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REAL ESTATE OCCUPANCY COST BENCHMARK

Occupier cost: België laat zich (n
Naar goede jaarlijkse gewoonte publiceerde Colliers International de ‘Occupier Cost
Index’ (OCI), of de globale kantoorkost per fulltime equivalent medewerker. Deze

‘Facilities barometer’ is dit jaar gebaseerd op gegevens van ruim 3.500 gebouwen uit

29 landen in Europa (inclusief Turkije en Rusland), met een totale kantooroppervlakte
van ongeveer 32 miljoen vierkante meter en meer dan 1,7 miljoen medewerkers.

Jeroen Govers, Senior
Director Real Estate
Services bij Colliers
International Belgium
“België is een
uitgesproken huurmarkt,
maar er wordt te weinig
onderhandeld op het
ogenblik dat daar
kansen toe zijn“

C

olliers International is één van de
wereldleiders op vlak van diensten
voor bedrijfsvastgoed, met meer dan
16.300 medewerkers verspreid over meer dan
502 kantoren in 67 landen. Het team specialisten berekende voor 2015 een Belgische OCI
van 11.759€, tegenover 12.017€ in 2014.
De Belgische OCI daalde met afgerond 2%
t.o.v. het jaar 2014. Voor de berekening worden
alle kostencategorieën in acht genomen zoals
gedefinieerd in de EN15221 norm(1).

De Belgische OCI wordt al 10 jaar berekend
door Colliers International (voordien AOS
Group) en daalde over die periode met 19%.
Het gaat om een percentage dat gecorrigeerd
werd voor inflatie.
Maar in Nederland daalde de OCI de voorbije
twee jaar met liefst 15% en bedraagt hij slechts
drie kwart van de Belgische OCI!
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Jeroen Govers, Senior Director Real Estate
Services bij Colliers International Belgium licht
toe: “De vastgoedcrisis met langdurige leegstand van kantoorruimten in Nederland, is hier
niet vreemd aan en legde heel wat druk op de
huurprijzen. Dat heeft vanzelfsprekend grote
gevolgen gehad de afgelopen jaren voor de
component ‘Ruimte & infrastructuur’ binnen de
OCI. Maar bij het vergelijken van de OCI 2015
t.o.v. 2014, valt vooral op dat de kosten voor
‘Mensen & organisatie’ bij onze noorderburen
flink gedaald zijn”.
Ook Duitsland doet beter met een OCI die 79%
van de onze bedraagt. “In Duitsland liggen de
kosten voor ‘Ruimte & infrastructuur’ gemiddeld onder deze in België, maar het is vooral
de FM-kost die gunstiger uitvalt als gevolg van
de lagere loonkosten” verduidelijkt Jeroen
Govers. “Binnen de OCI vertegenwoordigt
deze FM-kost - als alternatieve naam voor
de categorie Centrale Functies – echter slechts
een beperkt aandeel”.
Frankrijk en Luxemburg schieten er dan weer
bovenuit en zijn respectievelijk 20% en 26%
duurder dan België. Voor beide landen is dit
volledig toe te schrijven aan de categorie
Ruimte & infrastructuur die voor Luxemburg
49% en Frankrijk 44% hoger ligt dan België.
In zowat alle Europese landen daalde de OCI
het voorbije jaar tegenover het voorgaande
jaar. Uitzonderingen hierop vormen Portugal,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en
Turkije.

Aandacht voor de kleintjes, maar blind
voor grote besparingen
Binnen de OCI neemt ‘Ruimte & Infrastructuur’
het grootste aandeel met 58%. Dit aandeel blijft
vrijwel gelijk (-0,4%). De indexering van huurcontracten zorgt meestal voor een kleine stijging van deze kost, maar dit jaar was er nauwelijks invloed door indexering. Jeroen Govers
commentarieert: “België is een uitgesproken
huurmarkt, maar er wordt te weinig onderhandeld op het ogenblik dat daar kansen toe
zijn, m.a.w. wanneer huurcontracten ten einde
lopen of een opzegmoment hebben. Zo blijven

h (negatief) opmerken

heel wat kansen onbenut! De kantoorkost kan
immers potentieel -10 tot -15% dalen, terwijl
slechts een fractie daarvan wordt gehaald.
Deze mogelijke kostendaling slaat niet alleen op
de huurprijs, het gaat ook om het optimaliseren
van de oppervlakte. Hiermee in lijn dient zich
ook het optimaliseren en heronderhandelen
van de service contracten aan”.

