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WIJZIGING ROERENDE VOORHEFFING 

Schoten, België - 23 december 2016- 

Care Property Invest is tevreden te melden dat GVV’s waarvan de portefeuille voor minstens 60% bestaat uit 

gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor gezondheidszorg opnieuw kunnen genieten 

van een verlaagde roerende voorheffing van 15%.

De wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen 

inzake financiën van 6 oktober 2016, is goedgekeurd in de Kamer op 15 december 2015 en gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 20 december 2016. 

Voor de aandeelhouders verandert er dus niets. Gezien de betaalbaarheidstelling van het dividend over 

het boekjaar 2016 in juni 2017 zal plaatsvinden, zullen de aandeelhouders van Care Property Invest op geen 

enkel ogenblik onderworpen geweest zijn aan het verhoogde tarief van 27% en zullen zij in 2017 kunnen 

genieten van een tarief van 15%.

Conform de bepalingen in de prospectus en de erfpachtovereenkomsten afgesloten in het kader van 

de oorspronkelijke portefeuille heeft Care Property Invest de stijging van 15% naar 27% in de roerende 

voorheffing (Wet van 26 december 2015), die door haar aandeelhouders op de uitkering van dividenden 

verschuldigd is vanaf 1 januari 2016, doorgerekend aan de OCMW’s/vzw’s - erfpachthouders. 

Zoals reeds meegedeeld in een eigen persbericht op 10 juni 2016, stort Care Property Invest vandaag de reeds 

doorgerekende verhoging voor de stijging roerende voorheffing van 15% naar 27% terug aan de OCMW’s/

vzw’s – erfpachthouders waar zij mee samenwerkt. 
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