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Organisatiecomité
Marc Jackmaert AZ Vesalius Tongeren
Philip Verheye ZOL Genk
Roger Albertijn GZA Antwerpen
Patrick Hansoul Jessa Hasselt
Walter Coomans WZC Bethlehem Herent
Staf Leën Foyer De Lork Geel



Moderator: Jurgen Ritzen

Dagindeling deel 1:

08.30 u-9.30u: Ontvangst - bezoek van de vakbeurs

09.30u-09.45u: Verwelkoming
Eddy De Coster, Voorzitter Zorg.tech

09.45u-10.00u Opening van het congres
Wim Dries, Burgemeester van Genk

10.00u-10.20u Wijziging in financiering : Impact in de praktijk
Elke Panis, Financieel Directeur ZOL

10.20u-11.00u: HospiLim, de kracht van samenwerking
Benny Stevens, Manager HospiLim

11.00u-11.45u: Koffiebreak - bezoek aan de vakbeurs 

11.45u-12.30u: Samenwerking met een vastgoedinvesteerder, nieuwe perspectieven 
en uitdagingen
Sébastien Berben, Head of Healthcare-Cofinimmo
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A. WIJZIGING IN FINANCIERING
ouderenzorg

Nieuw financieringssysteem 
infrastructuur ouderenzorg



uitgangspunten

Gebruiker: huisvestingskost

Overheid: tussenkomst voor het zorggerelateerd én collectief karakter 
van het gebouw 



Wat 

Forfait betaald aan voorziening, toegekend voor onbepaalde duur

Beperking dagprijsverhoging na investering

Korting van 5 euro per dag aan de bewoner



Voorwaarden  

Erkende woongelegenheden

Voor plaatsen in gebruik genomen vanaf 1/1/2016

 In de voorafgaande 25 jaar geen VIPA-subsidies voor 
hetzelfde project



 Instap na een infrastructuurinvestering

 Stedenbouwkundige vergunning én voorafgaande vergunning Z&G

 Zorgstrategisch plan niet meer relevant

Vertrekkend vanuit cliëntgerichte basisprincipes :

creëren van comfortabele en aangepaste woon- en zorgomgeving voor de 
eindgebruiker

Aantal comfortcriteria prestatiegericht geformuleerd

Voorwaarden  



Bezettingsgraad  

Bewoner krijgt steeds korting van de voorziening : 5 € /dag

Voorziening krijgt subsidie per bewoonde plaats = 
bezettingsgraad:

 Gelijk aan of hoger dan het sectorgemiddelde

 100% subsidie

 Lager dan het sectorgemiddelde

 Percentage bezettingsgraad incl. ziekenhuisdagen * subsidie



A. WIJZIGING IN FINANCIERING
ziekenhuizen

6de staatshervorming



31-1-15

WIJZIGING IN FINANCIERING



WIJZIGING IN FINANCIERING

Oud systeem van financiering



1. Nieuwbouw 

Gekaderd binnen masterplan/

Zorgstrategisch plan

ja nee

Aanvraag VIPA subsidies zelf te financieren

(evt afspraken artsen)

FOD subsidies voor ‘ligdagdeel’

Principieel

akkoord



1. Nieuwbouw 

 VIPA

Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden

- investering moet kaderen binnen masterplan / zorgstrategisch plan

- kan ook voor verbouwingen

Vlaamse Overheid beslist

Federale Overheid betaalt mee



1. Nieuwbouw 

 Gedeelde betaling

VIPA (Vlaams) – FOD (Federaal)

 BFM (budget financiële middelen–deel A1)

60% - 40%

of

10% - 90%



Wat wordt gefinancierd?

 Binnen bouwplafond

 VIPA: gebruikstoelage (vast bedrag – alle diensten muv raadplegingen)

 FOD: reële lasten deel ‘ligdag’

 Saldo + niet gefinancierd deel:

= ten laste van het ziekenhuis

1. Nieuwbouw 



 ligdagdeel

NIET:

- raadplegingen (1)

- medisch – technische diensten (2)

- ondersteunende diensten voor deel versleuteld naar (1)+(2)

 60+40 IS NIET GELIJK AAN 10+90 !!!! 

