zich de 
afgelopen tijd intensief hebben verdiept 
in deze technologie. Er wordt volop 
geëxperimenteerd met als doel om erachter 
te komen wat het voor hen kan betekenen. 
Toch is de onduidelijkheid nog groot. Of de 
hooggespannen verwachtingen kunnen 
worden waargemaakt, weet nog niemand. 
Neemt niet weg dat het een interessante 
ontwikkeling is, mogelijk inderdaad de 
tweede revolutie van de nieuwe economie, 
die we bij RSM op de voet volgen. 

Daarom organiseren we voor een aantal 
cliënten binnenkort een inspirerende 
pilotsessie op het gebied van blockchain. 
Blockchain-deskundige Vince Meens licht 
de huidige stand van zaken toe. Meens 
- verbonden aan Brightland Campus 
in Limburg - is betrokken bij diverse 
start-ups en ondernemingen op gebied 
van blockchain. Tevens wordt een deel 
van de sessie ingevuld met een concrete 
businesscase: een platform gebaseerd 
op blockchain om de productkwaliteit te 
volgen van maker tot eindgebruiker via 
een digitaal certificaat. Een mooie kans om 
de nieuwste ontwikkelingen met elkaar te 
delen. Hopelijk kan ik daarna in elk geval 
beter inschatten welke kant het op zal 
gaan en er mijn voordeel mee doen doen 
in mijn adviespraktijk.

GAME 
CHANGER?

  TEUN VAN ASTEN, PARTNER       ERIK VAN DER BURGT

OPINIE

BLOCKCHAIN

Een blockchain is een decentrale 
database die online functioneert. 
Van oorsprong is het de 
datastructuur achter het bitcoin 
netwerk. Op de blockchain wordt 
software geschreven volgens 
bepaalde regels die zijn bepaald 
bij het opzetten van de database. 
De gebruikte technologie maakt 
transacties mogelijk tussen 
mensen zonder tussenkomst van 
een vertrouwde centrale partij. 
Alle opgeslagen informatie wordt 
onleesbaar gemaakt met 
cryptografie. Alle knooppunten 
(computers) bevatten een 
exacte kopie. Bij transacties 
wordt middels een code eerst 
bekeken of alle informatie klopt. 
Zo kan niemand op eigen houtje 
informatie opslaan, wijzigen of 
manipuleren. 
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