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Care Property Invest: onder de loep (28 oktober 2016) 
 
 

1. Geschiedenis en ontstaan 
 

De oorspronkelijke naam van Care Property Invest (CPI) was Serviceflats Invest (SFI). SFI werd 
opgericht in 1995 onder impuls van de Vlaamse regering en met steun van de financiële 
instellingen Dexia (nu Belfius) en KBC. Die instellingen verkregen bijzondere aandelen, die zich 
slechts van de gewone aandelen onderscheiden doordat ze recht geven op de benoeming van 
enkele bestuurders. Het betreft vandaag 1,15% van het uitstaande kapitaal (was 1,45% 
oorspronkelijk).  
De opdracht van SFI bestond erin om 2.000 kwalitatieve en betaalbare assistentiewoningen 
(serviceflats) in Vlaanderen en Brussel te bouwen. OCMW’s en VZW’s zouden hiervoor gronden 
ter beschikking stellen aan SFI met een recht van opstal voor 30 jaar, SFI zou dan de woningen 
optrekken en er een erfpacht van 27 jaar op verlenen aan die OCMW’s en VZW’s. Dit gebeurde 
onder de vorm van een onroerende leasing, gebaseerd op een ‘triple net’. Dit houdt in dat SFI 
niet verantwoordelijk is voor de vastgoedbelastingen, het structurele onderhoud (daken, 
leidingen,..) en het kleine onderhoud.  
Voor de beleggers van het eerste uur waren er diverse voordelen voorzien. Zo geldt er een 
vrijstelling van successierechten en kregen aandeelhouders bij een bepaalde minimumintekening 
een prioritair woonrecht (tot 2020 uit te oefenen). Ter info, tot op vandaag zijn er vijf personen die 
van dit recht gebruik gemaakt hebben. In sommige gevallen dient CPI een kleine toeslag op de 
dagprijs te betalen, het gaat hier om minieme bedragen.  
Tot in 2013 genoot CPI van een vrijstelling van roerende voorheffing, daarna werd het 15%. De 
verhoging tot 27% dit jaar zou via een nieuw wetsvoorstel (op maat van CPI) teruggedraaid 
worden. Feit is dat de aandeelhouders van CPI beschermd zijn tegen een stijging van de 
roerende voorheffing, in die zin dat de negatieve impact ervan doorgerekend wordt aan de 
OCMW’s en VZW’s via een stijging van hun maandelijkse afbetaling (canon). De eerste 
verrekening na de stijging van de roerende voorheffing tot 15% was voor sommige instellingen 
verteerbaar, de tweede stijging tot 27% niet meer. Politieke druk vanuit die OMCW’s naar 
bepaalde partijfunctionarissen resulteert in een wetsvoorstel dat de volgende weken gestemd zal 
worden en dit zal de roerende voorheffing op 15% bestendigen. De voorwaarde is dat 60% van 
de portefeuille in vastgoed belegd is dat gebruikt wordt voor gezondheidszorg. We herinneren 
eraan dat in een vorige fase de residentiële GVV’s een vrijstelling van de roerende voorheffing 
kregen op voorwaarde dat 80% geïnvesteerd was in residentieel vastgoed.  
 
