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Gesprek met ceo Stefaan Gielens

Wie aan de vastgoedgroep Aedifica denkt, zal allicht in de eer-
ste plaats denken aan het zorgvastgoed dat het bedrijf heeft voor 
senioren. Het heeft 71 gebouwen in ons land, 21 in Duitsland en 
12 in Nederland, samen goed voor de opvang van net geen oude-
re 10.000 residenten. Minder bekend zijn de 865 appartementen 
en 6 hotels in portefeuille. Het is misschien wel een vreemde mix, 
maar dat lieten de aandeelhouders niet aan hun hart komen. De 
dag voor wij ceo Stefaan Gielens spraken, sloot het aandeel op Eu-
ronext Brussel af op 73,94 euro of bijna een kwart (23,74 %) meer 
dan een jaar eerder. Aedifica is op de beurs dus duidelijk een suc-
cesverhaal, een Gereglementeerde VastgoedVennootschap (gvv) 
om goed in de gaten te houden. Hoog tijd dus om met topman 
Gielens te praten. En die heeft in de loop van het gesprek wel wat 
nieuws te vertellen, zoals het feit dat de groep zich volledig wil 
gaan richten op de seniorenmarkt. Geen toeval, want de vergrij-
zing gaat maar verder en neemt zelfs in een aantal regio’s fors toe, 
of zelf sneller dan elders. Thuis blijven is voor tal van senioren 
geen optie meer en voor velen onder hen kan Aedifica voor op-

vang zorgen. De vastgoedactiviteiten heb-
ben te maken met ‘care’, zeg maar zorg. 
Maar ze zouden in de toekomst kunnen 
uitgebreid worden naar een deel ‘cure’ of 
genezen.

Care en cure
VFB Jullie zijn actief in België, Duitsland 
en Nederland. Van de babyboomgeneratie 
voorziet men dat de vergrijzing een piek zal 
bereiken in 2060. Zijn er grote verschillen 
tussen de Europese landen onderling wat 
de vergrijzing en dus de mortaliteit betreft? 
SteFaan GielenS Ja en neen. In de Wes-
terse wereld is er een enorme vergrij-
zings- of babyboomproblematiek. We 
leven ook allemaal gemiddeld langer. Er 
zijn inderdaad wel verschillen tussen de 

landen onderling. In België en 
Nederland zijn 5 procent van de 
mensen tachtigplussers en dat percentage zal groeien 
naar 10 procent. In Duitsland is de vergrijzing nog ster-
ker. Het aantal tachtigplussers zal daar tegen 2060 uitko-
men op liefst 14 procent, een combinatie van het ouder 
worden en van de dalende bevolking. De vergrijzing zal 
daar dan fors gaan dalen en er zullen daar dan ook min-
der inwoners zijn. Waarom? Ik baseer mij op cijfers. In 
het algemeen wil ik er op wijzen dat de demografische 
verwachtingen vele nuances dekken. Zo zie je dat niet-
tegenstaande de vergrijzing bv. het Brussels Gewest ver-
jongt wat dan weer te maken heeft met de migratie en 
het toenemende aantal geboorten. 
VFB U verwacht ontwikkelingen van nieuwe sectoren die 
meer op ‘cure’ (zorghotels, revalidatiecentra, ziekenhui-
zen, medische centra …) dan op ‘care’ gericht zullen zijn. 
Als we het goed begrijpen, zijn jullie nu in ‘care’ actief, zeg 
maar: in het zorg dragen. Jullie willen investeren in nieu-
we zorgvastgoedsectoren die kennelijk meer met ‘cure’ 
hebben te maken. Wat moeten wij ons daarbij inbeelden? 

