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OCI Europe: België   onder druk van de crisis

WORKPLACE  I  OCCUPANCY COST BENCHMARK  I

H
et idee van de Occupiers Cost 
Index is aan de basis een Belgisch 
initiatief en dateert uit 2006” licht 
Jeroen Govers toe, Real Estate 
Services Director bij AOS Studley 

Belgium. “Op dat ogenblik bestond in Nederland 
al de NFC-index, de Nederlandse Facilitaire 
Cost-index, conform de NEN 2748-norm, die 
de mediane marktconforme facilitaire kosten 
voor kantoorhoudende organisaties weergeeft 
per werkplek. De Belgische OCI bevestigde 
zich meteen als maatstaf binnen het onder-
nemingsvastgoed”.
Sinds het volledig akkoord rond de EN 15221 
norm als Europese norm voor het vakgebied 
facility management, werd een Europese ver-
gelijking mogelijk.
De Europese OCI die nu zijn tweede editie kent, is 
samengesteld uit drie componenten die ontleend 
zijn aan de EN 15221 norm. Vooreerst is er de 
component ‘Space & Infrastructure’, waarin de 
gebouwgerelateerde kosten en investeringen zijn 
ondergebracht. De tweede component is ‘People 
& Organisation’ die de kosten voor facilitaire 
ondersteuning van de medewerkers bundelt. 
Als derde component is er het ‘Management’, 
waaronder het strategisch, tactisch en transversaal 
management vallen. De studie die leidde tot de 
OCI 2013 heeft betrekking op 1,45 miljoen VTE’s 
en 31 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte!

Dalende trend
Voor 2013 bedraagt de Europese jaarlijkse kost per 
voltijds equivalent gemeten door AOS Studley nu 
9.853 euro, t.o.v. 10.170 euro vermeld in de OCI 
2012. “Een gemiddelde daling van de Europese 
kantoorkosten met 3% ten opzichte van vorig jaar 
is toe te schrijven aan de crisis die algemeen zijn 
impact laat voelen” commentarieert Jeroen Govers. 
“Meer dan de helft van het berekende OCI-bedrag 
- 59% om precies te zijn - is toe te schrijven aan 
het kantoorgebouw zelf. De resterende 41% wordt 
besteed aan resources en diensten op het vlak van 
ICT, beveiliging, catering, schoonmaak, beheer, 
enz.”.
Voor wat België betreft, daalt de OCI van 12.707 
euro per VTE in 2012 naar 12.368 euro in 2013. 
Dat betekent een daling met 3%, exact gelijklopend 

Jeroen Govers 
real Estate Services Director, 
aoS Studley Belgium

Vers van de pers liet aoS Studley ons kennis maken met de tweede editie van de Europese 

oci (occupiers cost index), het resultaat van een intensief onderzoek in 22 Europese 

landen, waarin liefst 3400 gebouwen zijn opgenomen. De oci geeft een duidelijk beeld van 

de jaarlijkse mediane kantoorkost per voltijds equivalent in Europa.

met de gemiddeld voor Europa opgetekende -3%. 
Jeroen Govers: “Wanneer we dit budget 
ontleden, valt op dat de vastgoedkosten nog 
vrij stabiel blijven, zelfs maar net boven het 
Europese gemiddelde liggen. België is ook 
duidelijk goedkoper dan onze buurlanden 
Frankrijk en Luxemburg. Daar staat tegenover 
dat de zo vaak geciteerde loonkosthandicap zich 
hier nadrukkelijk manifesteert. De kosten die 
betrekking hebben op medewerkers en geleverde 
diensten (People & Organisation + Management) 
zijn aanzienlijk hoger en plaatsen zich ver boven 
het Europese gemiddelde”.