2. Financiële gevolgen van de structuur 

 
Een van de belangrijke eigenschappen van de structuur met onroerende leasing is dat de 
gebouwen op het einde van de looptijd overgekocht zullen worden door de OCMW’s en VZW’s. 
De prijs waartegen deze overdracht gebeurt, is al vastgelegd en is de investeringskost van de 
bouwwerkzaamheden. Op de balans staat de verkoopwaarde van de 76 projecten, met name 
157,005 miljoen euro. In 2026 grijpt de eerste overdracht plaats, de laatste vindt plaats in 2042. 
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Doordat de verkoopprijs van die projecten vast ligt, heeft er ook geen periodieke herwaardering 
plaats en dit verklaart de lage boekwaarde of het lage eigen vermogen van CPI.  
Het eigen vermogen (of de intrinsieke waarde) op 30 juni 2016 bedroeg 7,50 euro per aandeel, 
op basis van activa met een waarde van 235 miljoen euro. In deze 235 miljoen euro bevindt zich 
de 157 miljoen euro, de bouwkost van de eerste 1.988 serviceflats die na afloop van de erfpacht 
van 27 jaar ontvangen zal worden, en deze 157 miljoen euro is dus niet onderworpen aan een 
herwaardering. Dit verklaart natuurlijk de lage intrinsieke waarde van het aandeel .  
We moeten hier wel aan toevoegen dat de minwaarde op indekkingsinstrumenten ook die 
intrinsieke waarde drukt. Om het financieel risico voor de belegger te beperken, heeft de groep 
haar schulden op lange termijn ingedekt en die indekkingen hebben een negatieve waarde van 
25 miljoen euro. Als we abstractie maken van die negatieve herwaarderingen, dan komt de 
intrinsieke waarde uit op 9,41 euro per aandeel.  
CPI publiceert nog een derde intrinsieke waarde. In deze berekening wordt de 157 miljoen euro 
verkoopwaarde vervangen door de geactualiseerde waarde van de te ontvangen inkomsten op 
die betrokken projecten. Die waarde ligt 74 miljoen euro hoger dan die 157 miljoen euro, 
waardoor de intrinsieke waarde op 15,06 euro per aandeel uitkomt.  
Zoals gemeld wijzigt de aankoopprijs van de oorspronkelijk gebouwde assistentiewoningen niet 
voor de OCMW’s en VZW’s, die blijft vast op 157 miljoen euro voor het geheel. Wel wordt de 
maandelijkse afbetaling of canon jaarlijks geïndexeerd. Op basis van de oorspronkelijke 
bouwkost, was de initiële jaarlijkse betaling goed voor een rendement van 6%, maar door de 
indexeringen sindsdien is dat rendement t.o.v. die bouwkost opgelopen tot meer dan 8%. Dit 
houdt op termijn (op lange termijn wel te verstaan) een groot probleem in voor CPI. Eenmaal alle 
projecten overgedragen zullen zijn aan de OCMW’s en VZW’s zal het de ontvangen 157 miljoen 
euro moeten herbeleggen en dat zal hoogstwaarschijnlijk aan een lager rendement zijn dan de 
8% vandaag. De uitdaging voor CPI zal er dus in bestaan om de globale portefeuille tegen de 
eerste vervaldagen (eerste kleine vervaldag is in 2026, de laatste in 2042) in die mate te laten 
aangroeien zodat de vervallen bedragen relatief beperkt zullen uitvallen. En dat is ook de 
strategie van CPI.  
 

Grafiek: evolutie brutodividend 
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3. Van Serviceflats Invest naar Care Property Invest 
 

In 2013 voltooide het bedrijf haar oorspronkelijke investeringsprogramma (en dus opdracht) met 
de afronding van de bouw van 1.988 assistentiewoningen, verdeeld over 76 projecten (laatste 
erfpacht ging in in januari 2015). De groep had toen kunnen opteren voor een uitdoofscenario 
met minimale kosten, de lopende contracten vergen immers weinig opvolging en lopen vanzelf af. 
In onze discussie met het management opperden we het idee dat CPI de basisportefeuille 
makkelijk aan een verzekeringsmaatschappij zou kunnen verkopen met een belangrijke 
meerwaarde op basis van een laag rendement. Het is immers een zuiver financieel product 
geworden (alles ligt vast, operationeel en financieel). Door de bepaalde verplichtingen naar de 
Vlaamse Regering toe, is een verkoop wel niet aan de orde.  
De groep koos dus voor een doorstart. Die werd gekenmerkt door een naamswijziging, door de 
splitsing van de aandelen en door een verruiming van het statutair doel. Dit laatste bestond erin 
dat CPI van af 2013 kan investeren in alle woonvormen vervat in het woonzorgdecreet en alle 
woonvormen voor mensen met een beperking, in geheel België, alsook in de rest van Europa.  
In november 2014 verkreeg CPI het statuut van een openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV). Ter ondersteuning van die doorstart, werd in 2015 een openbare 
kapitaalverhoging van 38 miljoen euro doorgevoerd. En al snel volgden de eerste 
aankondigingen van nieuwe transacties.  
 
