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De Brusselse kantoormarkt 
herwint stilaan zijn glans 
Was 2014 het jaar van het herstel? Daar lijkt het althans op wanneer we naar de 
cijfers kijken, zowel qua take-up als qua investeringsvolume. In tegenstelling tot 
2013 is de overheidssector vorig jaar bijzonder actief geweest. Volgens de analyse 
van de Crombrugghe & Partners zou de overheidssector een aandeel van bijna 50% 
vertegenwoordigen in de totale take-up van ongeveer 460.000 m², een stijging van bijna 
39% in vergelijking met 2013. 

D e recente en toekomstige vraag vanuit 
overheidsinstanties en -instellingen is 
wel degelijk reëel. Enkele van de grote 

transacties die in 2014 in deze sector gere-
gistreerd werden, zijn de huur van Meander 
(50.000 m²) in de Noordwijk op de site van 
Tour & Taxis door de Vlaamse Gemeenschap 
op basis van een vast huurcontract van achttien 
jaar; de huur door Actiris-VDAB van 36.000 m² 
in de Astro Tower langs de Astronomielaan op 
de grens met de Leopoldwijk en de huur van 
16.000 m² in Livingstone II in de Jozef II-straat 
door de Europese Commissie. Wat de toekomst 
betreft, maakte de Vlaamse overheid al een 
behoefte van ± 100.000 m² bekend en de Stad 
Brussel verwacht ± 15.000 tot 40.000 m² op    
te nemen. 

De Europese Commissie, die momenteel 
verspreid zit over een vijftigtal gebouwen in 
Brussel, is van plan om tegen 2025, wanneer  
de meeste huurcontracten vervallen, circa 
300.000 m² van haar vastgoedportfolio te 
reorganiseren. De bedoeling is om kleine, 
onaangepaste gebouwen geleidelijk aan in te 
ruilen voor grotere en efficiëntere gebouwen. Er 
zouden dit jaar nog aanbestedingen bekend-
gemaakt worden voor twee gebouwen: één met 
30.000 m² en één met 100.000 m²!

In de privésector is de situatie gematigder. Daar 
is de take-up stabiel gebleven in vergelijking 
met 2013. Dat heeft onder meer te maken met 
de gevolgen van de economische crisis, maar 
ook met de optimalisering van de gebruikte 
oppervlakte per werkplek (tussen 10 en 12 
m²), ofwel een terugval met bijna 25% 
tegenover de gemiddelde oppervlakte die 
vroeger als referentie gold. 

Reconversie van verouderde 
kantoorgebouwen
Het aantal reconversies van onaangepaste 
kantoorgebouwen van de tweede generatie 
neemt alsmaar toe, wat ook blijkt uit de 
analyses van de voorbije zeven jaar door 
Citydev.brussels en Brussel Stedelijke Ont-
wikkeling, de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel. In een van hun verslagen, het 
‘Overzicht van het kantorenpark’, staat dat in 
2013 alleen al ongeveer 137.000 m² 
kantoorruimte omgevormd werden voor 
andere bestemmingen, waarvan 72% voor 
woningen maar toch ook 19% voor 
voorzieningen. Het rapport ‘Overzicht van het 
kantorenpark’ schat dat tussen 1997 en 2013 
ongeveer 857.500 m² kantoorruimte een 
nieuwe bestemming kreeg, waarvan 65% voor 
woningen. Dat komt overeen met een 
gemiddelde van ± 50.000 m²/jaar voor de 
voorbije zeventien jaar (2014 niet meegerekend) 
en bijna het dubbele voor de voorbije vijf jaar 
alleen al, wat we merken aan de versnelling van 
het reconversieproces. 
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      Voor meer informatie kunt u 
hier de editie 2014 van het 
‘Overzicht van het kantorenpark’ 
downloaden, dat in mei laatst-
leden gepubliceerd werd door 
Citydev.brussels en Brussel 
Stedelijke Ontwikkeling.
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De reconversies van verouderde kantoor-
gebouwen zijn cruciaal om een kantoormarkt 
gezond en evenwichtig te houden, daar 
bedrijven en overheidsinstanties die in de 
hoofdstad op zoek gaan naar kantoorruimte, 
een duidelijke voorkeur tonen voor nieuwe 
gebouwen - grondige renovaties of nieuwbouw 
- die goed gelegen, flexibel, energie- en milieu-
efficiënt zijn. De auteurs van het ‘Overzicht van 
het kantorenpark’ meten elk jaar wat zij 
‘blijvende leegstand’ noemen. Een vijfde van de 
gebouwen die op de Brusselse markt maar geen 
huurder vinden, stond in 2012 al meer dan    
6,2 jaar, in 2013 meer dan 7 jaar en in 2014 
zelfs meer dan 7,2 jaar leeg!
Het is dan ook goed dat de gemiddelde 
renovatiesnelheid voor bestaande gebouwen 
(232.000 m²) gehandhaafd blijft en dat de 
opvallende bijna-afwezigheid van nieuwe 
projecten die sinds 2012 op de markt 
gelanceerd worden voor een zeker hernieuwd 
evenwicht van de markt zorgt. 