1. Nieuwbouw 



systeem van voorfinanciering/autofinanciering

VIPA akkoord met voorfinanciering

ziekenhuis kan bouwen zonder principieel akkoord en kan principieel

akkoord later aanvragen (owv budgettaire beperkingen VIPA)

1. Nieuwbouw 



2. Verbouwingen/groot onderhoud/herconditionering

niet ten laste van VIPA 



FOD

 Financiering obv reële lasten

Of

 Financiering obv forfait

2. Verbouwingen/groot onderhoud/herconditionering



Obv reële lasten:

- Onroerend

- Groot onderhoud

- Eerste inrichting

- Financiële lasten

 Enkel voor deel ligdag!

 herzienbaar!

 Belang van een correcte boeking (= basis financiering)!



Onderdeel A1 dekt volgende afschrijvingslasten (deel ligdag!), op 

forfaitaire basis:

- Medische uitrusting

- Niet-medische uitrusting

- Rollend materieel

- Herconditionering 



forfait herconditionering: ingevoerd in 2011

- beddenafbouw/reconversie

- volledig strippen van een afdeling

tem 2015: als reële lasten > forfait  reële lasten

2. Verbouwingen/groot onderhoud/herconditionering



31-1-15

Nieuwbouw: VIPA/ BFM

obv reële lasten met

plafonds

Herconditionering: forfaits/reële 

lasten met plafonds

Verbouwing/ groot onderhoud:

obv reële lasten

Medisch/niet-medisch:

forfaits



Overdracht van de Federale Overheid naar de Vlaamse Overheid

(in het kader van de 6de staatshervorming)

blijven volgens de bestaande federale regelgeving:

- investeringen tem 31-1-15 (in gebruik + factuur)

- dossiers op de bouwkalender (VIPA)

- herconditionering gestart voor 31-12-15

31-1-15 ?

32



WIJZIGING IN FINANCIERING

Nieuw systeem van financiering



Basisprincipes

- Forfaitair systeem

- Life cycle principe 40 jaar

- Berekening forfaits obv parameters

- 2 forfaits

- Instandhoudingsforfait

- Strategisch forfait



- Investeringen die vallen onder financieringswet en VIPA 
gebruikstoelagen verder betoelaagd

- Correcte verrekening verleden

- Intrestlasten forfaitair vergoed

Basisprincipes



- Jaar 0: volledige nieuwbouw

- Jaar 10: groot onderhoud

- Jaar 20: herconditionering

- Jaar 30: groot onderhoud

Life Cycle



- Moet passen binnen zorgstrategisch plan Vlaanderen

- Goedkeuring vereist Vlaamse Overheid

- Berekend op basis van parameters

- Basis voor toekennen instandhoudingsforfait

Strategisch forfait



Berekening op basis van de parameters strategisch forfait:

theoretisch berekend instandhoudingsforfait

- % van de huidige subsidiestromen BFM

= (1)

historisch ff med/niet+med = (2)

instandhoudingsforfait = maximum van (1) of (2)

Instandhoudingsforfait



bedden

plaatsen dagziekenhuis

OK-zalen

dialyse posten

bevallingen

toestellen

 zorggebonden

 ondersteunende diensten inbegrepen !!!

Parameters



- Voorlopig besluit van de Vlaamse regering

- Wachten op definitief besluit van de Vlaamse regering

- Startdatum : 

* Instandhoudingsforfait: 2017 ?

* Strategisch forfait: ?

Stand van zaken april/mei 2017



31-1-15

Nieuwbouw: forfaits 

Herconditionering: forfaits

Verbouwing/groot onderhoud: forfaits

Medisch/niet-medisch:

forfaits

Nieuwbouw: VIPA/ BFM

obv reële lasten met

plafonds

Herconditionering: forfaits/reële 

lasten met plafonds

Verbouwing/ groot onderhoud:

obv reële lasten

Medisch/niet-medisch:

forfaits



B. IMPACT IN DE PRAKTIJK 
ZIEKENHUIZEN



Vroeger: vertraging in financiering – voorfinanciering –
previsioneel dossier maar garantie op financiering

Nu: jaarlijkse toezegging maar kosten lopen over meerdere 
jaren!

1. Algemeen



Geen financiering !?

2. Jaren 2015-2016



Financiering voor instandhouding?

Quid strategisch forfait?

3. Vanaf 2017



3. Vanaf 2017 (ziekenhuizen en ouderenzorg)

Principe van forfaits  ondernemerschap in de instellingen

Maar!

voorzichtigheid geboden!

als een goede huisvader mee omgaan



3. Vanaf 2017

‘goede huisvader’

- Nu plannen voor investeringen in de toekomst

- Strategisch forfait ook voor herconditionering binnen x jaar

- Ook voor ondersteunende diensten !

