
 

 
 Persbericht 

Gereglementeerde informatie 
 

22 februari 2011 – na sluiting van de markten 
Onder embargo tot 17u40 

 

Persbericht 
 

 Nieuwe belangrijke acquisitie in het segment van de huisvesting voor senioren 
 

- Ondertekening op 21 februari 2011 van een akkoord voor: 
- de acquisitie van een portefeuille van 5 bestaande gebouwen, m.n. 4 woonzorgcentra en 1 
serviceflatgebouw in Vlaams-Brabant; 
- de renovatie en /of uitbreiding van 4 van deze 5 sites; en  
- de bouw van 1 nieuw woonzorgcentrum in Wemmel (Vlaams-Brabant).  

- Alle sites worden uitgebaat door de groep Soprim@ 
- Initiële aanschaffingswaarde van bestaande gebouwen en terreinen van 23 miljoen € 
- Maximum bijkomend investeringsbudget van ca. 50 miljoen € voor de renovatie-, uitbreidings- en 

nieuwbouwplannen 
- Triple net rendement van ca 6 % op basis van lange termijn overeenkomsten  

 
 
Aedifica meldt het sluiten van een akkoord op 21 februari 2010 met de groep Soprim@. Dit akkoord 
beoogt in de eerste plaats de acquisitie van een portefeuille van 4 woonzorgcentra en 1 
serviceflatgebouw in Vlaams-Brabant, voor een initiële aanschaffingswaarde van 23 miljoen €1. De 
gebouwen tellen in hun huidige staat in totaal 327 eenheden (rustoordbedden of serviceflats) en hebben 
een totale bebouwde oppervlakte van 16.093 m². Het betreft de volgende sites: 
 

         
Klein Veldeken2        Koning Albert I3  Eyckenborch4             Rietdijk5        Marie-Louise6 
te Asse        te Dilbeek   te Gooik             te Vilvoorde       te Wemmel 

 
Het bereikte akkoord voorziet tevens voor de sites in Asse, Dilbeek, Gooik en Wemmel (Marie-Louise) 
belangrijke uitbreidings- en/of renovatiewerken die door Aedifca, in samenwerking met Soprim@ als 
gedelegeerd bouwheer, zullen worden uitgevoerd en gefinancierd. 
  
Verder slaat het bereikte akkoord eveneens op de bouw van een nieuw rustoord in Wemmel1 met een 
capaciteit van ca 209 bedden. 

                                                 
1  De aanschaffingswaarde overschrijdt de door de onafhankelijke deskundige op 18 februari 2011 bepaalde reële waarde niet. 
2  Klein Veldeken 12, 1730 Asse. 
3  Keperenberg 36, 1710 Dilbeek. 
4  Bronnenweg 2, 1755 Gooik. 
5  Bolwerkstraat 7, 1800 Vilvoorde. 
6  Zijp 157, 1780 Wemmel. 
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Het investeringsbudget dat wordt voorzien voor de uitbreiding en renovatie van 4 van de bestaande 
sites en de realisatie van een nieuw te bouwen woonzorgcentrum in Wemmel zal ca 50 miljoen € 
bedragen, met inbegrip van de prijs voor de aankoop van bijkomende terreinen in Gooik (uitbreiding 
Eyckenborch) en Wemmel (nieuwbouwproject). 
 
Indien alle voorziene uitbreidings- en nieuwbouwwerken zoals gepland uitgevoerd kunnen worden, zal 
deze portefeuille uiteindelijk 4 woonzorgcentra met 423 rustoordbedden en 89 serviceflats, 1 
revalidatiecentrum met 60 bedden en 1 serviceflatgebouw met 71 appartementen tellen. 
 
Het gaat meer in het bijzonder over volgende sites, gebouwen en projecten: 
 
- Residentie Klein Veldeken is een serviceflatgebouw met 41 appartementen gelegen te Asse. Het 

gebouw werd eind jaren 1990 gebouwd op een grond van 7.933m².  
 
