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BNP Paribas Real Estate krijgt het beheer van SOLARIS, het 1ste “duurzaam en 
groen” gebouw met het Valideo certificaat in België.  

 
 
BNP Paribas Real Estate, filiaal van BNP Paribas en nummer 1 in het beheer van 
bedrijfsvastgoed, kondigt het beheer aan van het gebouw Solaris, in eigendom van Fidentia 
Green Buildings.  
 
Solaris heeft als 1ste gebouw in België het certificaat van Valideo gekregen met een score van 
78/100 (*).  Het certificaat is  gebaseerd op een globale benadering van het bouwwerk, van 
ontwerp tot herbestemming. Dit maakt Valideo uniek in de certificatiewereld van Duurzaam 
Bouwen. Solaris is het 1ste gebouw in Brussel die dit certificaat heeft ontvangen.  
(*) Valideo is een systeem van vrijwillige certificatie op het gebied van Duurzaam Bouwen ontwikkeld door 
Seco. 
 
Solaris beschikt over milieuvriendelijke kwaliteiten, zowel op het gebied van constructie als de 
gekozen materialen, het laag energievebruik, het beheer van het afval en het onderhoud.   
 
Het gebouw beschikt over 13 700 m² kantoren, 399 m² polyvalente zalen en 728 m² archiefruimten. 
Er zijn ook 196 parkeerplaatsen voor wagens en 57 parkeerplaatsen voor fietsen. 
 
Frédéric Van de Putte, CEO van BNP Paribas Real Estate  in België: «Het gebouw Solaris is een 
duidelijk voorbeeld van de nieuwe trends van gebouwen op gebied van duurzame ontwikkeling. 
BNP Paribas Real Estate wil hier een belangrijke rol spelen op het gebied van deze evolutie door 
de 1ste groene beheerder te worden op de Belgische markt ». 
 
De groep BNP Paribas Real Estate doet ook het nodige op gebied van duurzame ontwikkeling 
dankzij de ontwikkeling van het Europees charter « Eco Property Management© » in 2007. Dit 
charter werd ontwikkeld in 8 Europese landen.  
 
Met meer dan 2,2 million m² onder beheer is BNP Paribas Real Estate is marktleider op het 
gebied van beheersvastgoed.  
 
BNP Paribas Real Estate Property Management is een Europese Business Line waarvan de 
hoofdzetel in Parijs gevestigd is.  Onze klanten zijn de eerste personen die van dit netwerk kunnen 
genieten. BNP Paribas Real Estate Property Management is aanwezig in 8 landen en beheert 
meer dan 27 miljoen m² vastgoedactiva door 600 medewerkers verspreid over 38 vestigingen.  
 



 

 
 
 
Fidentia Green Buildings, gespecialiseerd in gebouwen met milieuvriendelijke kwaliteiten, is een 
investeringsbedrijf van Fidentia Real Estate Investments, beheerder van vastgoedactiva en zelf in 
paritaire handen van zijn management en van « La Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) ». 
Fidential Real Estate Investment is ook actief in de ontwikkeling en investering van kantoren en 
retail.  
 
 
 

 

 
Over BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate is leider in Continentaal Europa voor vastgoeddiensten. BNP Paribas Real Estate beschikt over een volledig gamma van 
diensten die zich volledig integreren in de cyclus van de vastgoed : Promotie, Transactie, Advies, Valuation, Property Management en Investment 
Management.  
3500 medewerkers, verspreid over 29 landen in Europa, Indië, Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, brengen hun knowhow op de locale 
markten (129 vestigingen).  
BNP Paribas Real Estate is een filiaal van BNP Paribas.  
Meer informatie : www.realestate.bnpparibas.com  
 
 
Over BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste depositobank in de eurozone en behoort wereldwijd tot de top 10 van banken op basis van 
nettobankproduct, eigen vermogen en marktkapitalisatie. De groep behoort volgens Standard & Poor’s bovendien tot de zes meest solide banken ter 
wereld. Met een aanwezigheid in 85 landen en meer dan 205.000 medewerkers, waarvan 165.200 in Europa, is BNP Paribas een leidende 
financiële groep in Europa van wereldformaat. Hij bekleedt sleutelposities in drie grote activiteitsdomeinen: Retail Banking, Investment Solutions en 
Corporate & Investment Banking. BNP Paribas heeft vier thuismarkten voor retailbankieren in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De 
bank is ook in belangrijke mate aanwezig in de Verenigde Staten en bekleedt sterke posities in Azië en in opkomende markten. 
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