 ‘sparen’



VRAGEN ?



HospiLim, de kracht van 
samenwerking.

Dhr. Benny Stevens



Seminarie Zorg.tech 
Genk – 19 mei 2017

HospiLim 
De kracht van samenwerking ?

Benny Stevens
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Samenwerken is de evidentie

maar niet evident

Uitdagingen

Belangen

Groepsdynamiek

Prioriteiten

Proces

Resultaten

Geslaagde samenwerking hangt af van 
de wil én de context



Beschouwing van de gouverneur 
(wijlen gouv. Stevaert in 2008)

Uitgangspunten voor een (nog) evenwichtig(er) en kwaliteitsvol(ler) 
Limburgs ziekenhuislandschap 

Citaten:

“Samenwerking is het sleutelwoord 

voor het Limburgse ziekenhuislandschap”

“Facilitair management (aankoop en logistiek): 

inspanningen delen kan leiden tot winst”

“Patiëntveiligheid als speerpunt voor Limburg”

52

http://www.flickr.com/photos/dion-b/sets/72157611278864911/detail/


Stichtende leden (Kerstmis 2010)

1. Jessa Ziekenhuis

2. Ziekenhuis Oost-Limburg 

3. St.-Trudo ziekenhuis

4. Sint-Franciskusziekenhuis 

5. Algemeen ziekenhuis Vesalius 

6. Ziekenhuis Maas en Kempen

7. Mariaziekenhuis Noord-Limburg

8. Revalidatie & MS Centrum

9. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 

Rekem

10.Medisch Centrum St-Jozef 

11.Asster vzw

12.(Stichting van openbaar nut LSM )

13.(KPC Genk) 
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Context 2011 => 2017

• Gelijklopende uitdagingen …bij de start

– Profilering in een evoluerend ziekenhuislandschap (2011 = na 
afronding fusies)

– Budgettaire gezondheid is altijd een issue

– Netwerken (ook toen al) => nu NETWERKEN

– Medische en zorgtransformaties
acuut  chronisch     residentieel  ambulant     dominant  interactief   …

– Integratie met eerstelijn

– Kwaliteitsdenken

– De Nieuwe Patiënt

– Social & Mobile – Virtueel communiceren

– Afslanking en efficiëntieverhoging backoffice

– ….
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Context

• … verschillen in ambities

– Doelstelling

– Ambitieniveau

– Timing

– Aanpak

– Draagwijdte

– Scope

– Partners

– Prioriteitstelling

• … verschillen in belangen

55



Anatomie van groepswerking

56

dé groep bestaat niet

– Limburg als één ziekenhuisnetwerk (?)

– Historische verbanden 

– Geografische factoren

– Ad hoc samenwerking

– Algemene ziekenhuizen

– Psychiatrische ziekenhuizen

– Provincieoverschrijdende samenwerking

– Bilaterale samenwerking

– ‘Nexus’-ziekenhuizen

– …



Eenvoud van opzet

• Opdracht: rentabiliteit creëren over termijn van 2-3 jaar via 
besparingen op aankoop

– via kleine eigen en neutrale staf

– professionalisering en schaalvergroting

– toepassing van de (toen nieuwe) WOO

– via eigen rechtspersoon (vzw) die kan optreden als Opdrachtencentrale

• Financiering:

– Eénmalige opstart/hefboomfinanciering door LSM (Limburg Sterk Merk) : 
900.000 € (eerste jaren) 

=> daarna kostendelend onder de leden 

• Andere:

– later gesplitst in VZW HospiLim en VZW HospiLim Plus owv financieel 
technische redenen

– ook andere (beleids)initiatieven vanaf de start maar steeds op 
projectbasis
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Samenaankopen in de praktijk:
mag het iets meer zijn?

58

• Eerste jaren aantonen dat het model werkt => 
uitgesproken nood aan tastbare resultaten met véél rendement

– professionalisme aantonen in de toepassing van de WOO in de 
ZH-sector => Hospilim  >  Ʃ ziekenhuizen

– Werkbaar samenwerkingsmodel op het terrein (transparantie, 
werkverdeling, werkafspraken maken, wat kan en wat niet, ….) 

– Aankoopdossiers selecteren ifv:
• Haalbaarheid (!)

