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Nederlandse component van de Benelux-
portefeuille nog voor de jaarwisseling op 50 
miljoen euro.

Niet slecht voor een organisatie die 
bijna tien jaar geleden begon met één 
supermarkt in de plint van een flatgebouw 
in Antwerpen en dat de gestage organische 
groei aanvankelijk financierde door nieuw 
kapitaal aan te trekken bij vrienden, familie 
en kennissen. ‘Met onze achtergrond in 
beheer wekte ons bedrijf meer en meer de 
aandacht van ondernemers en particuliere 
eigenaren met één supermarkt of met 
een vastgoedvennootschap en zelfs van 
beleggers met grotere portefeuilles,’ blikt De 

Bock terug. ‘Veel van die partijen hebben 
hun dagelijkse activiteiten in een geheel 
andere sector. Retailvastgoed vereist 
toch meer en meer een gespecialiseerde 
opvolging.’ Demonie knikt: ‘Het kan niet 
er eventjes worden bijgepakt, zo tussen de 
soep en de patatten, zoals we dat bij ons 
zeggen. Met het oog op gespecialiseerd 
beheer hebben meerdere families en 
ondernemers hun vastgoedportefeuille 
of hun vastgoedvennootschap, geheel 
of gedeeltelijk bij onze organisatie 
ingebracht in ruil voor aandelen, en 
zijn ze aandeelhouder geworden van de 
vennootschap.’

Als het om supermarktvastgoed gaat is 
Forum Estates een grote speler in België. 
Wat was de reden om de Nederlandse 
markt te bestormen?
De Bock: ‘Nederland is een mature markt 

die door het strakke vergunningsbeleid en 
de langlopende huurcontracten financieel 
aantrekkelijk is voor ons. In België vind je 
overal supermarkten, behalve in het hart 
van de woonwijken. In Nederland wel: 
daar vind je in vrijwel iedere woonwijk 
een wijkwinkelcentrum met één of 
meerdere supermarkten en bijpassende 
handelszaken, centraal gelegen, als een 
forum. Vandaar ook onze naam. Forum 

‘�GoestinG�in�
kwalitatieve�
Groei�is�wat�
ons�drijft’

Goesting (=verlangen) in kwalitatieve 
groei, dat is wat Forum Estates volgens 
De Bock drijft. Eerst in België, waar het 
afgelopen decennium een ‘e-commerce 
resistente’ supermarktvastgoedportefeuille 
met een waarde van ruim 460 miljoen 
euro werd opgebouwd, en sinds mei 2021 
ook in Nederland. Kort nadat een aantal 
bestaande en nieuwe aandeelhouders voor 
een nieuwe kapitaalinjectie hadden gezorgd, 
verwierf Forum Estates NL meteen drie 
supermarktlocaties in Nieuwegein, Gouda 
en Zoetermeer. Na die hattrick ging het snel: 
de zevende acquisitie, wijkwinkelcentrum 
Tuinzigt in Breda, bracht de waarde van de 

Goesting. Als een artikel met dat Vlaamse woord 
begint, dan moet er op z’n minst één Belg aan 
te pas zijn gekomen. Dat klopt. Twee zelfs, in dit 
geval. Stefan De Bock en Willem Demonie zijn 
respectievelijk CEO en Operations & Investment 
Manager bij Forum Estates, dat sinds vorig jaar 
werk maakt van de ambitie om de eerste grote 
supermarktvastgoedbelegger van de Benelux te 
worden.

stefan�de�Bock�(l)�en�willem�demonie
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Stefan De Bock

om succes te hebben in een 

mobile/digital-first wereld, 

moeten merken nieuwe 

strategieën omarmen, welke 

zijn dat volgens jou? 

als supermarkten ook 

digitaal willen gaan, zullen ze 

voldoende moeten investeren 

in ophaalpunten (idealiter 

in de verkooppunten van de 

supermarktwinkels zelf), dus 

er wordt online besteld en er 

kan afgehaald worden (zeer 

ruime openingsuren vb 6-24h)

Verwacht je dat eind 2022 

huurprijzen voor retailpanden 

op a1 locaties verder zijn 

gedaald? 

Huurprijzen voor supermarkten 

zijn stabiel in huurprijs, en zelfs 

eerder stijgend

Wat is je favoriete retailmerk? 

alle enseignes van 

supermarkten die huurder zijn 

bij ons 

Wat is de grootste verschuiving 

in de Retail? 

In nL het samengaan van coop 

en Plus

 Welke winkelstad wil je dit 

jaar bezoeken om inspiratie op 

te doen? 