Een uitbreidingsproject is voorzien om nog appartementen van diverse grootte toe te voegen. De 
werken zouden in de loop van 2012 van start kunnen gaan, onder voorbehoud van het bekomen van 
de stedenbouwkundige vergunningen. De oplevering wordt ten vroegste eind 2013 verwacht. 
 

- Het woonzorgcentrum Koning Albert I is gelegen in een parksite van meer dan 3 hectare (31.385 m²) 
in Dilbeek, en bestaat uit een kasteelgebouw en later bijgebouwde vleugels met een capaciteit van 89 
residenten.  
 
Een omvangrijk renovatie- en uitbreidingsproject is voorzien. De geplande werken bestaan erin om 
eerst een nieuw woonzorgcentrum te bouwen op de site. Na de afwerking van dit gebouw worden de 
oude bijgebouwde vleugels afgebroken. Op de plaats hiervan zal een nieuw serviceflatgebouw 
gebouwd worden dat aansluit op het woonzorgcentrum. Tenslotte zal het kasteelgebouw gerenoveerd 
worden. In het serviceflatgebouw en het kasteel worden serviceflats ondergebracht van diverse 
afmetingen (tussen 40 en 90 m²) en gemeenschappelijke ruimtes zoals bibliotheek, feestzaaltje en 
restaurant, welnesscenter met zwembad en kantoren. 
   
De werken zouden in de zomer van 2011 van start kunnen gaan, onder voorbehoud van het bekomen 
van de stedenbouwkundige vergunningen (waarvoor de aanvraag eerstdaags zal worden ingediend; 
voor deze site bestaat overigens een bijzonder plan van aanleg). De werken zullen in twee fasen 
uitgevoerd worden die zullen opgeleverd worden tussen, ten vroegste, einde 2012 en, uiterlijk, einde 
2014. 

 
- Het woonzorgcentrum Eyckenborch te Gooik bestaat vandaag uit drie onderscheiden blokken. Blok 

1 werd in 2003-2004 gebouwd en telt 45 rustoordbedden. Blok 2 werd in 1993-1994 gebouwd en telt 
20 serviceflats. De gebouwen van Blok 1 en Blok 2 zijn eigendom van de VZW Eyckenborgh, die de 
site exploiteert, op grond van bestaande zakelijke rechten van opstal. De eigendom van deze 
gebouwen zal in 2040 overgaan op de eigenaar van de grond bij het einde van de opstalrechten. De 

                                                                                                                                                         
1  Zijp 14-16, 1780 Wemmel. 
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transactie betreft dus de naakte eigendom van de grond waarop deze opstalrechten werden 
toegekend. Het derde blok is een voormalig kloostergebouw waarin thans 8 eenpersoonskamers en 3 
tweepersoonskamers zijn ondergebracht. De huidige operatie betreft tevens de volle eigendom van dit 
gebouw en de bijhorende grond. 
 
Er bestaat een renovatie- en uitbreidingsproject in 2 fases voor deze site. In een eerste fase zal op de 
plaats van het huidig kloostergebouw een nieuwe vleugel met serviceflats van diverse grootte 
gebouwd worden. Een tweede fase zal erin bestaan een tweede nieuwe rustoordvleugel te bouwen. 
Om deze tweede fase te kunnen verwezenlijken, moet een bijkomende grond van 2.136 m² verworven 
worden. Hiervoor werd reeds een aankoopoptie bekomen die uiterlijk op 5 juli 2012 moet gelicht 
worden. De werken zouden in oktober 2011 van start kunnen gaan onder voorbehoud van het 
bekomen van de stedenbouwkundige vergunningen. Een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de site 
begrepen is, ligt thans ter goedkeuring voor. De oplevering van de werken zou zich ten vroegste 
situeren in de zomer van 2013 en uiterlijk in de zomer van 2014. 
 
Het voorwerp van de huidige operatie is dus in eerste instantie de verwerving van de volle eigendom 
van het gebouw ‘blok 3’ en de verwerving van de (naakte hetzij volle) eigendom van alle terreinen van 
de site Eyckenborch. Nadien volgen de uitoefening van de aankoopoptie op een naastliggend terrein 
dat nodig is voor de realisatie van de tweede fase van het uitbreidingsproject en tenslotte de 
uitvoering van de mogelijke verbouwingen en uitbreidingen. 

