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Van Waeyenberge stroomlijnt vastgoed
Date : 8 juli 2015

De familie Van Waeyenberge heeft haar vastgoedportefeuille juridisch gestroomlijnd. Door de
fusie van een aantal vennootschappen komt al het vastgoed terecht in de centrale familiale
holding De Eik. Dat moet niet enkel leiden tot minder juridische kosten, het moet via een
schaalvergroting ook zorgen voor betere voorwaarden bijvoorbeeld op de kredietmarkt.
Concreet wordt de NV Wollendries overgenomen door de NV Eikelenberg die op haar beurt
opgaat in de NV Belreal. Die laatste fuseert tenslotte met De Eik. Bij De Eik was er niet
onmiddellijk iemand die kon commentaar geven bij de herstructurering.

De Eik sloot 2014 af met een geconsolideerde winst van 2,8 miljoen euro tegenover 1,5 miljoen
in 2013. Boegbeeld van De Eik was decennialang de nu 77-jarige pater familias Piet Van
Waeyenberge. In de financiële pers wordt volop gespeculeerd wie hem in die positie zal
opvolgen. Daarbij zijn alle ogen gericht op zijn 32-jarige nicht Giulia Van Waeyenberge, de
dochter van Gabriël Van Waeyenberge. Vorig jaar stapte die over naar de De Eik als investment
manager. Ze was daarbij niet onervaren. In 2010 werd ze in Brussel investment manager bij
Sofina, de investeringsmaatschappij van de familie Boël. Voor Sofina werd ze bestuurder bij
Deceuninck, de beursgenoteerde fabrikant van pvc-raamprofielen, en bij de online
schoenenverkoper Spartoo. Haar oom Piet Van Waeyenberge was jarenlang het boegbeeld van
de Vlaamse ondernemers in Brussel. Hij lag ook mee aan de basis van de uitbouw van de
zakenclub De Warande. Giulia Van Waeyenberge is nu een van de vicevoorzitters van Voka en
voorzitter van Jong Voka. Ze is getrouwd met Michael Saverys, een van de zonen van reder
Marc Saverys (CMB, Euronav). Samen hebben ze drie zoontjes. Volgens Piet Van
Waeyenberge is er echter nog geen sprake van het doorgeven van de fakkel. Zijn mandaat
werd op de laatste algemene vergadering alvast met drie jaar verlengd.
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