Utrecht, door de sterke 

bevolkingstoename en 

bijkomende nood aan food

Hoe oud ben je: 

58

Waar groeide je op: 

knokke

In welke stad/dorp ligt je hart: 

knokke, aan de zee

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Zeker, ik wilde altijd zelfstandig 

ondernemer worden, wat ook 

gebeurd is 

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Denk het wel, ik wilde iemand 

worden met open geest, mobiel, 

en met veel energie, wat nog 

altijd het geval is 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

aan zee 

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens 

Introvert of extravert: 

Introvert 

Sporter of studiebol: 

Sporter 

Socialist of kapitalist: 

kapitalist 

Risico’s mijden of nemen: 

overwogen risico’s nemen

Luisteren of spreken: 

Luisteren 

Werken of vrij zijn: 

Mijn werk op een vrije 

zelfstandige manier uitvoeren

fietsen of auto: 

Professioneel: de wagen 

thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten eten

Wat is je levensfilosofie: 

“neXt”: geen nodeloos 

gepalaver, de dingen moeten 

vooruit gaan. Beslissingen 

nemen: als het achteraf de 

verkeerde blijken, kun je er 

altijd op terugkomen 

Dit raakt mij persoonlijk: 

Leed van mensen en kinderen  

topserie netflix: 

Ik kijk geen tV 

favoriet vervoersmiddel: 

auto 

Ultieme ontspanning: 

Sporten  

Beste sportprestatie: 

kwart triathlons (in jongere 

dagen) 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Starten met strandwandeling, 

dan ontbijt, dan uurtje werken, 

dan golfen, dan beetje werken, 

dan pinten pakken met vrienden  

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Gezondheid 

betekent ‘marktplein’ in het Latijn. Super-
markten en wijkwinkelcentra zijn dan ook 
de hedendaagse marktpleinen.’

Demonie: ‘De Nederlandse steden-
bouwkundige regelgeving sluit dan ook 
strakker aan bij onze strategie dan de 
Belgische. Van meet af aan hadden we 
daarom het gevoel dat we thuis kwamen 
in een thuismarkt, in plaats van dat we een 
nieuwe markt betraden.’

Wat voor vastgoed komt in aanmerking 
voor de supermarktvastgoedportfeuille 
van Forum Esates?
De Bock: ‘Supermarkten en 

wijkwinkelcentra. Supermarkten in alle 
formaten: vanaf 250 m² tot de XL-formaten. 
Voor wijkwinkelcentra hebben we bepaalde 
criteria. Het supermarkt -en het food 
convenience-gehalte samen met de lay-out 
moet in lijn zijn met ons DNA.’

Demonie: ‘De nadruk ligt op 
binnenstedelijk, maar evengoed hebben 
we ook winkels langs invalswegen, met of 
zonder eigen parkeren, in VvE- of volledig 
standalone. We zijn landelijk actief over 

de gehele Benelux, van de grootsteden 
zoals Rotterdam en Antwerpen, tot kleine 
dorpjes op het platteland waar we de 
enige supermarkt in een straal van dertig 
kilometer hebben.’

Waarmee onderscheidt Forum Estates 
zich van de concurrentie in België en 
Nederland?
De Bock: ‘In tegenstelling tot de 

meeste Nederlandse investeerders c.q. 
fondsenbouwers beheert Forum Estates 
haar supermarktvastgoedportefeuille 
helemaal zelf. Dat is historisch zo gegroeid.’

Demonie: ‘Het prettige daarvan is dat 
we korte lijnen met de huurders en met 
andere stakeholders zoals lokale overheden 
hebben. Wij kennen onze assets tot in 
de details en niet enkel door middel van 
een rapport dat een externe beheerder 
opmaakt.’

De Bock: ‘Geen ruis, geen tijdverlies, dat 
is kostenefficiënt en heeft extra toegevoegde 
waarde voor onze aandeelhouders, voor 
wie we een continue cashflow genereren. 
In dat verband is het goed om te melden 

WILLeM DeMonIe

Welke retailer heeft echt 

ondernemerschap getoond 

in 2021? 

alle retailers die de lockdowns 

2021 hebben overleefd

Wat is de grootste verschuiving 

in de Retail? 

Wat gisteren werkte, werkt 

niet per se morgen nog. en je 

ziet niet per se vandaag wat er 

morgen zal gebeuren

Welk nieuw Retail concept 

willen we zien landen in 

nederland? 

na het succes van vele 

nederlandse concepten zoals 

Leen Bakker, albert Heijn, 

Jumbo, kwantum etc. in België 

zou ik graag dat er toch wat 

meer leuke Belgische concepten 

succesvol zijn in nederland. 

