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BELSQUARE GAAT SAMEN MET COLLIERS BELGIUM 
Overname maximaliseert multi-service aanbod 
 

De toonaangevende gediversifieerde professionele dienstverlener en investeringsbeheerder 
Colliers kondigde vandaag aan dat het een meerderheidsbelang heeft verworven in BelSquare, 
de Belgische vastgoedadviseur. BelSquare en Colliers Belgium gaan hun activiteiten 
samenvoegen tot een full-service vastgoedadviesbureau in België. Charles Lasserre en David 
Vermeesch, die BelSquare leiden, zullen de leiding van de nieuw opgerichte Colliers Belgium 
activiteiten op zich nemen en rechtstreeks rapporteren aan Colliers France. 
 
BelSquare is een 26 personen sterk multi-servicebedrijf dat optreedt voor nationale en 
internationale cliënten bestaande uit huurders, eigenaren en investeerders en dat vooral bekend 
staat om zijn transactionele en taxatieafdelingen. In combinatie met de bestaande Belgische 
activiteiten van Colliers, die bekend staan als Occupier Advisory activiteiten, zullen de 
uitgebreide Belgische activiteiten meerdere diensten aanbieden op het gebied van Agency, 
Capital Markets, Occupier Services inclusief Project Management en Design & Build, Valuations 
en Property Management. De gecombineerde entiteit zal haar cliënten het professionele advies 
van 70 zeer gemotiveerde medewerkers aanbieden. 
  
Het managementteam bestaat onder meer uit Annick Vandenbulcke, die als voormalig Managing 
Director van Colliers Belgium aanblijft als Head of Occupier Advisory, Erik Verbruggen, die de 
kantorenafdeling Letting & Sales leidt, Ellen Keysers die het Valuation team leidt en Brixius Kell 
die de afdeling Capital Markets leidt. “De combinatie van beide bedrijven, BelSquare en Colliers 
Belgium, is de perfecte match en een unieke opportuniteit”, zegt Annick Vandenbulcke, Head of 
Occupier Advisory, Colliers Belgium, “we zullen onze bestaande en toekomstige cliënten een 
uitgebreid multi-service aanbod kunnen bieden.” 
 
Davoud Amel-Azizpour, CEO van Colliers, EMEA, zei: “Het versterken van onze pool van experts 
in België maakt deel uit van onze EMEA Enterprise '25 Growth-strategie. Het is fantastisch om 
het jaar af te sluiten met deze overname en te zien hoe de teams beginnen te integreren. Wij zijn 
ervan overtuigd dat deze overname zal leiden tot versterkte activiteiten en ons zal voorbereiden 
op groei op lange termijn.” 
 
“Het is altijd de bedoeling geweest van BelSquare om een "one-stop-shopping oplossing" te zijn 
voor vastgoedcliënten. Via het wereldwijde platform van Colliers kunnen we de dienstverlening 
aan onze binnenlandse en internationale cliënten versnellen", aldus David Vermeesch, Co-
Managing Partner van Colliers Belgium, voorheen BelSquare. 
Charles Lasserre, ook voorheen BelSquare en nu Co-Managing Partner van Colliers Belgium, 
voegde daaraan toe: “Het BelSquare-team is verheugd deel uit te maken van het 



 
 
toonaangevende merk van Colliers. We kijken ernaar uit om formeel te integreren met onze 
nieuwe Belgische collega's en het bereik van Colliers te benutten om onze groei, ons 
marktaandeel en onze dienstverlening aan cliënten te stimuleren.” 
 
Antoine Derville, CEO van Frankrijk en België bij Colliers: “BelSquare heeft een 
hooggewaardeerde reputatie op de lokale Belgische markt waarop het team nu kan voortbouwen 
met de steun van het gevestigde Belgische team en het wereldwijde platform van Colliers. Onder 
leiding van David en Charles, en met het sterke huurdersnetwerk van Annick, zullen onze 
uitgebreide activiteiten hun inkomsten verdubbelen, zodat we steeds sterker worden en het 
potentieel voor onze cliënten en onze mensen kunnen maximaliseren.” 
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Over BelSquare 

BelSquare werd opgericht in 2013 en beschikt momenteel over een team van 26 personen. BelSquare is een adviesbureau voor 
professioneel vastgoed. BelSquare adviseert ondernemingen, eigenaars, investeerders en projectontwikkelaars bij elke stap van 
hun vastgoedinitiatieven. Op de consultantsranglijst van Expertise uit 2021 bekleedde BelSquare de vierde plaats wat betreft 
Investment in België. BelSquare heeft het hele Belgische grondgebied als werkterrein. Het bureau is hoofdzakelijk actief in 
Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Namen, Louvain-la-Neuve, Luik en Charleroi. 
 


