Xavier Denis aangesteld als voorzitter van ULI Belgium
Denis wil de positie van ULI als voorvechter op het vlak van oplossingen voor de specifieke
problemen rond vastgoed en landgebruik in België verstevigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Walker, Senior Vice President of Strategic
Communications: +44 (0)20 7487 9586; e-mail peter.walker@uli.org of Catherine Gregory, Senior Manager,
Marketing and Communications, Europe: e-mail catherine.gregory@uli.org
BRUSSEL (2 juli 2018) — Xavier Denis, Chief Development Officer en lid van het directiecomité en de raad van
bestuur van AG Real Estate, is aangesteld als volgende voorzitter van ULI Belgium. Denis’ voorzitterschap is
officieel begonnen op 1 juli 2018 en hij zal de komende twee jaar op vrijwillige basis werkzaam zijn.
Denis wil de wereldwijde expertise van de leden van ULI Belgium benutten om te zorgen dat de organisatie een
toonaangevende stem heeft wat betreft de specifieke problemen rond vastgoed en landgebruik in België. "De
vastgoedsector van België is een van de meest innovatieve en ondernemende in Europa," zegt Denis. "ULI
Belgium moet waar mogelijk alle actoren in de vastgoedsector helpen bij het ontwikkelen van een positieve
omgeving met een sterke onderlinge samenwerking, voor een snelle en kwalitatieve uitvoering van projecten.
Enkele van de belangrijkste thema's die ULI Belgium onder Denis' leiding zal aanpakken, zijn de veroudering van
bestaande gebouwen, stedelijke mobiliteit en multifunctionele projecten. "Bij de ontwikkeling van steden gaat het
steeds meer om multifunctionele projecten en om synergieën tussen projecten op grotere schaal. ULI moet een
proactieve speler zijn en actoren in de vastgoedsector actief helpen om inzicht te krijgen in alle uitdagingen met
betrekking tot deze structurele tendens", zegt hij.
In de eerste plaats wil Denis het bereik van ULI Belgium bij de belangrijkste spelers in de openbare, private en
academische sector verder uitbouwen. Door meer overleg met bestaande en toekomstige leden wil hij de waarde,
de relevantie en de eigenheid van de raad vergroten. "Er gaat niets boven ontmoetingen met onze leden, waarbij
we luisteren naar hun verhalen en vernemen wat verwachtingen zijn. Daarnaast willen we de voordelen die ze uit
hun lidmaatschap halen verbeteren met de hulp van onze zakelijke partners," zei Denis. "Onze activiteiten zullen
niet alleen gericht zijn op Brussel, maar ook op alle grote steden in België. We willen een kritische massa hebben
voor evenementen en mogelijkheden voor ledenbetrokkenheid.”
"Door zijn inzicht in het vastgoedlandschap in België, zijn langdurige actieve betrokkenheid bij ULI en zijn inzet
voor onze missie is Xavier de perfecte persoon om ULI Belgium te leiden", zegt Lisette van Doorn, CEO van ULI
Europe. "Ik kijk ernaar uit om samen met Xavier zijn visie voor de raad uit te dragen.”
Denis volgt Marnix Galle op, Uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur bij Immobel. Denis is al 15 jaar lid van
ULI en was tot eind juni voorzitter van het ULI Europe Office en het Mixed-use Product Council.
Voordat hij tot voorzitter van ULI Belgium werd aangesteld, was Xavier Chief Operating Officer en lid van de raad
van bestuur bij Cofinimmo, een gediversifieerde REIT met een portefeuille van € 3,4 miljard. Hij studeerde in 1996
af aan de Université Catholique de Louvain als burgerlijk ingenieur, behaalde in 2002 een MBA aan INSEAD en
volgde diverse programma's aan de Harvard Business School.

Over het Urban Land Institute
Het Urban Land Institute is een non-profit onderwijs- en onderzoeksinstelling die wordt ondersteund door haar
leden. Haar missie is om het voortouw te nemen in het verantwoord gebruik van land en in het creëren en in

stand houden van bloeiende gemeenschappen wereldwijd. Het instituut werd opgericht in 1936 en telt wereldwijd
meer dan 40.000 leden, die alle aspecten vertegenwoordigen van landgebruik en -ontwikkeling.
De ULI heeft bijna 3.500 leden in Europa, in Nationale Raden verspreid over 14 nationale netwerken. Ga voor
meer informatie naar europe.uli.org, volg ons op Twitter of volg onze LinkedIn-pagina.