• Een significant rendement (€) met een tevreden eindgebruiker

– Een stapsgewijze integratiepad met aandacht voor de indirecte 
wins



Selectie van aankoopdossiers (FOCUS!)
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Im
p

a
c
t 

  

haalbaarheid

Voeding en dranken

Afvalbeheer

Energie

Geneesmiddelen

Medische 

verbruiksmaterialen

Investerings-

goederen

Steriele Medische 

Hulpmiddelen

Implantaten

Diensten

……

€
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De Opdrachtencentrale 
in de praktijk



Wat is een Opdrachtencentrale ?
(juridische basis)

• Begrip opdracht- en aankoopcentrale vastgelegd in de wet van 15 juni 2006, 

Art. 2, 4°, 15, 55 en 59 ° - zijn toen reeds in werking getreden

• AC = aanbestedende overheid (AO) die leveringen of diensten verwerft in 

eigen naam en voor eigen rekening, maar bestemd voor andere AO

• OC = AO die overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst m.b.t. 

werken, leveringen of diensten, in eigen naam maar voor rekening van AO

Wil dit zeggen dat OC enkel opdrachten gunt maar niet uitvoering mag 

opvolgen? NEEN, maar regelgeving gaat er wel van uit dat uitvoering wordt 

opgevolgd door individuele deelgenoten.

AO die beroep doet op AC of OC is vrijgesteld van verplichting om zelf een 

gunningsprocedure te organiseren

• Al dan niet via eigen rechtspersoon (vzw):

– Eigen staf

– Eigen aansprakelijkheid in de toepassing van de WOO
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Literatuur
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Structuur en werking

63

Raad van Bestuur

Voorzitter (Erwin Bormans) + alle AD’s van alle 
ZH

Dagelijks bestuur (3 jaar mandaat)

(Manager HospiLim + AD van ZOL, Jessa, OPZC, ZMK en 
MZNL)

Opdrachtencentrale (2,5 
fte eigen staf + (5 x 0,2 fte)

WG

Dranken en 
voeding

WG

Medische 
materialen

WG

Facility en 
energie

Kerngroep 
energie

WG

Hoofdapothek
ers

WG 
investeringsg

oederen



Resultaat 2012 => 2017

• Totale outcome (netto valideerbare besparing): 27 mio € 

• Cumulatief voor alle zh op de looptijden van de 
contracten

• uitgaande van ongewijzigde volumes tov het referentiejaar

• Belangrijke ontwikkelingsfase: ook complexe dossiers konden 
inmiddels met succes afgerond worden via toepassing van de 
wet op de overheidsopdrachten

• Er zijn nog wel wat éénmalige opportuniteiten in de 
geneesmiddelen / medische materialen

• Sinds 2016 ook veel hernemingen

• Meer en meer investeringsgoederen
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Voorbeeld: samenaankoop van energie

• Elektriciteit en aardgas:

– low impact op de eindgebruiker

– significant deel van het ZH- budget 

• energie inkopen aan de laagste prijs (+ taksen)

• in een gunstige markt risico’ s op prijsstijgingen indekken => 
bv. in 2017 prijzen vastklikken tot 2020 dmw lange horizon

– Praktisch: 

• klassieke offertevraag waarin leverancier en formule wordt 
vastgelegd. Daarna het vastleggen van de prijs via het 
vastleggen van volumefracties (per 12,5 %) op de futures markt

– een groep van 5 vertegenwoordigers uit de zh + externe expert 
adviseert 

– de RVB valideert via digitale weg zodat steeds dezelfde dag kan geklikt 
worden
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De Opdrachtencentrale 
Enkele eenvoudige basisprincipes toepassen 



Omdenken

• Samen zodra het kan, enkel apart als het écht 
moet

– Gezamenlijke aankoopdossiers als uitgangspunt 
• Zoveel als mogelijk samen via de OC

• ZH – eigen dossiers langzaam afbouwen 

– Lijkt evident en triviaal … maar zeer verregaand wanneer als
standaardprincipe integreren in de werking

• Bv prijzentransparantie

• Elk ZH had toch al de beste aankoopvoorwaarden?

• Kiezen ifv het resultaat van de groep

– Beoogde effecten:
• besparingen (€)

• gedeelde administratie

• samenbrengen van expertise

68
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Flexibele subsidiariteit

69

2

• Opportuniteitgedreven groepsafbakening

– Geen vaste groepen, gedreven door het dossier

– Wel gentleman’s attitude naar opportuniteiten voor elk zh en 
voor de ZH regionale netwerken (=> ondanks het onstaan van 
2 netwerken rond Zol en Jessa kiezen we voor aankoop het 
provinciale niveau (!))

