
BEDRIJFSRESULTATEN

•  In 2019 leverde het bedrijf in totaal 
120,000 m² op inclusief: 

-  HET FERRERO GEBOUW (29,500 m²), 
het nieuwe wereldhoofdkwartier van de 
Ferrero Groep in Luxemburg dat samen 
met F. Giorgetti werd ontwikkeld; 

-  THE COSMOPOLITAN (158 units 
en 1,500 m² kantoren verkocht aan 
Gezinsbond vzw), een volledig 
renovatieproject van een oud 
kantoorgebouw tot een moderne en 
witte nieuwe landmark voor Brussel, 
geselecteerd voor de MIPIM Awards 
2020 binnen de categorie «BEST 
REFURBISHED BUILDING»; 

-  LES PROMENADES D’UCCLE Fase 1 
(Brussel) in samenwerking met Matexi; 

-  MEADOW-HERENT, Fase 1 (Herent, 
Leuven); 

-  SOHO, fase 1 en 2 (Luxemburg Stad), 
IMPULSE (Luxemburg Stad, verkocht 
aan Swiss Life)

•  Daarnaast is de bouw gestart van meer 
dan 30,000 m² in België (138 units in 
SO STOCKEL, Fase 1, Brussel; 84 in 

MEADOW-HERENT, Fase 2, Leuven) 
en 39,000 m² in Nederland (442 
wooneenheden in het SLUISHUIS-
project, Amsterdam, ontworpen door 
BIG - Bjarke Ingels Group).

•  Naast de versterking van zijn activiteiten 
op zijn kerngebieden met nieuwe 
projecten zoals MAJERUS, Brussel 
(BE) en FAÏENCERIE, Luxemburg (LU), 
bevestigt BESIX RED ook zijn pan-
Europese ambitie met de aankoop van 
een tweede site in Portugal bestemd 
voor een grote residentiële ontwikkeling 
(DUUO, 34,000 m², Lissabon).  

VOORUITZICHTEN

•  De vooruitzichten van BESIX RED blijven 
positief. Zijn diversificatiestrategie in 
combinatie met een voorzichtig beleid 
resulteert vandaag in een evenwichtige 
portefeuille met een hoog potentieel, 
rekening houdend met het aantal 
operationele m² (vandaag nog in de 
vergunnings- of studiefase) dat in de 
komende jaren zou moeten toenemen. 

•  Zijn klantgerichte aanpak en internationale 

ervaring stellen de onderneming in 
staat om toekomstige behoeften en 
veelbelovende nieuwe niches, alsook 
nieuwe trends en technologieën (co-living, 
co-working, blockchain, ...) te identificeren; 
dit zorgt voor een hoog rendement op haar 
toekomstige ontwikkelingen.

•  BESIX RED wil zijn pan-Europese expansie 
voortzetten met een gerichte aanpak door 
een ecosysteem van diensten en expertise 
te ontwikkelen dat ten dienste staat van zijn 
klanten, partners en investeerders. Deze 
ambitie is des te steviger verankerd dankzij 
de matrixstructuur van de organisatie van 
BESIX RED, zijn expertise als ontwikkelaar-
aannemer en de groeiende synergie binnen 
de entiteiten van de BESIX Group die zijn 
multidisciplinaire knowhow versterkt. Een 
architecturale, technische en operationele 
uitmuntendheid die de ontwikkelaar 
vandaag wil delen met institutionele en 
privé-investeerders.

•  Het digitaliseringsproces van de 
activiteiten van BESIX RED, dat vandaag 
nog sneller verloopt door de huidige 
context, zal ook bijdragen tot de organische 
groei van BESIX RED in de toekomst.

FINANCIËLE RESULTATEN
 
•  De resultaten van BESIX Real Estate Development (BESIX RED) blijven sterk in 2019 met 

een omzet van € 154.3 miljoen in lijn met die van vorig jaar (154.6 miljoen euro omzet). De 
bijdrage van BESIX RED aan het nettoresultaat van de Groep bedraagt €15.7 miljoen.

•  Vandaag is BESIX RED actief in 14 steden in 5 landen en heeft het herhaaldelijk 
ontwikkelingskansen gegrepen in steden die gekenmerkt worden door een echte sociaal-
economische dynamiek. Een succesvolle strategie die het bedrijf sinds 2011 in staat stelt om 
een evenwichtige portefeuille te beheren en zijn activiteit en duurzame organische groei op 
lange termijn te verzekeren.

•  Met meer dan 30 jaar ervaring, versterkt door de multidisciplinaire expertise van de BESIX 
Group, profileert BESIX RED zich als een ontwikkelaar van grootschalige projecten die 
buurten levenskwaliteit, toegevoegde waarde en nieuwe dynamiek brengen. 

•  Ondanks een groot aantal nog lopende vergunningen, sloot BESIX RED 2019 af met een 
rendement op eigen vermogen van 16.3% (tegenover 21.7% in 2018). «De daling van onze 
resultaten voor 2019 weerspiegelt absoluut geen daling van onze operationele prestaties. 
Integendeel, het toont ons engagement op middellange en lange termijn voor grootschalige 
multifunctionele projecten aan, die ons in staat zullen stellen om onze maatschappelijke 
missie als ‘buurtontwikkelaar’ te vervullen. Een investering in de toekomst die door de hele 
Groep wordt ondersteund», zegt Gabriel UZGEN, CEO BESIX RED.

•  Met 600.000 m2 in ontwikkeling (27 projecten) heeft het bedrijf een portefeuille met een 
geschatte toekomstige verkoopwaarde van 1.3 miljard euro.

2019: BESIX RED BLIJFT ORGANISCH 
GROEIEN   

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 de behoeftes van de klanten centraal staan, 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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