X2o is een mooi concept dat 

daarin lijkt te slagen

Hoe oud ben je: 

38

Waar groeide je op: 

In Staden, de (diepvries)

groententuin van West-europa

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Ik aard op het platteland op 5 

minuten van een stad of een 

dorp. nu is dat in aalter

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, ik wist niet goed wat 

ik wilde worden, maar het 

moest iets met vastgoed en 

commercie en juridisch zijn

Binnen- of buitenmens: 

Beide, na een dagje werken 

in de tuin met een goed 

speciaalbier voor het 

haardvuur

Introvert of extravert: 

Ik ben binnen een groep wel 

graag de gangmaker, maar toch 

wel introvert

Sporter of studiebol: 

terwijl vele van mijn vrienden 

in hun 30’ers crisis zich plots 

fanatiek voorbereiden op 

een triatlon e.d., heb ik een 

bijkomende master in het 

notariaat behaald. Studiebol 

dus

Socialist of kapitalist: 

Ik neig toch eerder naar het 

laatste

dat Forum Estates geen fondsenbouwer is 
maar een vastgoedbeleggingsvennootschap. 
Onze belangen zijn 100 procent gealigneerd 
met die van onze aandeelhouders. Wij 
rekenen geen beheersvergoedingen aan, 
geen instapkosten, geen uitstapkosten, 
geen succesfees. Onze personeelskosten 
zijn onze enige noemenswaardige niet-
vastgoedkosten. Natuurlijk moeten we ook 
wel nog wat notarissen en advocaten en zo 
betalen, maar dat moet iedereen.’

Demonie: ‘Veel van onze huurders 
hebben grote stukken van hun operaties 
outgesourced, zoals facilitair beheer. Als we 
zien hoe veel ruis er dan in dat proces zit en 
hoe traag dat allemaal verloopt, dan zijn we 
telkens opnieuw blij dat we vasthouden aan 
het beheer van onze portefeuille met onze 
eigen teams.’

De Bock: ‘Onze aandeelhouders zijn 
aandeelhouders, dus geen eigenaar van 
het vastgoed. In dat opzicht verschillen we 
van een CV-fonds. Maar ook niet zo veel, 
want de waarde van ons vastgoed definieert 
de aandelenwaarde rechtstreeks. Onze 
strategie is ‘buy & hold’. We verkopen in de 
regel niets, tenzij het echt niet past binnen 
de portefeuille. Onze focus is groei. We zijn 
geen vastgoedhandelaren.’

Dus 2022 staat in het teken van verdere 
groei. Nog meer plannen?
De Bock: ‘We ambiëren om in de 

loop van dit jaar te noteren aan de beurs 
van Brussel. Het GVV-statuut, hetzelfde 
statuut als bijvoorbeeld Aedifica en Retail 
Estates, brengt ook met zich mee dat we 80 
procent van onze winst moeten uitkeren als 
dividend. In die zin verandert er voor onze 
aandeelhouders niet zo veel.’

Demonie: ‘Net als in België hopen we ook 
in Nederland naast pure aankopen meer 
inbrengtransacties te realiseren dan wel 
vastgoedvennootschappen over te nemen. 
Prettig is dat beide partijen in zo’n dossier 
dezelfde belangen hebben. Een misvatting 
in de Nederlandse markt is misschien wel 
dat het te ingewikkeld is en dus alleen voor 
grote portefeuilles.’

De Bock: ‘Het is inderdaad 
ingewikkeld en je moet de expertise in 
huis hebben, maar wij doen bij Forum 
Estates ook al inbrengtransacties en 
vennootschapsovernames voor één 
supermarkt. Omdat we het zo goed in onze 
vingers hebben, is er geen ondergrens.’

‘ Forum betekent 
‘marktplein’ in het 
Latijn. Supermarkten 
en wijkwinkelcentra 
zijn dan ook de 
hedendaagse 
marktpleinen’

‘ Retailvastgoed kan 
er niet eventjes 
worden bijgepakt, 
zo tussen de soep 
en de patatten

Risico’s mijden of nemen: 

Zonder te springen geraak je 

niet, maar toch maar vooraf 

even meten hoe ver het is

Werken of vrij zijn: 

Ik vind werken toch wel 

zingevend in het leven

fietsen of auto: 

De auto. een oude Volvo als 

het kan. of een tractor, als het 

maar minstens 4 wielen heeft

topserie netflix: 

Sedert onze zoon geboren is 

in januari, heb ik geen netflix 

meer gezien!

favoriet vervoersmiddel: 

Mijn Volvo amazon uit 1967

Ultieme ontspanning: 

Met mijn favoriete 

vervoersmiddel rijden

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

een goede gezondheid.

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

automechanica, dat zou wel 

handig zijn. en opruimskills