– Bij investeringsgoederen: vaak maatwerk per zh

Beoogd effect: 

– sterk engagement en 

– draagvlak in elk dossier



Gestructureerd werken (herkenbaarheid)
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• Hanteer altijd dezelfde herkenbare stappen

– Alles is proces

• Dossierselectie – haalbaarheidsfiche

• Inventarisatie – analyse, business case, projectfiche

• Uitwerking niveau werkgroep – opvolging en rapportering in WG

• Publicatie pas na formele goedkeuringsronde (KZ 1) 

• Inwachten offertes en nadien voorverwerking

• Bespreking neutrale verwerking in WG

• Consensus en akkoordvraag bij ZH (KZ 2)

• Toewijzing en opvolging – evaluatie

– HospiLim staf doet het werk – de WG heeft altijd laatste woord

– Meer formele duidelijkheid ≠ administratieve overlast

– Beoogd effect: herkenbaarheid, duurzaamheid
en resultaatgerichtheid verhogen

3
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Impressie van een gedeeld aankoopproces

openheid vertrouwen

structuur doelgerichtheid



Transparante portfolio

• Evenwichtige portfolio opmaken en beheren

– Beoogd effect: balans en toegevoegde waarde brengen

– Aantal – minder kan meer zijn

– Impact

• “run-the-race”  bestaande werking garanderen

• “win-the-race”  efficiëntiewinst, nieuwe diensten

• “change-the-rules”  innovatie, transitie van business

– Timing

• quick win versus programma

– Inhoud 

• medisch versus niet-medisch

• strategisch versus operationeel

72
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Just Do It

• Zorg voor successen op het terrein – en blijf 
voortdurend het model ontwikkelen
– 2012-2014: succesvolle aankoopdossiers (1ste maal naar de markt 

en opbouwen in complexiteit)

– vanaf 2013 – 2017: 1ste integratiestap via detacheringen (7 x 0,2 
fte)

– vanaf 2013: begin gespreks- en studieronde logistiek platform

– vanaf 2015: meer focus op medische investeringsgoederen – vergt 
andere en meer maatgerichte aanpak => belangrijk deel

– 2016: strategische denkoefeningen rond doorstart 
opdrachtencentrale vs. netwerkvorming

– 2017: implementatie via aanwerving en extra detacheringen => 
tussenstap naar een definitief model

– einde 2017: besluitvorming logistiek platform? 
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Resultaten: mag het iets meer zijn?
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anderskan
x x

• HospiLim als opdrachtencentale op permanente basis, 
niet meer als aanvullende structuur

– voordelen van één geïntegreerde aankoopdienst (overhead, 
expertise, savings, marktpositie, …..)

• Gekoppeld aan een zorglogistiek platform => belangrijke 
hefboom bij integratie van aankoop en logistiek!!

• Efficiëntie en integratieprojecten in de back office 

even afwachten regelgevend kader regionale 
ziekenhuisnetwerken (2017!)



Omdenken ifv de brede zorgsector? 

• ZH als oprichters HospiLim – graag eigen voordeel en 
vragen ivm bestuurbaarheid

• Provincie onderzocht toepasbaarheid van het model voor 
de WZC => Care-0-Lim als copy – paste van onze OC is 
niet gelukt

• Alternatief: een soort van aankoopdienstverlening vanuit 
HospiLim 
– 1ste experiment met 3 aankoopdossiers loopt nu Q1-Q3 2017 

voor een groep van WZC 

– Waarom niet meer initiatieven vanuit de sector?
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Logistiek platform 
DO or Don’t? 



business consulting. profoundly different.

Concept geïntegreerde zh-logistiek
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Elk ziekenhuis heeft 
verschillende logistieke 
stromen

Sommige ziekenhuizen 
trachten deze stromen al 
geïntegreerd aan te pakken  

Consolidatie van 
stromen en 
gemeenschappelijk 
transport kunnen tot 
interne 
efficiëntiewinsten leiden

Nog niet voor alle 
stromen noch in alle 
ziekenhuizen ingevoerd
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business consulting. profoundly different.
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business consulting. profoundly different.
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business consulting. profoundly different.
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gehele keten?