SteFaan GielenS Vandaag is onze core business de senioren-
huisvesting met vastgoed als component. Wat zorgvastgoed be-
treft, staan wij in Europa nog maar in de kinderschoenen. In de 

‘Aedifica gaat als pure player 
voor 100 procent in het 
zorgvastgoed’

“De Duitse huisvesting voor senioren Schloss 
Bensberg telt 127 wooneenheden.”
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vs is dat al een hele grote, erg rijpe markt. Die is daar al heel wat 
gesegmenteerd in subsegmenten. De seniorenhuisvesting is daar 
zeer groot, maar er zijn andere, belangrijke segmenten gaande 
van ziekenhuizen tot zorginstellingen voor korte of lange op-
vang zoals centra voor korte revalidatie tot medical offices. Wat 
je ziet in zorgvastgoed is een toenemende functievermenging. In 
Vlaanderen kennen wij rustoorden en assistentiewoningen. Dat 
zijn concepten die steeds vaker door elkaar worden gebruikt, met 
andere woorden gecombineerd worden in eenzelfde vastgoedsi-
te. In Europa is het zorgvastgoed nog ontluikend. Wat de vergrij-
zing betreft, heeft dat een impact op de huisvesting, maar ook op 
de gezondheidsconsumptie, het aspect cure. Wij gebruiken het 
grootste deel van onze gezondheidsdiensten op het einde van 
ons leven. Denk aan de oudere die een nieuwe heup nodig heeft 
en die ook krijgt. Of denk aan nierdialyse. Ook die trend vertaalt 
zich in toenemende specifieke vastgoedbehoeften.
VFB Maar even terug van de care naar de cure. Willen jullie ook in 
dat segment actief zijn?
SteFaan GielenS In Nederland ziet men een enorme functiever-
menging met bijvoorbeeld op de gelijkvloerse verdieping een me-
disch centrum en daarboven assistentiewoningen of een woon-
zorgcentrum. Zorgvastgoed is erg gelinkt aan seniorenhuisvesting 

en dat blijft nog altijd onze eerste relevante markt. Tegelijk kijken 
we ook naar mogelijkheden op het vlak van medische dienstverle-
ning en dus naar cure.

Consolidatie
VFB Waarom na België eerst uitbreiden in Nederland en Duitsland? 
SteFaan GielenS Er zijn verschillende factoren. In België is er in 
het profitsegment van de seniorenzorg een enorme consolidatie 
geweest die nu grotendeels is gebeurd en waar wij op het vlak van 
vastgoed marktleider zijn. De groei zal zich voor een vastgoedin-
vesteerder als Aedifica op lange termijn eerder voordoen in de 
non-profit sector en in de publieke sector, met name de oCMW’s 
die samen meer dan 50 procent van de markt vertegenwoordigen. 
Als men kijkt naar landen als Duitsland en Nederland is de markt 
er nog niet zo geconsolideerd. Het profit-gedeelte is daar nog klein 
en erg gefragmenteerd. Wat we merken, is dat de consolidatie in 
Duitsland nu heel snel aan het gebeuren is. Nederland staat nog 
maar helemaal aan het begin. Als de consolidatiemotor aanslaat, 
hebben de groeiende zorgbedrijven behoefte aan de sterke vast-
goedpartners. De keuze voor Duitsland en Nederland heeft ook 
met landenrisico’s te maken. In Duitsland staat de sociale zeker-
heid als een huis. Idem dito in Nederland met zijn meest gulle so-

“Wij kijken naar 
alle landen in 

Europa, maar er 
is geen tijdsdruk. 

