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CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 
Befimmo heeft het genoegen de benoeming aan te kondigen van Philippe Berlamont tot nieuwe Chief Financial Officer (CFO). De 
heer Berlamont zal het team vervoegen op 1 september 2022 en zal tevens lid zijn van het Uitvoerend Comité van Befimmo. 
 

Philippe Berlamont behaalde het diploma van handelsingenieur aan de Solvay Brussels 
School of Economics and Management (ULB). Hij begon zijn loopbaan als bedrijfsrevisor 
bij Arthur Andersen en vervolgens bij Deloitte. Vervolgens heeft hij zich toegelegd op de 
vastgoed- en bouwsector, waarin hij nu al meer dan 10 jaar actief is. De heer Berlamont 
was gedurende 7 jaar directeur “Finance & Controlling” bij CFE en werd daarna Chief 
Financial Officer van de Willemen Groep, het grootste familiebedrijf in de bouwsector in 
België. 
 
 
 

Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo, licht toe: "Ik ben erg blij om Philippe Berlamont als nieuwe CFO van Befimmo te 
verwelkomen. Zijn kennis van de vastgoedsector en zijn financiële expertise zullen een belangrijke troef zijn voor de ontwikkeling 
van Befimmo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Befimmo: 
Befimmo is een vastgoedinvesteerder. -operator en -ontwikkelaar en een Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
(GVV). Onze kwalitatieve en performante portefeuille voor gemengd gebruik. die hoofdzakelijk bestaat uit kantoren. 
multifunctionele gebouwen en coworkingruimtes. is gelegen in BeLux-stadscentra in volle groei.  
 
Befimmo wil levendige werk- en leefgemeenschappen creëren. ontwikkelen en beheren met het oog op een duurzame toekomst. 
Wij streven ernaar multifunctionele projecten van hoge kwaliteit te creëren en te beheren in groeiende economische. 
academische en onderzoekscentra in de BeLux. Onze in-house coworking partner Silversquare. en onze samenwerking met 
Sparks stellen ons in staat om op maat gemaakte coworking- en vergaderruimtes aan te bieden. Wij willen onze klanten 
begeleiden bij hun vastgoedtraject en hen een ultieme ervaring bieden. een one-stop-shop waar ze terecht kunnen voor al hun 
behoeften en verlangens op het vlak van werk- en leefruimte. 
 
Befimmo's waardecreatiemodel draait om het aanbieden van geïntegreerde. hybride. en duurzame werk- en leefoplossingen die 
vandaag reeds een antwoord bieden op de grote trends die de wereld van morgen zullen bepalen. ESG-criteria zijn een natuurlijk 
verlengstuk van deze strategie en zetten ons aan tot innovatie. 
 
Met een waarde van ongeveer 2.8 miljard € omvat het portefeuille van Befimmo 60 kantoren en multifunctionele gebouwen en  
8 coworkingruimtes (op 31 december 2021). 
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