Bestaande
KDV

samenwerking

Logistieke dienstverlener
a) Fysiek logistiek platform
b) Eigenaar voorraden en gebouwen
c) ERP-aansturing
d) Farmaceutische groothandel 
e) Logistiek personeel 

HospiLim (OC)
• Strategische aankoop 
• Cataloogbeheer
• Aankooppersoneel
• Projectmanagement

Administratief model zorglogistiek platform
Uitgangspunt: gezamenlijke sturing via een strategische samenwerking  

Leveranciers Ziekenhuizen

Verkoopprijs
producten
+6% BTW 

of 21% BTW

Operationele
aankoop

Goederen + logistieke 
Dienstverlening: BTW  tarief volgt 

goederentarief

H-diensten  (aankoop), cataloogbeheer 
En management: aan 0 %

facturatie en BTW

orders

fysieke stroom

LEGENDE



Strategische 

aankoop

Centraal 

cataloogbeheer

Operationele 

aankoop

Transport 

en levering
Fijndistributie

Decentraal 

voorraadbehee

r

Ziekenhuis

Logistieke

serviceprovider

Zorglogistieke 

governance

Personeels-

beheer
Incidentbeheer

Facturatie en 

betaling

Centrale 

goederen-

ontvangst

Decentrale 

goederen-

ontvangst

Rapportering & 

forecasting

MANAGEMENTPROCESSEN

PRIMAIRE PROCESSEN

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

?

Decentraal 

cataloogbeheer

Bestel-

aanvraag

Ziekenhuis-

orderintake

Magazijnbeheer

Leverancier

Value Added 

Logistics

Ziekenhuis-

orderverwerking

Goederenoverslag 

(cross-docking)

Goederen-

opslag

Reverse Logistics

Centraal 

voorraadbeheer





Tijdslijn

Validatie leidende principes

Nieuwe offerteronde

Uitwerking AS IS 

mei-juli 2017

Akkoord over

administratief

model X

feb 2017

Uitwerking TO BE processen

Plaatsbezoek Zuyderland

Inhoudelijk overlegfeb-apr 2017

najaar 2017

Evaluatie offertes & onderhandeling

Personeel impact analyse

Consolidatie business case

dec 2017 Keuze ZLP



Samengevat

• Samenwerking als default (“goede tijden, slechte tijden”)

• Opportuniteitsgedreven groepsafbakening (aankoop / 
projectwerking)

– pas herkenbare en eenvoudige  principes toe / zorg voor 
resultaat

– zoek niet naar redenen waarom niet maar Just Do It

• Blijf vorm geven aan de samenwerking, in kleine stapjes 
indien nodig

• Richting 2020
– Zorglogistiek platform

– Brede Limburgse opdrachtencentrale voor de sector

– Mature regionale netwerken die back office integreren (al dan niet 
Hosp)

– ……
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Contactgegevens

Benny Stevens

Directeur HospiLim

benny.stevens@hospilim.be

011 28 69 63
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Samenwerking met een 
vastgoedinvesteerder, nieuwe 
perspectieven en uitdagingen.

Dhr. Sébastien Berben



VTDV CONGRES 19.05.2017 

TRENDS IN EUROPEES
ZORGVASTGOED

S. BERDEN, COFINIMMO
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HEALTHCARE PROPERTIES

INTRO: COFINIMMO IN A NUTSHELL

- Leading Belgian listed Real Estate Investment Trust (REIT)

- Total portfolio fair value of > 3.4 billion EUR 

- Total market capitalisation: 2.3 billion EUR at 31.12.2016

- Included in major indices: BEL20, EPRA Europe and GPR 250

- Internal real estate management (130 employees)

- Health care = 138 assets spread over 4 countries

- Health care  = portfolio fair value of 1,5 billion EUR
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Court of Justice - Antwerp

DC Klinieken - Almere

Belliard 10 - Brussels

La Gare - Leuven

Investment value 31.12.2016



A. NIEUWE TREND
- A.1. Effectisering: 

Particuliere beleggers krijgen toegang tot infrastructuurprojecten via gestructureerde effecten

TITRE DE LA PRÉSENTATION93



- A.2. Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (“GVV”): 

Particlier beleggers krijgen toegang tot infrastructuurprojecten via gereglementeerde fondsen. Deze

bieden de veiligheid van een gediversifieerde portefeuille en een gereglementeerde omgeving

TITRE DE LA PRÉSENTATION94

REIT structure in Belgium

Strictly limited to real estate or 
infrastructure

Compulsary spread of revenues (risk 
diversification)

Entry and exit security through stock 
exchange floatation

Limitation use of debt (65% LTV)

Control from Authorities (FSMA) 

