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Verwerving van het project Célidée  
te Sint-Jans-Molenbeek 

 

Op 10 februari 2016 heeft Home Invest Belgium SA het geheel van de aandelen eigendom van ION 

en Belgian Land in de vennootschap BVBA HBLC verworven. Deze vennootschap herontwikkelt een 

oude bureausite gelegen aan de Célidéestraat 29-33 en de Joseph Scholsstraat te 1080 Sint-Jans-

Molenbeek. De verwerving van de aandelen in HBLC is onderworpen aan een aantal ontbindende 

voorwaarden. 

 

De site, die momenteel de zetel van Toshiba huisvest, zal het voorwerp uitmaken van een ambitieus 

herontwikkelingsproject, bestaande uit de oprichting van een geheel van gebouwen bestaande uit 

96 appartementen en een crèche voor een totale bruto oppervlakte van 8.995 m², volgens een 

ontwerp van het architectenbureau A2RC. 

HBLC heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen die toelaat dat de werkzaamheden 

kunnen starten vanaf de vrijgave van de site (voorzien in het tweede trimester van 2016).  

 

Deze transactie werd tot een goed einde gebracht dankzij het advies van de advocatenkantoren 

Lawsquare en Nibelle & Partners die voor Home Invest Belgium optraden. 

 

Met deze aankoop, bevestigt Home Invest Belgium haar strategie als investeerder/ontwikkelaar in 

grote residentiële stedelijke projecten bestemd voor verhuring. Zij bevestigt eveneens haar 

dominante rol in de reconversie van verouderde stedelijke sites en in stadshernieuwing. 

Deze aankoop bewijst de capaciteit van de GVV om de groei van haar portefeuille te handhaven 

door nieuwe, duurzame en efficiënte gebouwen in haar portefeuille te integreren. De bouw van de 

nieuwe appartementen zal voltrokken zijn in 2018. Het verwachte rendement op de investering zal 

consistent zijn met het rendement van de huidige portefeuille van de vennootschap. 
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Home Invest Belgium is een residentiële openbare GVV. Als pure player, stelt zij kwaliteitsvolle 

residentiële eenheden ter beschikking van haar 1.500 huurders en laat hen genieten van een professioneel 

beheer.  

Op 30 september 2015 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille 345 miljoen EUR, met 73 

gebouwen in exploitatie (met een totale oppervlakte van ± 151 000 m²) en 3 project-ontwikkelingen (hetzij 

ongeveer 300 eenheden). Sinds de oprichting in juni 1999, is Home Invest Belgium genoteerd op de 

continumarkt van Euronext Brussels [HOMI]. Op 31 december 2015 bedraagt de beurskapitalisatie 293 

miljoen EUR. 

 

 

 

Voor meer informatie : 

Sophie Lambrighs        Home Invest Belgium 

Chief Executive Officer     Woluwedal 60, bus 4 – 1200 Brussel 

Tel: +32.2.740.14.50         www.homeinvestbelgium.be 

E-mail: sla@homeinvest.be  
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