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Als Country Director Belgium zal 
Xavier Van Reeth de leiding nemen 
over het verdere groeiverhaal van 
Montea in België. 
 

Xavier Van Reeth zal vanaf april het Montea team versterken in de functie van Country Director Belgium. In 

deze rol zal hij het Belgische team aansturen dat verantwoordelijk is voor het beheer van de bestaande klanten, 

alsook voor de verdere groei van de vastgoedportefeuille in België. Voor het beheer zal de nadruk liggen op 

het op peil houden van de sterke resultaten van de bestaande portefeuille via een optimale dienstverlening en 

een doorgedreven ontzorging van de klanten. Met betrekking tot de groei zal de focus liggen op de verdere 

uitbouw van de portefeuille via in-house ontwikkelingen, sale-and-rentbacks en strategische partnerships met 

zowel grondeigenaars als ontwikkelaars.  

 

Met de komst van Xavier Van Reeth haalt Montea meer dan 15 jaar 

ervaring in de logistieke vastgoedsector aan boord. De afgelopen 10 jaar 

was Xavier als Head of Industrial & Logistics actief bij CBRE, dat ook in de 

toekomst een vooraanstaande vastgoedpartner zal blijven. Xavier heeft 

een uitstekende reputatie als teamplayer en beschikt over een ruime 

ervaring in dienstverlening aan logistieke spelers. Hiermee past hij dan 

ook helemaal bij het DNA en de reputatie van Montea.  

 

Jo De Wolf, CEO Montea: “Ik wil Xavier van harte verwelkomen in ons team. Zijn ervaring en netwerk zullen een 

absolute meerwaarde zijn voor onze aanwezigheid en verdere groei in België. Een afzonderlijke country director 

voor België geeft ons de mogelijkheid om beter te focussen op een uitmuntende dienstverlening naar de 

Belgische klanten, gecombineerd met de verdere groei van de vastgoedportefeuille”.  

 

Xavier Van Reeth Country Director Belgium : “Ik kijk er sterk naar uit om Montea te vervoegen. Net als CBRE 

een organisatie met een duidelijke visie op de toekomst van logistiek vastgoed, en met een ambitieuze ploeg 

om hier snel en wendbaar op in te spelen. Montea is goed geplaatst om de toekomstige uitdagingen van haar 

klanten inzake vastgoed en duurzaamheid aan te pakken, en deze projecten als partner mee uit te voeren." 

 

Peter Demuynck, huidig CCO van Montea en reeds meer dan 12 jaar actief binnen het bedrijf, heeft besloten 

om zich te focussen op een persoonlijk project dat zich richt tot jongeren met een emotionele en/of mentale 

problematiek (“Plan B”), en zal in die zin zijn huidige werkzaamheden binnen Montea deels afbouwen. Alle 

taken rond business development en asset management in België zullen vanaf april 2023 worden overgenomen 

door Xavier Van Reeth. Binnen Montea zal Peter zich toeleggen op de diverse vormen van innovatie die 

essentieel zijn voor een verdere succesvolle en duurzame groei van het bedrijf in de verschillende landen. 
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OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV), gespecialiseerd in logistiek vastgoed in België, 
Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, 
aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 
31/12/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.890.029 m², verspreid over 92 locaties. Montea NV is sinds 
eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). 
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