In Duitsland en 
Nederland is er 
nog een groot 

groeipotentieel.”
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ciale zekerheid. De sociale zekerheid is dus een belangrijk aspect 
om daar actief te zijn, vermits die in grote mate de zorg financiert 
en dus een belangrijke inkomstenbron is voor onze huurders, de 
zorgbedrijven.
VFB Van de reële waarde van de portefeuille was (eind maart 2017) 
14 procent in Duitsland te vinden. Dat was zelfs meer dan de 11 pro-
cent in Wallonië. In Brussel gaat het om 22 procent. Waarom in de 
eerste plaats niet focussen op België? En waarom weegt Vlaanderen 
zoveel door?
SteFaan GielenS Zoals ik zei, is de Belgische profitmarkt vrij 
matuur en dus moet je naar andere markten kijken om je risico’s 
te spreiden. Je moet ook diversifiëren wat de huurders betreft 
die hun inkomen grotendeels halen uit de sociale zekerheid. Wat 
Vlaanderen betreft, zijn er verschillende aspecten. Vlaanderen is 
sowieso groter. De vergrijzing is er groter dan in Wallonië en het 
Brussels Gewest. En het gemiddeld inkomen is ook wat groter in 
Vlaanderen. Er is ook een histo-
risch aspect. De overheid heeft 
in het verleden relatief teveel 
bedden toegekend aan Wallonië. 
In Vlaanderen is men aan een in-
haalbeweging bezig.
VFB Hoe komt het dat Vlaanderen 
sneller vergrijst dan de andere ge-
westen?
SteFaan GielenS Dat stellen we 
vast. Demografen zullen daar be-
ter kunnen op antwoorden. Maar 
het heeft allicht te maken met de 
babyboom na de Tweede Wereld-
oorlog. Er was een hele grote eco-
nomische opgang in Vlaanderen, 
terwijl Wallonië een omgekeerde 
beweging maakte en een groot 
deel van zijn industrie is kwijtge-
raakt. Maar in het algemeen is de 
vergrijzing een echt Europees fe-
nomeen. De mortaliteit is gezakt, 
net als de nataliteit. Meer vrou-
wen gingen werken en kwamen 
minder of later aan kinderen toe. 
En er was uiteraard ook de pil. 
VFB  U wil een referentiespeler 
zijn inzake investeringen in Euro-
pees zorgvastgoed en in het bijzon-
der de huisvesting van senioren. 
Hoe ver reiken de ambities op geo-
grafisch gebied? 
SteFaan GielenS Op dit mo-
ment kunnen wij kijken naar alle landen in Europa. Wij kijken naar 
opportuniteiten, maar er is zeker geen tijdsdruk. We zijn al drie 
jaar in Duitsland en nog maar een jaar in Nederland. En in die twee 
landen is er nog een groot groeipotentieel als u weet dat onze por-
tefeuille in Duitsland 200 miljoen euro bedraagt en in Nederland 
100 miljoen, tegenover de 800 miljoen in België.

Groeisprong
VFB Men zal wel over extra middelen moeten beschikken. Van de 
881 miljoen euro bevestigde kredieten werd zowat 769 miljoen euro 
opgenomen, aldus het halfjaarlijkse financieel verslag. Het saldo be-
draagt 112 miljoen. Een deel was voorzien voor de acquisities van 5 
rustoorden in Duitsland. Zijn die al gebeurd? 

SteFaan GielenS Die gaan terug tot de zomer 2016. Dit jaar in 
maart hebben we via een kapitaalverhoging 220 miljoen euro op-
gehaald. We zijn een gvv en mogen maximaal 65 procent schulden 
hebben op onze balans. Wij willen liever 55 procent. Onze schuld-
graad bedraagt vandaag trouwens 40 procent. Ons investerings-
potentieel bedraagt door het eigen vermogen en de leverage via de 
banken vandaag circa 500 miljoen euro. We kunnen hiermee een 
serieuze groeisprong maken. 
VFB En is dat de bedoeling?
SteFaan GielenS Absoluut. Dat geld moet geïnvesteerd, zodat 
het resultaat per aandeel blijf groeien en wij dividenden kunnen 
blijven uitbetalen. 
VFB Aedifica lijkt wel goed in de beursmarkt te liggen. In maart 
2017 werd probleemloos 219,3 miljoen euro vers kapitaal opge-
haald. Opvallend was dat grote buitenlandse groepen gretige af-
nemers waren, meer bepaald grote Angelsaksische vastgoedinves-