Compulsory distribution of revenues

Favourable tax regime (fiscal transparency)

A. NIEUWE TREND
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Court of Justice - Antwerp

Police Station - Dendermonde

Police Station - HEKLA

Fire station - Antwerp

Prison – Leuze-en-Hainaut (projected 
situation)

Student housing - Brussels

- A.2. Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (“GVV”): 

GVV zijn bijzonder geschikt voor de financiering van sociaal vastgoed via PPP formules

A. NIEUWE TREND



- B.1 Real Estate Investment Trusts of “REITS ”

De GVV is de Belgische versie van de internationale REIT - structuren. In landen waar deze reeds lang

bestaan, hebben REIT’s een belangrijke rol gespeeld in de financiering van ziekenhuis- en andere

zorggebouwen (cfr vb van de VS).

Fig. : Volume aan zorginfrastructuur in de VS + aandeel van REITs in hun financiering (Bron : Ventas Investor Presentation)
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B. INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

http://www.ventasreit.com/sites/default/files/corporate_presentations/JP_Morgan_Investor_Presentation_vF.pdf


- C.1. Samenwerking met een vastgoedinvesteerder, juridische structuratie:

Voorbeeld van een typische structuratie in België
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Zorgbedrijf

Huur - of 
erfpachtrecht

eigendom of

Gebruiks recht

Landeigenaar

(zorggroep, gemeente, 

derde, …)

(- Design )  

- Build

- Finance

- Maintain

Nieuwe
ontwikkeling

Bestaand gebouw
+ renovatie of 

uitbreidng

Bestaand
gebouw

Terugkoopoptie op einde huur !

C. HOE WERKT EEN REIT: 
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C.2. Hoe kijkt een REIT naar een vastgoedproject

4 financiele stromen dienen in evenwicht gebracht te worden:
A. Investeringswaarde = budget voor aankoop grondrecht, gebouw en werken (indien reno/uitbreiding, …)
B. Huurinkomsten, meestal geïndexeerd over de duur van het huurcontract
C. Onderhoudskost (meestal beperkt tot structuur, daken, HVAC en liften)
D. Residuele waarde op einde van het contract (prijs van de terugkoopoptie of alternatieve aanwending)

Het rendement (“yield”) = huurinkomst jaar 1 / Investeringswaarde
De yield houdt rekening met een kapitaalsaflossing, is dus niet te vergelijken met de rentekost van een lening
Conclusie:  let op invloed van huurtermijn, kwaliteit vd ligging en residuele waarde op het rendement ! 
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Grafiek: Voorbeeld ven een business plan voor een investering van 10m EUR

C. HOE WERKT EEN REIT: 
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C.3. Internationaal perspectief : 

A. Algemene stijging in transactievolumes in Europa (bv. Frankrijk en UK = +60% !)
B. Regionale verschillen in termen van huurafspraken (termijnen,  onderhoud, waarborg, …) en solvabiliteit
C. Rendementen in Spanje en Italië vertalen risicopremies

C. HOE WERKT EEN REIT: 
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D. VOORDEEL VAN DE SAMENWERKING VOOR HET ZIEKENHUIS

Het Amphia-ziekenhuis beslist een deel van haar activiteit terug te 
brengen naar de hoofdsite te Breda (NL) en meer op daghospitalisatie
in te zetten. 

Om plaats te maken voor de uitbreiding dient de huidige parking te 
verhuizen naar een ander terrein op de campus (« JEKAeka » - site);  

Het ziekenhuis bepaalt haar programma van eisen en vetrouwt het 
ontwerp, de bouw, onderhoud en technisch beheer toe aan een
consortium.  

D.1. Case study 1 : overdracht van bouw-, financierings- en beschikbaarheidsrisico
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1. Amphia gunt een 60 jarige erfpachtrecht op de JEKA-site aan het consortium;

2. Onder voorwaarde van oplevering conform haar programma van eisen, gaat Amphia een 30 jarige
huurcontract aan met het Consortium;

3. Tegelijkertijd verbindt het con,sortium zich om het gebouw terug te leveren in jaar 30 aan een prijs gelijk
aan +- helft van de huidige bouwprijs;

4. Cofinimmo en Aanemingsbedrijf Aan De Stegge (« ADST ») gaan een tijdelijke verening aan om op de 
opdracht in te schrijven. In deze samenwerking is Cofinimmo de bouwheer en eigenaar. ADST realiseert
de bouw. Als eigenaar heeft, Cofinimmo ook een deel van eigenaarsonderhoud onderuitbesteed aan
ADST. 