Leegstand
Ondanks de stijging van de take-up blijft de 
leegstand relatief stabiel op ± 10% voor de hele 
Brusselse markt, onder andere doordat er in 
deze crisisperiode weinig speculatieve projecten 
waren. Het mag geen grote verrassing heten dat 
de grootste leegstand terug te vinden is in de 
wijken aan de rand (± 22%) en in de 
gedecentraliseerde wijken (± 15%), gevolgd 
door de Louizawijk (± 12%).
De vele projecten in de pijplijn en de verwachte 
of al doorgevoerde herstructureringen in de 
overheidssector en in de sector van de banken 
en verzekeringen, die telkens gepaard gaan met 
een toenemende optimalisering van de 
gebruikte oppervlakte per werkplek, doen 
echter vermoeden dat de leegstand in de 
toekomst eerder zal stijgen.
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De FOD Mobiliteit en Vervoer bespaart 19.000 m²

De herinrichting en verhuizing van de kantoorruimte die de Federale Overheidsdienst voor 
Mobiliteit en Vervoer inneemt, leveren het spreekwoordelijke bewijs van de grote impact die 
de vastgoedstrategieën van overheidsdiensten kunnen laten gelden op de kantoormarkt en 
de leegstand. 
De FOD heeft zijn werkorganisatie en de indeling van de werkruimten dan ook grondig herzien.
Naar aanleiding van een studie door een extern consultancybureau werd vastgelegd dat 
maximaal 67% van het personeel op hetzelfde ogenblik aanwezig is op kantoor. Deze effectieve 
bezettingsgraad van de werkplekken stimuleerde de FOD om na te denken over het strategische 
aspect. Uiteindelijk werd besloten om de indeling van de werkruimten aan te passen: individuele 
kantoren werden omgevormd in gedeelde kantoren en tussenwanden verdwenen ten voordele 
van open landschapskantoren. Resultaat: 750 flex desks in plaats van 1.100 individuele kantoren. 
In het kader van deze reorganisatie werd het standaardgemiddelde van 18 m² per werkplek 
teruggeschroefd naar 11,5 m² (volgens de referentienorm die al bijna twee jaar toegepast wordt 
door de Regie der Gebouwen voor overheidsdiensten). 
Zo kon de FOD Mobiliteit en Vervoer aanzienlijke kostenbesparingen doorvoeren. Door het aantal 
werkplekken met bijna een derde en de gemiddelde oppervlakte van elke werkplek met bijna 
35% te verlagen, heeft de FOD, die vroeger bijna 39.000 m² verspreid over drie gebouwen innam, 
nu nog maar zo’n 20.000 m² nodig voor zijn kantoren in het gebouw City Atrium vlak bij het 
Noordstation. De werkruimten in de twee andere gebouwen (CCN en Haren) bleken overbodig 
te zijn en werden ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen. Door deze verhuizing 
kan 2,8 miljoen euro per jaar aan huurgeld bespaard worden, naast de 1 miljoen euro voor de 
exploitatiekosten van die gebouwen en 300.000 euro personeelskosten (schoonmaak, logistiek, 
onderhoud,...). Samen resulteert dit in een totale besparing van 4,1 miljoen euro per jaar!
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 Dashboard van de Brusselse markt in 2014: 14.290.000 m² kantoorruimte   

 KERNCIJFERS   Centrum  Zuidwijk Leopoldwijk Noordwijk Louizawijk  Decentraal  Periferie
Stock 2,376,000 511,000 3,203,000 1,657,000 860,000 3,212,000 2,470,000

Aandeel stock in totale stock  17% 4% 22% 12% 6% 22%  17%

Aandeel 49% 22% 18% 16% 48% 35%  11%

tweedehandsgebouwen 

Leegstandsgraad** 5,5% 6,5% 5,5% 5,5% 12% 15,0%  21,5%

Prime rents* 200 185 265 185 210 165  150-125

Prime yields 6% 6,5% 6% 6,5% 6% 7,5-8,5%  8,5%

  
Sterke en zwakke punten van de verschillende districten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest    
Voordelige fi scaliteit  - - - -- - -  ++

Toegankelijkheid met openbaar vervoer  ++ ++ + ++ = -  --

Kwaliteit van de stock = ++ + + - =  +

Aanwezigheid van faciliteiten ++ ++ ++ ++ ++ +  +

Aanwezigheid van groene ruimtes - -- - - = +  ++

++ Uitstekend    + Goed = Matig - Slecht -- zeer slecht

*  Beste verkregen huurprijs       ** % onmiddellijk beschikbare kantoorruimten                                                    

Bronnen: de Crombrugghe & Partners / Expertise News / Citydev.brussels 2014 ‘Overzicht van het kantorenpark’ 

