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Jean-Philip Vroninks wordt  
de nieuwe CEO van Befimmo 

 
 

 

 
 
 
In het kader van haar goed deugdelijk bestuur en vooruitlopend op het einde van het laatste mandaat van 
Benoît De Blieck, CEO van Befimmo, voorzien op 65-jarige leeftijd, heeft de Raad van Bestuur het 
genoegen de benoeming aan te kondigen van Jean-Philip Vroninks, op voorstel van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité, tot CEO van de Vennootschap. Zijn benoeming tot Gedelegeerd Bestuurder zal 
worden voorgelegd ter goedkeuring aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 
2021. 
 
Jean-Philip, momenteel Executive Director van Jones Lang Lasalle België-Luxemburg, zal Befimmo in de 
komende maanden vervoegen. 
 

Na verschillende jaren bij Citibank in Brussel en KPMG in Londen, vervoegde Jean-
Philip in 2003 het departement Capital Markets van King Sturge in België. In 2009 
werd hij gepromoveerd tot Managing Director en werd hij, na de fusie van King Sturge 
en JLL in 2011, het hoofd van het Belux Capital Markets team. Begin 2017 werd hij 
Executive Director van JLL in België en Luxemburg. Sinds 2020 is hij ook Head of 
Capital Markets Benelux bij JLL. Dankzij deze loopbaan heeft Jean-Philip een lange 
ervaring opgebouwd in het leiden van multidisciplinaire teams in een dienstenbedrijf. 
Hij heeft ook verschillende vastgoedactiviteiten beheerd, waaronder investeringen en 
ontwikkeling in België en internationaal. Bovendien heeft JLL Belux onder zijn leiding 
een uitstekend groeipad gevolgd met een focus op de creatie van nieuwe activiteiten, 
klantenontwikkeling en digitale transformatie. 

 
Benoît De Blieck, die de transitie met de nieuwe CEO zal verzekeren, zal Bestuurder van de Vennootschap 
blijven tot het einde van zijn mandaat na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
2022.  
 
De Raad dankt Benoît De Blieck hartelijk voor zijn loyaliteit, zijn gepassioneerde inzet en zijn zeer 
belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de Vennootschap, waaraan hij een zeer groot deel van zijn 
carrière heeft gewijd. 
 
 
Nieuwe tandem Voorzitter en CEO 
 
Bovendien had Alain Devos, Voorzitter van de Vennootschap, bij de hernieuwing van zijn mandaat als 
Bestuurder in 2018, de Raad op de hoogte gebracht van zijn voornemen om de fakkel van Voorzitter in 
april 2021 door te geven zodat de Vennootschap een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis kon beginnen 
met een volledig vernieuwde tandem van Voorzitter en CEO. 
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In deze context heeft de Raad besloten om Vincent Querton, die sinds 2019 Bestuurder is van de 
Vennootschap, te verkiezen tot Voorzitter van de Raad, na afloop van de Algemene Vergadering van 2021 
en na goedkeuring van de voorgestelde hernieuwing van zijn mandaat. 
 
De Raad dankt Alain Devos hartelijk voor de openheid, de diplomatie en het vakmanschap waarmee hij 
zijn functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Befimmo gedurende bijna twintig jaar heeft 
uitgeoefend.  
 
De Raad heeft hem gevraagd om voor te stellen aan de Algemene Vergadering van 2021 om zijn mandaat 
als Bestuurder te verlengen voor een periode van twee jaar met het oog op een vlotte transitie met de 
nieuwe tandem van Voorzitter en CEO en om zijn uitgebreide vastgoedexpertise in de Raad te behouden. 
 
De Raad van Bestuur, Alain Devos en Benoît De Blieck uiten hun volste vertrouwen in Vincent Querton 
en Jean-Philip Vroninks. 
 
Geconfronteerd met de gevolgen van de gezondheidscrisis, en in het bijzonder, wat de kantoorsector 
betreft, met de opkomst van nieuwe manieren van werken, kon Befimmo anticiperen op haar transformatie 
tot dienstverlener van werkplekken, in al hun vormen en frequenties. Befimmo is ervan overtuigd dat deze 
transformatie aan de oorsprong zal liggen van nieuwe kansen voor groei en waardecreatie. 
 
De Raad van Bestuur beschouwt de aankondigingen van vandaag dan ook als bijzonder welgekomen om 
de strategie van de Vennootschap verder te ontwikkelen op een ogenblik dat de wereld van morgen en de 
omgeving van Befimmo in het bijzonder voor nieuwe uitdagingen staan. 
 
Wij wensen Vincent en Jean-Philip alvast veel succes in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid samen 
met het hele Befimmo team! 
 
 
Alain Devos, voorzitter van de raad van bestuur, verklaart : 
"Ik ben erg blij om Jean-Philip te verwelkomen. Hij beschikt over de nodige vaardigheden, kennis en 
persoonlijkheid om de nieuwe uitdagingen van de Vennootschap aan te gaan op een scharniermoment in 
haar geschiedenis, in een wereld en een sector die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Zijn 
complementariteit met de solide vaardigheden van het bestaande team is ideaal.  
Ik kijk er ook naar uit om het voorzitterschap van de Raad op de volgende Algemene Vergadering aan 
Vincent over te dragen.”     
 
Jean-Philip Vroninks, toekomstig CEO van Befimmo, verklaart : 
"Ik ben erg blij om bij Befimmo te vervoegen. Het is een buitengewoon bedrijf met een solide basis en een 
team van professionals van hoog niveau, de besten in hun vakgebied. Ik ben klaar om de uitdagingen van 
de sector aan te gaan en om samen met het hele team deze nieuwe bladzijde in de geschiedenis van 
Befimmo aan te vangen.”    
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De Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) Befimmo, genoteerd op Euronext 

Brussels, is een vastgoedoperator gespecialiseerd in kwalitatieve werkruimtes. Deze 

Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, in de Belgische steden en in het 

Groothertogdom Luxemburg. Met haar dochteronderneming Silversquare legt Befimmo 

een Belux-netwerk van onderling verbonden werkruimtes aan. 

 

Als mens- en maatschappijgerichte en verantwoordelijke onderneming biedt Befimmo 

haar gebruikers inspirerende werkruimtes en de bijhorende diensten in duurzame 

gebouwen, zowel op vlak van architectuur als van ligging en milieuzorg. 

 

Door zo toegevoegde waarde te creëren voor haar gebruikers, creëert Befimmo waarde 

voor haar aandeelhouders. Op 30 september 2020 heeft haar portefeuille een reële 

waarde van €2,9 miljard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 
 
 

 

 

Befimmo NV/SA 

Caroline Kerremans | Head of IR & Communication 

1945 Waversesteenweg - 1160 Brussel | Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 

Tel.: +32(0)2 679 38 60 | c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 

 

 

http://www.befimmo.be/
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