teerders. De grootste investeringsmaatschappij 
van de wereld (BlackRock) heeft een belang van 
meer dan 5 procent opgebouwd en is nu de grootste 
aandeelhouder van Aedifica. Hoe legt u die inte-
resse uit? 
SteFaan GielenS Het gaat om een combinatie 
van verscheidene elementen. Het zorgvastgoed 

is in Europa pas recent op de kaart gezet. Zeker Angelsaksische 
spelers hebben gezien wat er in de vs is gebeurd, met name een 
enorme groei in het zorgvastgoed. In Europa zijn er niet zoveel in 
zorgvastgoed gespecialiseerde beursgenoteerde groepen als wij. 
We zijn op enkele jaren tijd van nul naar meer dan een miljard 
beurskapitalisatie gegaan. We zijn een liquid aandeel, hebben een 
almaar bredere aandeelhoudersgroep om ons te helpen de groei 
te financieren. We zijn dus voor die groepen investeringswaardig.
VFB Duitsland blijkt wel ‘the place to be’. Het land staat op de derde 
plaats in de wereldrangschikking van de oudste bevolking. De markt 
voor seniorenhuisvesting is er zeer versnipperd. Er hangen dus fu-
sies en overnames in de lucht. Er zijn uiteraard andere investeerders 
geïnteresseerd en dat drukt allicht op de rendementen.

Interview
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“Onze huren zijn onze inkomsten. 
De intresten kunnen stijgen, maar 
dat zullen de huurinkomsten door 
de indexatie ook doen.”
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SteFaan GielenS Dat is ook zo. De consolidatie drukt op de ren-
dementen. Toen wij er in 2014 begonnen, zaten we aan een ren-
dement van 6,5 procent, en zelfs meer. Dat is nu nog tussen 5,75 
en 6 procent. Maar als ik vergelijk met de aanvangsrendementen 
van 5 procent en lager die nu in België en ook Frankrijk door de 
meeste verkopers worden gevraagd, blijft Duitsland een sterk 
verhaal. 
VFB De rente is nog steeds laag. Wat bedoelt men in het verslag met 
de passage dat het beleid erop gericht is om de rentevoeten met be-
trekking tot minstens 60 procent van de financiële schulden in te 
dekken over een periode van meerdere jaren? Men heeft het over 
de zogenaamde ‘intrest rate swaps’ waarbij schulden met variabele 
rente worden omgezet naar vaste rente. Hebben jullie recent al der-
gelijke operaties gedaan? 
SteFaan GielenS Op onze actiefzijde bestaat 99 procent van het 
balanstotaal van circa 1,5 miljard euro uit onze gebouwen. Onze 
huren zijn onze inkomsten. De intresten kunnen stijgen, maar dat 
zullen de huurinkomsten door de indexatie ook doen. Maar toch 
moeten we ons beschermen voor een hogere rente en zo mogen 
onze rentelasten niet boven een bepaald niveau stijgen. We zijn 
vandaag zelfs voor 95 procent ingedekt. Die intrest rate swaps zijn 
inderdaad een soort bescherming. 
VFB In jullie strategische nota lees ik dat jullie appartementsge-
bouwen bezitten, ‘bij voorkeur zonder mede-eigendom’. Bestaat 
dat eigenlijk wel? Dergelijke gebouwen hebben toch altijd gemeen-
schappelijke delen die in mede-eigendom zijn. Hoe moet ik uw nota 
begrijpen?
SteFaan GielenS Omdat wij telkens voor 100 procent eigenaar 
zijn.