4. Nieuwe transacties sinds omvorming 

 
De basisportefeuille van CPI bestaat dus uit 76 projecten die 1.988 assisentiewoningen 
omvatten. Sinds de beslissing van de doorstart heeft de groep al 8 nieuwe projecten aan haar 
portefeuille toegevoegd: 

• Gullegem: 15 assistentiewoningen, in gebruik, 2,25 miljoen euro.  
• Lanaken: 122 rusthuisbedden, oplevering eind ’16, 19 miljoen euro.  
• Moerbeke: 22 assistentiewoningen, oplevering zomer ’17, 3,6 miljoen euro.  
• Turnhout: 74 kamers, in gebruik 
• Turnhout: 86 kamers, in gebruik, 2 projecten in Turnhout: 34 miljoen euro.  
• Herenthout: 20 assistentiewoningen, oplevering voorjaar ‘18 
• Herenthout: 105 bedden en 17 assistentiewoningen, in gebruik, 14,6 miljoen euro voor de 

2 projecten.  
• Rijmenam: 52 assistentiewoningen, in gebruik, 13,4 miljoen euro. 

 

Met de kapitaalverhoging van 2015 had CPI al middelen opgehaald om zijn nieuwe 
expansiestrategie te financieren. Nu rijst de vraag in welke mate de groep nog ruimte heeft voor 
verdere groei-investeringen. Op datum van 30 juni 2016 kwam de schuldgraad uit op 46,89%, 
maar niet alle investeringen zijn al volledig verrekend. We schatten dat bij volledige verrekening 
van de al aangekondigde projecten de schuldgraad richting 54% zal evolueren. Dit laat weinig 
ruimte voor verdere groei door aankopen, aankopen die zeker nog moeten gebeuren om het 
relatieve belang van de oorspronkelijke portefeuille verder te laten afnemen. T.o.v. de 157 miljoen 
euro waarde van die portefeuille, schatten we dat de nieuwe aankopen slechts een waarde van 
afgerond 85 miljoen euro zullen hebben.  
Een nieuwe kapitaalverhoging in de loop van 2017 mag dus zeker niet uitgesloten worden. Het 
management ontkent dit ook niet.  
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5. Conclusie 

 
CPI is een GVV en moet qua waardering dus vergeleken worden met zijn Belgische 
sectorgenoten. Zoals al herhaaldelijk aangegeven, is de intrinsieke waarde geen valabel criterium 
voor de waardering, belangrijker is de ratio koers tegenover het courant resultaat per aandeel. Na 
verwerking van de aangekondigde transacties bekomen we een geschat courant resultaat per 
aandeel van 0,76 euro voor 2017. Dat houdt een koers/courant resultaat in van 26,5, tegenover 
het Belgische sectorgemiddelde van afgerond 19. Op basis van onze schattingen voor het 
boekjaar 2016/17 noteert Aedifica met een koers/courant resultaat van 25,3.  
De hoge waardering van CPI kan verklaard worden door de gegarandeerde bezetting van 100%, 
de afwezigheid van welke kosten dan ook m.b.t. die gebouwen (triple-net) en door de volledige 
indekking van de financiering, of anders gezegd het operationele en financiële risico zijn heel 
laag. Het betreft de belangrijkste eigenschappen van investeringen in rusthuizen en/of 
assistentiewoningen. In feite hebben we hier niet meer te doen met een aandeel of een GVV, 
maar eerder met een geïndexeerde obligatie, die beschermd is tegen een verdere stijging van de 
roerende voorheffing. Het netto rendement bedraagt 2,65%.  
Net zoals bij de andere GVV’s vormt een stijging van de langetermijnrente in de eurozone het 
grootste risico. Meer specifiek naar Care Property Invest toe, is er ook het risico van een 
mogelijke kapitaalverhoging in de loop van 2017 met een zekere koersdruk tot gevolg. Dit kan 
ook gezien worden als een opportuniteit om in te stappen.  
 
 
Gert De Mesure (28 oktober 2016, koers Care Property Invest: 20,20 euro) 
 

 