 
- Het woonzorgcentrum Rietdijk te Vilvoorde werd in de jaren 1990 gebouwd en heeft momenteel een 

totale capaciteit van 65 residenten. Dit gebouw heeft een statuut van mede-eigendom: het betreft 
enerzijds een woonzorgcentrum met een capaciteit van 59 bedden, dat volledig voorwerp is van deze 
operatie, en anderzijds 8 serviceflats die eigendom van derden zijn en dus geen deel uitmaken van 
deze operatie.  

 
- Het woonzorgcentrum Marie-Louise te Wemmel werd aanvankelijk gebouwd in de jaren 1960. Een 

uitbreiding werd in de jaren 1970 opgericht om de huidige capaciteit van 60 bedden te bereiken. 
 
Na voltooiing van het nieuwbouwproject in Wemmel (cfr hierna), zal het gebouw van het rustoord 
Marie-Louise volledig gerenoveerd en omgebouwd worden tot een revalidatiecentrum en centrum voor 
kortverblijf voor senioren met eenzelfde capaciteit als het huidige rustoord. De werken zullen pas 
starten na de oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum in Wemmel (cfr hieronder) en de verhuis 
van het bestaande woonzorgcentrum Marie-Louise naar de nieuwe site. De oplevering van de 
renovatiewerken wordt dan ook ten vroegste tegen einde 2014 en uiterlijk tegen medio 2015 verwacht.  

 
- Nieuwbouwproject voor een nieuw woonzorgcentrum in Wemmel: de groep Soprim@ is vandaag 

de uitbater van 4 kleinere rustoorden in Wemmel (waaronder Marie-Louise). Een herschikking van de 
huisvestingscapaciteit van Soprim@ in Wemmel in een nieuw gebouw is voorzien. Het project dat 
overwogen wordt, bestaat erin een woonzorgcentrum te bouwen met een capaciteit van 209 bedden 
op een nieuwe site in Wemmel1. Op het terrein, dat een oppervlakte van 1ha 20a heeft, werd een 

                                                 
1  Zijp 14-16, 1780 Wemmel. 
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aankoopoptie bekomen. Deze optie moet uiterlijk tegen 30 april 2011 gelicht worden. De op het terrein 
aanwezige constructies (thans school- en internaatsgebouwen) zullen ontmanteld worden (mogelijks 
met behoud van de bestaande betonstructuur). De werken zouden in de herfst van 2011 kunnen 
starten, onder voorbehoud van het bekomen van de stedenbouwkundige vergunningen. De oplevering 
van de werken wordt in de loop van 2014 verwacht.  

 
Alle sites worden, rechtstreeks of via exclusief gecontroleerde entiteiten, uitgebaat door de groep 
Soprim@1, een private operator in volle groei die momenteel 16 woonzorgcentra, 1 serviceflatgebouw 
en 1 kinderdagverblijf uitbaat, voornamelijk in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. 
Soprim@ stelt ongeveer 750 medewerkers tewerk en is een toonaangevende speler in het beheer van 
woonzorgcentra waarin ze opereert vanuit een social profitfilosofie. Binnen deze filosofie streeft 
Soprim@ naar een evenwicht tussen de belangen van haar residenten, haar medewerkers en haar 
financiële partners, en dit alles in een geest van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Soprim@ 
hanteert een performant centraal gestuurd managementmodel ter ondersteuning van haar 
woonzorgcentra. In het kader van de huidige operatie trad DTZ op als vastgoedadviseur van Soprim@. 
 