       Ontdek de gedetailleerde analyse 
van de evolutie van de kantoormarkt 
per zakenwijk, uitgevoerd door de 
Crombrugghe & Partners en in mei 
gepubliceerd in de ‘Belgium Real 
Estate Showcase 2015’ die op 
REALTY verspreid werd.
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Aantrekkelijkheid van het stadscentrum
De laatste editie van het ‘Overzicht van het 
kantorenpark’ plaatst de mooie prestaties van 
het stadscentrum, nu en in de toekomst, in de 
kijker. De Vijfhoek, die het hele gebied binnen 
de kleine ring omvat, is na de Europese wijk 
het belangrijkste Brusselse stadsgebied waar 
banken en overheidsinstanties hun hoofd-
kantoor gevestigd hebben. Het gebied heeft de 
laagste leegstand van alle Brusselse zakenwijken: 
4,2 %. Terwijl een leegstand van 6% vaak 
beschouwd wordt als ‘normaal’, is het niet 
verwonderlijk dat twee derde van de kantoor-
projecten - renovaties en nieuwbouw - die dit 
jaar opgeleverd zouden moeten worden in de 
Vijfhoek gelegen zijn.

De sector van de banken, verzekeringen en 
financiën neemt momenteel bijna 20% van de 
kantooroppervlakte in de Vijfhoek in beslag. 
En dat aandeel zal alleen maar toenemen met 
de komst van AXA Belgium in 2017. Het bedrijf 
ruilt zijn historische hoofdkantoor in de 
Vorstlaan in voor de Regentlaan. AXA Belgium 

zal er een kantoorruimte van bijna 48.000 m² 
in gebruik nemen. De afbraak- en herop-
bouwwerken van het Regent I-gebouw zijn al 
van start gegaan, evenals de renovatie met 
behoud van de geklasseerde gevel voor het blok 
Regent II/Troon.
In de Vijfhoek staat nog een ander grootschalig 
project op stapel, namelijk de spectaculaire 
afbraak en heropbouw van de zetel van BNP 
Paribas Fortis aan de Warandeberg, tegenover 
de Bozar. Het huidige gebouw, dat in de jaren 
zeventig werd opgetrokken door de Generale 
Maatschappij van België, voldoet niet langer 
aan de hedendaagse normen op vlak van flexi-
biliteit, onderhoud, energie- en milieupresta-
ties. Bijgevolg heeft BNP Paribas Fortis besloten 
om het te slopen en te vervangen door een 
modern gebouw met 4.500 werkplekken, 
ofwel 70% meer dan de huidige capaciteit, 
zonder echter de huidige oppervlakte van 
95.000 m² te vergroten. De bank voorziet een 
concentratie van het grootste deel van zijn 
medewerkers dat momenteel in Brussel is 
tewerkgesteld naar dit gebouw.

Didier Van den Eynde ✍

De bouw van het nieuwe hoofd-
kantoor van BNP Paribas Fortis 
zou in 2017 van start gaan en 
in 2021 klaar moeten zijn. Het 
gebouw met emblematische 
architectuur werd ontworpen 
door het Oostenrijkse 
architectenbureau Baumschlager 
Eberle in samenwerking met het 
Belgische bureau Styfhals 
& Partners.



 PROFACILITY MAGAZINE NR. 46  JUNI 2015  37

WWW.PRO-REALESTATE.BE/PROJECTS

Op www.pro-realestate.be/projects, de bibliotheek van vastgoedprojecten, 
ontdekt u de beschrijving van nieuwe kantoorprojecten in Brussel en in gans 
België. Hier zijn ook presentaties van grote stedenbouwkundige projecten voor 
de (her)ontwikkeling van stadswijken opgenomen, waarbij het vaak gaat om de 
revitalisatie en herbestemming van voormalige industrieterreinen. Deze 
masterplannen houden rekening met de belangrijkste elementen van een smart 
en duurzame stad: een mix van vastgoedontwikkelingen (kantoren, woningen, 
winkels, infrastructuur (kinderdagverblijven, scholen, rust- en 
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, groene ruimten,...) en multimodale mobiliteit.
Gebruik de zoekmachine op www.pro-realestate.be/projects om de beschrijving 
van een project terug te vinden door de naam van het project of de aard van het 
vastgoedproject (kantoor, retail of residentieel) in te voeren. Alle project-
beschrijvingen zijn in het Engels gepubliceerd.
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TREURENBERG > www.pro-realestate.be/projects/Treurenberg

CHAMBON > www.pro-realestate.be/projects/Chambon

NEO > www.pro-realestate.be/projects/NEO

MEANDER > www.pro-realestate.be/projects/Meander

THE ONE > www.pro-realestate.be/projects/TheOne

WIJK ZUIDSTATION > www.pro-realestate.be/projects/BrusselsMidi BELLIARD 40 > www.pro-realestate.be/projects/Belliard40

AXA BELGIUM > www.pro-realestate.be/projects/AXABelgium QUATUOR > www.pro-realestate.be/projects/Quatuor
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