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BESIX Real Estate Development (BESIX RED), de vastgoedtak van 
de Belgische bouwgroep BESIX kondigt zijn participatie aan in 
PROPCHAIN, een Belgische start-up die Blockchain en vastgoed 
combineert. 
Deze financiële investering bevestigt de langetermijnvisie van 
BESIX RED op het vlak van innovatie en maakt het mogelijk om 
zijn klanten nieuwe diensten aan te bieden. Een innoverende 
oplossing die in de eerste plaats bestemd is voor particulieren 
en die reeds op belangstelling kon rekenen bij verschillende 
institutionele acteurs.  
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Innovatie, en in het bijzonder open 
innovatie, is een strategische uitdaging 
geworden. Dat heeft de BESIX Groep goed 
begrepen. Door innovatie aan te stippen 
als een van zijn kernwaarden, toont het 
zijn ambitie om zijn concurrentiekracht 
nog meer te vergroten. 

In navolging van zijn moederonderneming 
en met de bedoeling om zich te positioneren 
als pionier van innovatie in vastgoed, 
heeft BESIX RED in 2017 de handen in 
elkaar geslagen met Startup Factory (S.F.), 
een Belgische incubator van start-ups. 
“Op dat moment bestond de Startup 
Accelerator nog niet in de BESIX Groep. 
We hebben dan een beroep gedaan op 
S.F.”, aldus Gabriel Uzgen, CEO BESIX RED, 
die in deze nieuwe accelerator binnen de 
Groep een echte bruggenbouwer ziet voor 
innovatieve oplossingen en ideeën die 
voordelig zijn voor de hele BESIX Groep. 

Dankzij deze nauwe samenwerking met 
S.F. kon de projectontwikkelaar in contact 
komen met verschillende start-ups en er 
zelfs enkele begeleiden in de ontwikkeling 
van hun concept. Propchain behoort tot 

die tweede groep. 

De projectontwikkelaar maakt vandaag 
zijn participatie officieel van 40% in 
Propchain en beschikt nu ook over een 
koopoptie waarmee hij tegen eind oktober 
2019 nog eens 25%. kan verwerven. “Onze 
toenadering tot S.F. en onze investering 
in Propchain vandaag weerspiegelen de 
globalere innovatiestrategie op lange 
termijn die we bij BESIX RED hebben 
ontwikkeld”, voegt Gabriel Uzgen eraan 
toe. “We willen onze klanten unieke 
en innoverende bijkomende diensten 
aanbieden, waardoor we nog beter 
kunnen inspelen op hun voortdurend 
evoluerende behoeften. “ 

Dit technologische concept dat mee werd 
ontwikkeld door Sacha Verveckken – Expert 
in nieuwe technologieën en afgestudeerd 
aan de Vlerick Business School en het 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) – heeft al de interesse gewekt 
van institutionele acteurs. “Doorheen 
het hele co-creatie- en denkproces 
met BESIX RED hebben wij dit ‘open 
samenwerkingsplatform’ ontwikkeld 
om alle spelers die betrokken zijn in 
het verwervingsproces van onroerend 
goed met elkaar in contact te brengen”, 
legt de medestichter uit. “In die mate zelfs 
dat banken, notarissen, verzekerings-
maatschappijen, telecomoperatoren, 
vastgoedsites of zelfs openbare diensten 
er vandaag een opportuniteit in zien 
om activiteiten die verband houden met 
hun corebusiness te ontwikkelen. “ 

Concreet biedt Propchain een digitale 
oplossing gebaseerd op de Blockchain-
technologie die het mogelijk maakt om 
alle contractuele documenten die nodig 

zijn bij de aan- of verkoop van vastgoed te 
bewaren, te certificeren en te digitaliseren 
(verzekeringen, eigendomsakten, ver-
gunningen, technische documenten, 
leningsovereenkomsten, facturen, ...). Dit 
onvervalsbare digitale paspoort is met 
name bedoeld om de waarde van vastgoed 
te vergroten door eigenaars en betrokken 
partijen (projectontwikkelaar, notarissen, 
bankier, agenten, ...) met elkaar in contact 
te brengen en tegelijk een eenvoudige 
oplossing te bieden voor het verzamelen, 
delen en opslaan van documenten, en 
deze te beveiligen bij eventuele latere 
wijzigingen. Een eenvoudige en intuïtieve 
tool die zorgt voor een transparante 
werkwijze en het vertrouwen tussen de 
partijen versterkt.

Propchain vervoegt de lijst van concepten 
en producten waarin BESIX RED gelooft. In 
november 2018 had de projectontwikkelaar 
ook een bevoorrecht partnerschap 
gesloten met ZIGGU, een digitaal platform 
voor klantenopvolging, om dichter bij 
de klanten te staan (investeerders en 
bewoners) en het communicatieproces 
met zijn kopers te versoepelen. 
“Concreet helpt ZIGGU ons om onze 
klanten beter te beheren, in real time te 
informeren en bij te staan in het verloop 
van hun aankoop. Deze bijkomende 
dienst is niet bedoeld ter vervanging 
van menselijk contact, maar helpt ons 
om dichter bij onze klanten te staan in 
een tijd waarin communicatie met de 
opkomst van nieuwe technologieën 
steeds onpersoonlijker wordt”, voegt 
Gabriel Uzgen hier nog aan toe. 

INNOVATIE: BESIX RED INVESTEERT IN 
PROPCHAIN EN BIEDT  ZIJN KLANTEN  
NIEUWE BIJKOMENDE DIENSTEN

 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert 
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door zijn strategische visie is BESIX RED erin geslaagd zijn 
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als geografisch vlak: 
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal. In het streven naar duurzame ontwikkelingen 
waarbij wordt gekeken naar de behoeften van zijn klanten, houdt BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de 
toekomst rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, alsook met innovatie. www.besixred.com 
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