Aedifica zal, samen met haar dochtervennootschap Aedifica Invest, alle aandelen van de 
vennootschappen Soprim@Immo NV (eigenaar van het serviceflatgebouw Klein Veldeken, de 
woonzorgcentra Koning Albert I en Marie-Louise, de terreinen van het woonzorgcentrum Eyckenborch 
evenals het voormalige kloostergebouw op de site Eyckenborch, en titularis van de aankoopoptie op de 
terreinen in Gooik met het oog op de uitbreiding van de site Eyckenborch en de aankoopoptie op het 
terrein in Wemmel voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum) en ‘t Bolwerk NV (eigenaar van het 
woonzorgcentrum Rietdijk) verwerven. Onder voorbehoud van de verwezenlijking van enkele 
opschortende voorwaarden, waarvan de voornaamste de aflevering van de nodige bodemattesten c.q. 
het ‘nihil obstat’ door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) betreft, zal de verwerving 
van deze vennootschappen uiterlijk op 31 maart 2011 plaatsvinden. Deze operatie zal door middel van 
de kredietlijnen van de bevak gefinancierd worden.  
 
De groep Soprim@ zal de exploitatie van alle woonzorgcentra en van het serviceflatgebouw verder 
zetten via entiteiten die zij volledig controleert. De gebouwen, met inbegrip van de op te richten 
gebouwen, (maar uiteraard met uitzondering van 2 gebouwen op de site Eyckenborch die eigendom zijn 
van de VZW Eyckenborgh voor de duur van de opstalrechten waarvan deze VZW de titularis is en 
waarvoor een opstalvergoeding wordt betaald) worden door Aedifica aan deze entiteiten ter beschikking 
gesteld via triple net erfpachtovereenkomsten met een duur van 27 jaar. Soprim@ verwerft een 
aankoopoptie aan marktwaarde die aan het einde van deze contracten kan gelicht worden.  
 
Het verwachte initiële huurrendement voor deze operatie bedraagt ongeveer 6%. 
 
Aedifica realiseert aldus een tweede omvangrijke investering na haar kapitaalverhoging in oktober 2010 
waarbij 67 miljoen € werd opgehaald.  
 

                                                 
1  Website : www.soprimat.be 
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Situatie na de aangekondigde operatie 
 
Na de hierboven aangekondigde operatie (maar voor uitvoering van de in het kader van deze operatie 
mogelijke toekomstige uitbreidings-, renovatie- en nieuwbouwwerken), zal de reële waarde van de 
portefeuille vastgoedbeleggingen in exploitatie (zonder projectontwikkelingen) van Aedifica ongeveer 
466 miljoen € bedragen (of 476 miljoen € voor de volledige portefeuille van Aedifica, inclusief 
projectontwikkelingen)1. De schuldratio van de bevak zal ongeveer 44% bedragen. 
 
De vastgoedbeleggingen in exploitatie van Aedifica zullen 116 panden tellen, met een totale bebouwde 
oppervlakte van 248.200 m², voornamelijk bestaande uit: 

- 466 niet gemeubelde appartementen; 
- 272 gemeubelde appartementen; 
- 31 rustoorden met 2.885 rustoordbedden en 2 serviceflatgebouwen2 met 61 appartementen; 
- 6 hotels met 457 kamers. 
 

Verdeeld per activiteitensector betekent dit (in reële waarde) :  
- 52% huisvesting voor senioren; 
- 36% gebouwen met appartementen of gemengde gebouwen waarvan: 

- 25% gebouwen met niet-gemeubelde appartementen, en  
- 11% gebouwen met gemeubelde appartementen; 

- 12% hotels en andere gebouwen.  
 

Geografisch zal de portefeuille als volgt gespreid zijn (in reële waarde):  
- 51% in Brussel; 
- 32% in Vlaanderen; 
- 17% in Wallonië. 

 

                                                 
1  Op basis van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen op 31 december 2010 en de aanschaffingswaarde van de 

gebouwen die betrokken zijn bij de aangekondigde operatie in het huidige persbericht. 
2  Bedoeld zijn serviceflatgebouwen in een “stand alone” positie, dwz niet op een zelfde site samen met een rustoord. 
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Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in 
residentieel vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende 
investeringsassen: 
 
 - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ; 
 - gebouwen met gemeubelde appartementen; 
 - huisvesting voor senioren ; 
 - hotels. 
 
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. De dividenden die ze 
uitkeert zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.  

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop 
gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn 
aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet 
onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of 
indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken 
van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt 
Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie  

      