Belgische OCI ontleed
De component ‘Space & Infrastructure’ toont een 
verhoging van de kosten met 2%. Voor het grootste 
deel is dit te wijten aan indexaties van doorlopende 
kosten. Na correctie voor de inflatie zouden we 
uitkomen op een daling met bijna 2%. Hieruit 
mogen we besluiten dat heronderhandelingen van 
lopende huurcontracten en de nieuw afgesloten 
contracten bij herlocalisatie naar andere, tegen 
lagere huurprijs gehuurde gebouwen, niet in 
staat zijn om de indexaties van ongewijzigde 
huurcontracten te compenseren. Bovendien 
stelt AOS Studley vast dat in tegenstelling tot 
de vaak gehoorde intenties, er in België geen 
noemenswaardige daling van het aantal m² per 
VTE wordt opgetekend.
De kosten voor de ondersteuning van de 
medewerkers (People & Organisation) zijn met 
8% gedaald. Jeroen Govers: “We stellen een 
daling vast van het aangeboden niveau van de 
facilitaire diensten. Dat kan het gevolg zijn van 
het terugschroeven van de ondernemingsbijdrage 
voor bv. catering, of gewoon het verminderen van 
het aantal aangeboden services. Tevens is er sprake 
van een beter controleren en sturen van de kosten 
voor alle uitbestede diensten. Het is ook algemeen 
bekend dat uitbestede diensten zich snel laten 
wijzigen”. 
Ook voor het domein ICT dalen de kosten, niet 
zelden door het uitstellen van (grote) projecten 
en het afvoeren van investeringen met een 
onduidelijke of lange terugverdientijd.
“De kosten voor het management dalen vooral 
door het verminderen van het aantal eigen 
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medewerkers binnen de afdelingen Real Estate 
en Facility Management” merkt Jeroen Govers 
op. “Veelal worden vertrekkende medewerkers 
niet vervangen. Let wel op: het aandeel van de 
managementkosten is wel zeer klein t.o.v. de totale 
OCI per VTE”.

Sterke internationale schommelingen 
Met 12.368 euro per VTE ligt de OCI in België 25% 
hoger dan het Europese gemiddelde van 9.853 
euro. “Op het vlak van totale kost per VTE plaatst 
België zich in een gemiddelde situatie ten opzichte 
van de buurlanden, maar is duidelijk duurder dan 
Duitsland en Nederland, maar tevens merkelijk 
goedkoper dan Frankrijk en Luxemburg” vult 
Jeroen Govers aan.
Met bijna -6% ten opzichte van de OCI 2012 
kent Nederland de grootste kostendaling binnen 
Europa. “Een daling die volledig is toe te schrijven 
aan de Nederlandse vastgoedcrisis” verduidelijkt 
Jeroen Govers. 

Anderzijds valt op dat het vaak in het kader van 
crisis geciteerde Italië zich toch goed handhaaft, 
zowel voor wat de vastgoedkost betreft (vrijwel 
gelijk aan het Europese gemiddelde) als wat de 
loonkosten betreft (net boven Groot-Brittannië 
en het Europese gemiddelde), met een daling 
ten opzichte van 2012 die niet spectaculairder 
is dan wat we als Europees gemiddelde zien. 
Jeroen Govers: “Een crisissituatie is niet altijd 
onmiddellijk zichtbaar in de OCI omdat een niet 
gering aantal kosten gewoon blijven meelopen”. 
Op Europese schaal laten Groot-Brittannië,   
Turkije en Noorwegen zich opvallen als enige 
steigers. Als duurste kantoorlanden plaatsen 
Noorwegen, Zweden en Zwitserland zich aan de 
top. Ze zijn soms tot 50% duurder dan België!

 Eduard CODDé n

  De Europese Occupiers Cost Index 2013    

Centraal staat de mediane kantoorkost per voltijds equivalent in Europa, die 9.853 euro bedraagt voor 2013. Links staan de landen met goedkoopste 

OCI, rechts de landen met de hoogste OCI binnen Europa. De OCI is opgebouwd uit drie componenten: ‘Space & Infrastructure’ (oranje), ‘People 

& Organisation’ (groen) en ‘Management’ (rood). De verhoudingen tussen de samenstellende componenten kunnen per land sterk verschillen. 


