
 

 
 
 
 
 

 

VISIE EN ONDERNEMERSCHAP ERKEND 

WDP FINALIST VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR ® 

 

WDP GENOMINEERD VOOR ONDERNEMING VAN HET JAAR 2017® 

De logistieke vastgoedspecialist WDP, marktleider in de Benelux, is één van de drie finalisten voor 
‘Onderneming van het Jaar®’. Volgens de organisatie zijn het niet enkel de cijfers die een bepalende 
rol spelen om finalist te worden. Het zijn bedrijven die blijk geven van een gedurfde visie, deugdelijk 
bestuur, internationalisatie en geëngageerd teamwork.  

WDP CEO Joost Uwents: “Finalist zijn van de Onderneming van het Jaar is niet alleen een bekroning 
voor ons bedrijf alleen, maar voor de volledige sector van beursgenoteerde vastgoedbedrijven. 
Vastgoedbedrijven zoals WDP worden niet langer aanzien als passieve fondsen, maar wel als 
commerciële ondernemingen,” voegt Joost Uwents toe. 

“Het langetermijndenken van papa, gekoppeld aan de bescheidenheid om bij de niche te blijven waar 
je verstand van hebt, is het geheim achter het succes van WDP,” aldus Tony De Pauw eerder in De Tijd 

Een jury onder leiding van Michèle Sioen verkiest op 17 oktober de opvolger van Vyncke. De prijs is 
een initiatief van EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.  

Armonea en Euronav zijn de twee andere genomineerden voor Onderneming van het Jaar 2017 ® 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium     
www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu 
 
Image gallery: www.wdp.be/pictures 
 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ruim 3 miljoen m² panden in 
portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 160 sites op 
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logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk en Roemenië. Meer info over WDP kan u 
vinden op www.wdp.eu.  
 
WDP Comm. VA – BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht)  
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
 
 

 

 


