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Marc Peeters, nieuw lid in raad van 
toezicht Intervest Offices & Warehouses  

De raad van toezicht van Intervest O�  ces & Warehouses nv (hierna Intervest) heeft Marc 
Peeters gecoöpteerd om met ingang van 1 augustus 2021 het mandaat op te nemen dat 
is vrijgekomen door het overlijden van Jean-Pierre Blumberg in oktober 2020. Dit onder 
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, dewelke inmiddels werd verkre-
gen. Zijn de� nitieve benoeming zal worden voorgedragen op de eerstvolgende algemene 
vergadering van Intervest.

Als burgerlijk ingenieur bouwkunde (KU Leuven) start Marc Peeters, na een bijkomende 
opleiding aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen en een o�  ciers-
opleiding, zijn carrière meteen in de bouwsector. Tot zijn recente benoeming als ceo van 
Group S, een sociale/HR groep, is hij actief geweest bij verschillende bedrijven van de 
bouwgroep BAM Belgium waar hij de laatste jaren eindverantwoordelijk was voor Belux en de 
activiteiten in Parijs en tevens verantwoordelijk was voor de projectontwikkeling in België. Hij 
heeft over de jaren in verschillende organisaties in de bouwsector eveneens ervaring opge-
daan als bestuurder. 

““Het is voor de optimale werking 
van de raad van toezicht belang-
rijk dat een verscheidenheid aan 
relevante kennis bij de leden 
aanwezig is. We zijn dan ook 
zeer blij met de komst van Marc 
Peeters en de toegevoegde waarde 
die hij brengt. Zijn uitgebreide 
commerciële ervaring en tech-
nische kennis in de bouwsector, 
zowel aan operationele als aan 
bestuurderszijde, zijn belangrijke 
troeven.” 
ANN SMOLDERS, VOORZITSTER RAAD VAN TOEZICHT
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Deze benoeming kadert in het strategisch plan #connect2022. Met dit plan zet Intervest de 
lijnen uit voor de komende jaren: realiseren van een weldoordachte groei van 30% van de reële 
waarde van de vastgoedportefeuille, verbeteren van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille 
door assetrotatie, de volledige waardeketen van (terrein-)aankoop tot oplevering van het pand 
realiseren met een inhouse toegewijd en gemotiveerd team en dit met oog voor duurzaamheid 
zowel aan investerings- als aan � nancieringszijde.

““Marc Peeters is heel actief en gepassioneerd bezig met innovatie, 
digitalisatie en lean implementatie. Hij is gewoon om rekening 
te houden met verschillende stakeholders en heeft ook reeds de 
nodige ervaring met beursgenoteerde bedrijven. Hij zal ons zeker 
op deze terreinen kunnen bijstaan bij het uitrollen van de 
strategie #connect2022.”
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

De raad van toezicht van Intervest is vanaf heden als volgt  samengesteld:

〉 Ann Smolders, ona� ankelijk lid van de raad van toezicht en voorzitster
〉 Johan Buijs, lid van de raad van toezicht 
〉 Jacqueline Heeren – de Rijk, ona� ankelijk lid van de raad van toezicht 
〉 Marco Miserez, lid van de raad van toezicht
〉 Marc Peeters, ona� ankelijk lid van de raad van toezicht
〉 Marleen Willekens, ona� ankelijk lid van de raad van toezicht

Intervest O�  ces & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels 
(INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit,    
die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft 
vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de 
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie 
zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de 
assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert 
zich in Nederland op de assen Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem- Nijmegen 
en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder 
te gaan dan het louter verhuren van m2. De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van 
‘turnkey solutions’ (een totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, 
coworking en serviced o�  ces.

VOOR MEER INFORMATIE GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, 
OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, GUNTHER GIELEN - CEO 
OF VINCENT MACHARIS - CFO, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl
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