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Rubens Capital neemt vastgoedbelegger IBUS over en 
verhoogt daarmee de AUM met 25% tot € 1,5 miljard 
 
Amsterdam, 18 juli 2016 –Rubens Capital Partners (RCP), een in Amsterdam gevestigde asset en 
investment manager die namens internationale institutionele en private beleggers Nederlands vastgoed 
beheert, heeft branchegenoot IBUS overgenomen. De assets under management (AUM) stijgen 
hierdoor met 25% tot ca € 1,5 miljard. Gedetailleerde voorwaarden van de overname zijn niet 
bekendgemaakt. 
 
Jan Arend de Vos van Steenwijk, oprichter en partner van Rubens Capital: ““IBUS past strategisch 
gezien perfect bij onze kernactiviteit; het initiëren en managen van vastgoedbeleggingen in Nederland. 
Verder zijn de internationale activiteiten complementair aan die van RCP. De toevoeging van het IBUS 
team zal het platform van Rubens Capital in staat stellen om haar huidige en toekomstige klanten 
breder en gevarieerder te bedienen. Het opent ook deuren buiten Nederland voor ons snel groeiende 
en ambitieuze bedrijf. Bestaande IBUS klanten worden bediend door een groter team met een sterker 
netwerk.”  
 
De €300 miljoen aan activa die IBUS voor vermogende particulieren, ‘family offices’ en institutionele 
partijen beheert omvat vastgoedportefeuilles van woningen, kantoren, (light) industrial en retail in 
Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland.   
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Noot voor de redactie:  
 
Over Rubens Capital Partners: 
 
Rubens Capital Partners is in 2004 door Jan Arend de Vos van Steenwijk opgericht, en is een actieve 
asset en investment manager die in Nederland als lokale (uitvoerende) partner voor institutionele en 
private partijen optreedt. Voorafgaand aan de overname van IBUS bestond de portefeuille uit 
Nederlandse woningen, kantoren en retail vastgoed. Robert-Jan van Duijn en Patrick Steenstra 
Toussaint traden in Februari 2015 toe als partners en brachten beide meer 10 jaar hands-on ervaring in 
de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten met zich mee. Voor meer informatie: 
http://www.rubenscapital.nl/ 
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