Grafiek: Weergave van het businessplan van Cofinimmo inclusief onderhoud, capex en teruggave

D. VOORDEEL VAN DE SAMENWERKING VOOR HET ZIEKENHUIS
D.1. Case study 1 : Design Build Finance Maintain (« DBFM ») - Transactiestructuur
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Atrium MC ziekenhuis

-1: offices
GF: offices & public
1st: revalidation activities
2-8: rooms
9: tech and meeting area

Zorgpartij Sevagram te Heerlen (NL) dient haar revalidatiekliniek te renoveren terwijl het gebouw in exploitatie blijft. Daar het geen

gespecialiseerde technisch team heeft om de werken te beheren, selecteert zij een investeerder op basis van een huurformule toe te 

passen op de effectieve kost van de werken. Na oplevering, draagt de investeerder het beschikbaarheids- en onderhoudsrisico. 

Deze formule is flexiebel voor zowel zorgpartij als investeerder. Het laat toe om ieders expertiese samen te brengen en efficiënt om te 

springen met de operationele complexiteit van het project. Deze formule werd ook veelvuldig gebruikt bij de renovatie van WZC in België. 

D. VOORDEEL VAN DE SAMENWERKING VOOR HET ZIEKENHUIS
D.2. Case study 2 : “At cost” – samenwerking



Zoom op onderhoud, … 

Maintenance/m2 = 8 €/m² (25y) & 13€/m² (15y)

… , en operationele analyse:

- Rent level/ Real estate forfait in DRG (« NHC component « ) = 65%

- MC Atrium will merge with Orbis hospital in Sittard which has also revalidation clinic. MC Atrium would keep orthopedix and 
complex surgery while Orbis would concentrate on elective care..
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D. VOORDEEL VAN DE SAMENWERKING VOOR HET ZIEKENHUIS
D.2. Case study 2 : “At cost” – samenwerking
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DISCLAIMER

This presentation is directed to financial analysts and institutional investors and is not to be considered as an incentive to invest or as 

an offer to acquire Cofinimmo shares. The information herein is extracted from Cofinimmo annual and half-yearly reports and press
releases but does not reproduce the whole content of these documents. Only the French annual and half-yearly reports and press

releases form legal evidence.

- For more information contact:

Sébastien Berden

Head of Healthcare
T +32 (0)2 373 00 09

sberden@cofinimmo.be

www.cofinimmo.com
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Moderator: Jurgen Ritzen

Dagindeling deel 2

12.30u-14.30u: Walking dinner - bezoek aan de vakbeurs

14.30u-15.00u: Toelichting door Jo Vandeurzen
Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en Gezin

15.00U-15.00u: Uitreiking prijs sociaal Project
Minister Jo Vandeurzen

15.30u-17.30u: Bezoek aan de vakbeurs

17.30u: Sluiting vakbeurs

17.30u-19.30u: Netwerkdrink



Toelichtingen door Vlaams 
minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin

Dhr. Jo Vandeurzen



Uitreiking Sociaal Project
door:

Minister Jo Vandeurzen



Project: “Radio Ac’cent” 

St. Gerardus Dienstencentrum, St.-Gerardusdreef 1 te Diepenbeek

Sint-Gerardus begeleidt als onderwijs- en
zorginstelling kinderen, jongeren en volwassenen
met een (neuro-)motorische of meervoudige
handicap.



Project: “Buitenaanleg voor leefgroep autiwerking
Meers 4: schommel met speeltoren en glijbaan”

Ter Heide, Brikhof 68 te Borgloon

We doen er alles aan om onze bewoners gelukkig te
maken en hun kwaliteit van bestaan voortdurend te
verbeteren door onvoorwaardelijk in te spelen op
hun specifieke verwachtingen, wensen en noden.



“Aankoop extra bedden voor het gastenverblijf”

Menno’s droom VZW, Mevrouwhofstraat 31 te  Hasselt

Menno's Droom vzw onderneemt
initiatieven ten voordele van kinderen met
kanker en hun familie.



Dank voor uw aandacht en aanwezigheid 
vanwege het organiserend comité

Marc Jackmaert AZ Vesalius Tongeren
Philip Verheye ZOL Genk
Roger Albertijn GZA Antwerpen
Patrick Hansoul Jessa Hasselt
Walter Coomans WZC Bethlehem Herent
Staf Leën Foyer De Lork Geel