Pure player
VFB Appartementen maken 15 procent uit van de portefeuille en 
dan zijn er de hotels die goed zijn voor 5 procent. Waarom richten 
jullie zich niet voor 100 procent op de seniorenmarkt die nu goed zijn 
voor 80 procent van de portefeuille? Zouden jullie zich niet beter ten 
volle hierop toeleggen? 
SteFaan GielenS Dat is ook onze ambitie. Wij willen een pure 
player zijn in het zorgvastgoed. Die appartementen en hotels zul-
len wij verkopen. De 80 procent zorgvastgoed kan nog groeien.
VFB Verkopen? Wanneer? 
SteFaan GielenS Op middellange termijn. Dat zou binnen de 
drie tot vijf jaar moeten kunnen gaan.
VFB Men ziet immers ook een steeds toenemende concentratie bij 
de operatoren, zoals bvb. Orpea of Alloheim die huurder zijn van 
een aantal van jullie sites. In uw jaarverslag wordt bij de ‘markt-
risico’s’ verwezen naar die operatoren. Betekent hun concentratie 
een risico?
SteFaan GielenS Ja en neen. Eigenlijk moet ik een dubbel ant-
woord geven. Die concentratie zou een risico kunnen zijn, mocht 
een van die operatoren bijvoorbeeld failliet gaan. Let wel, het 
gaat hier over groepen die vaak uit verschillende nationale be-
drijven bestaan die onafhankelijk opereren. Anderzijds zorgt die 
concentratie voor meer professionalisme, voor een beter beleid 
en dus voor sterkere huurders. Ook op dat vlak willen we diver-
sifiëren en willen wij dus met voldoende verschillende huurders 
werken. 
VFB Er was een verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor-
zien van 27 naar 15 procent voor GVV’s die voor minstens 60 procent 
in de gezondheidszorg actief zijn. Is die verlaging er al? Heeft dat te 
maken met de koersevolutie van jullie aandeel? Die koers zit aan-
zienlijk boven de intrinsieke waarde. Jullie aandeel noteerde op 16 
mei aan 73,38 euro. 

SteFaan GielenS Dat denk ik niet. We hebben ooit een periode 
van vrijstelling op 0 procent gekend, maar hebben ook een voor-
heffing van 27 procent gekend. De koersen en de premies boven 
de intrinsieke waarde hebben te maken met het verwachtingspa-
troon. Institutionele aandeelhouders kunnen die voorheffing re-
cupereren. Voor de spaarder is het wel een belasting. Wat die ver-
laging betreft, is nog niet alles geregeld. De wet is goedgekeurd en 
het verlaagde tarief zou vanaf 1 januari 2017 van toepassing moe-
ten zijn. Alleen zijn er nog steeds geen uitvoeringsbesluiten die 

de samenstelling van die 60 procent duidelijk vastleggen. Maar 
bon, de politieke wil is er wel. Maar om een algemeen antwoord 
te geven in verband met de koersen: de markt kijkt naar de fun-
damenten.
VFB Wat betreft jullie peers. Ook Cofinimmo en Care Property In-
vest zijn zeer actief op de markt van rusthuisvastgoed. Maar wat 
met de ‘spelers’ uit de non-profit, vaak verbonden met caritatieve 
instellingen? Velen zullen het financieel niet rooskleurig hebben en 
zijn mogelijke overnameprooien.
SteFaan GielenS Overnameprooien? Niet echt. In de non-pro-
fitsector hebben de exploitanten het vastgoed doorgaans zelf in 
eigen bezit. Dat zouden ze theoretisch gezien kunnen verkopen, 
maar dat verwacht ik niet. Wat ik wel verwacht, is dat de over-
heid en caritatieve instellingen voor hun nieuwe vastgoed in de 
toekomst meer een beroep zullen doen op groepen zoals wij. Zij 
zullen zich bij tekort aan vastgoedsubsidies immers meer tot de 
markt moeten richten en dus verwacht ik meer contacten tussen 
exploitanten uit de non-profit en spelers zoals wij.

René De Witte
Journalist VFB

intervieW 23 Mei 2017

“De residentie voor senioren Demerhof (het 
vroegere Oasis) in Aarschot telt 120 bedden.”
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