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BESIX RED benoemt Sidney D. Bens tot CFO     
  

BESIX Real Estate Development, de dochteronderneming van BESIX Group actief in vastgoed, 

kondigt de benoeming aan van Sidney D. Bens* tot Chief Financial Officer vanaf 2 januari 2023. 

Marc Crohain, die deze functie voorheen vervulde, zal voortaan Gabriel Uzgen, Chief Executive 

Officer, als raadgever vergezellen. 

Nadat hij in 1982 als beheerscontroller bij de groep BESIX in dienst trad, werkte Marc Crohain mee aan de 

oprichting van BESIX RED in 1988 (het voormalige Betonimmo) en leidde hij vervolgens het financiële team als 

CFO. Dankzij deze lange en solide ervaring heeft hij betrouwbare banden kunnen opbouwen en onderhouden 

met de bankwereld in de verschillende landen waar BESIX RED actief is.    

 

«  Ik wil Marc bedanken voor zijn waardevolle expertise, die een meerwaarde vormt en ons in staat heeft 

gesteld de vastgoedactiviteiten van de Groep te laten groeien. Hij was de eerste die me vertrouwde. Marc 

geloofde in mijn visie van zodra ik bij BESIX RED aantrad », zegt Gabriel Uzgen, CEO BESIX RED. 

Na ongeveer tien jaar diverse functies in de banksector te hebben bekleed, 

trad Sidney D. Bens in 1997 in dienst bij Atenor (een op Euronext Brussel 

genoteerde vastgoedontwikkelaar), waar hij 25 jaar lang CFO was.  

Als CFO van BESIX RED zal Sidney D. Bens de ontwikkelaar begeleiden 

in de volgende stappen van zijn duurzame ontwikkeling.  

Hij zal zich richten op het versterken van de aanwezigheid van de pan-

Europese ontwikkelaar op markten waar deze al actief is en zal helpen 

bij het uitbreiden naar nieuwe Europese steden. Hij zal ook werken 

aan het vinden van nieuwe investeringsbronnen, co-ontwikkelings- 

en aandelenpartners, zowel in België als internationaal, en aan het 

versterken van de zichtbaarheid van de onderneming op de financiële 

markten.

   

Sidney D. Bens: «In een turbulente financiële omgeving en in de bekende context van duurzaamheids-

doelstellingen beschikt BESIX RED over een ervaren team dat zich op deze nieuwe uitdagingen richt. Door 

toe te treden tot het BESIX RED-team ben ik vereerd dat ik deze uitdagingen kan aangaan en een aangepaste 

financiële benadering kan ontwikkelen, waarbij de technologische dimensie wordt geïntegreerd als antwoord 

op de doelstellingen van BESIX RED inzake groei, rentabiliteit en duurzame prestaties».  

«We zijn verheugd Sidney D. Bens te verwelkomen bij BESIX RED, waar hij met zijn profiel de 

ondernemersfilosofie van ons team verder zal versterken», voegt Gabriel Uzgen hieraan toe. 

 

* vertegenwoordiger van Ribono SRL BV  
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Brussel, 13 januari 2023,



Over BESIX RED 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED) is een pan-Europese vastgoedontwikkelaar, actief in woningen, 

kantoren, winkels en diensten. Als dochteronderneming van BESIX Group is zij aanwezig in België en in een 

groeiend  aantal  buitenlandse  steden.  Met het  oog  op  het  creëren  van  duurzame  ontwikkelingen  die  

rekening houden met  de behoeften  van haar  klanten, maken  maatschappelijke en  ecologische componenten,  

evenals innovatie, integraal deel uit van haar denken over het vastgoed van de toekomst.   

Voor meer informatie, bezoek www.besixred.com  
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