maken van het gebouw (bv. het energiever-bruik optimaliseren en de afval verminderen), de kwaliteitscontrole en het risicobeheer
(vb. risicoanalyse en ontruimingsoefeningen).
Deze kostengroep vertegenwoordigt weliswaar
maar een klein aandeel in de OCI (5% in België,
3% gemiddeld in Europa).
Over heel Europa is deze kostencategorie

“Voor de berekening van de OCI worden alle
kostencategorieën in acht genomen zoals gedefinieerd
in de EN15221 norm“
Toch scoort België met de kostencategorie
‘Ruimte & infrastructuur’ nog relatief goed: vergeleken met het Europees gemiddelde zitten
we hier ‘slechts’ 27% hoger.
De kostencategorie ‘Mensen & organisatie’ is
goed voor 37% aandeel in de OCI. Het is de
categorie waarin België nadrukkelijk gehandicapt wordt door zijn hoge loonkosten.
Alle omringende landen doen beter, met zelfs
-13% voor Nederland en -15% voor Duitsland
in vergelijking tot België. Desalniettemin is er bij
de berekening van de OCI 2015 een daling
van 7,8% vast te stellen voor deze categorie.
Jeroen Govers: “Bedrijven blijken vooral in deze
categorie te besparen, o.a. op dienstverlening
in het kader van vergaderfaciliteiten en catering. Ook via de dematerialisatie van document
management en op het vlak van ICT, bijvoorbeeld door goedkopere telefonie, wordt er
bespaard, zonder dat dit gepaard gaat met
minder service”.

Kosten voor facility management
swingen de pan uit
De facilitaire kosten voor het beheer van het
gebouw (kostencategorie ‘Centrale functies’)
stegen in België met maar liefst 30% op jaarbasis. België laat zelfs de derde hoogste kost
in Europa optekenen hiervoor.
Het gaat hier concreet om de management
kosten die gepaard gaan met het duurzamer

met gemiddeld 25% gestegen. De stijging is
dus algemeen, maar toch opvallend hoger in
België.
Jeroen Govers licht toe: “Huurders vinden het
vandaag vanzelfsprekend dat een gebouw
duurzaam is, en zijn niet bereid hiervoor meer
te betalen. Ze gaan ook zelf niet extra investeren voor wat de technische installaties betreft”
geeft Jeroen Govers aan. “Maar dat de management kost gestegen is, is een gevolg van
meer tijd investeren in het zoeken naar diverse
besparingen. Huurders en gebruikers kunnen
bijdragen tot verduurzamen door het afvalbeheer, maar ook heel eenvoudig door de policy’s
voor het gebruik onder de loep te nemen, zodat
bv. lichten niet onnodig blijven branden.
Jammer genoeg gaat het dan meestal over
kleinere besparingen, terwijl men de potentieel
grotere besparingen nog te vaak links laat
liggen”.

Verwachtingen

Bedrijven zullen altijd blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Hier dient
zich een trio oplossingen aan:
• het verminderen van de gehuurde oppervlakte door het optimaliseren van het
ruimtegebruik en invoering van NWOW.
• het opnieuw onderhandelen van huurcontracten.

(1) Voorstelling van de kostenverdeling
volgens de EN15221 norm. Lees
hierover meer op pagina 8 tot 11
in deze uitgave.
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• het optimaliseren van de facility management kosten
Duurzaamheid heeft als aandachtspunt ingeboet. Oplossingen op maat zijn bovendien te
duur en worden als beperkend ervaren.

Het welzijn van de medewerkers wint aan belang en ondernemingen zijn bereid daarin te
investeren. De uitgaven zullen gebeuren voor
beter meubilair, ICT-ondersteuning, opleidingen
die moeten leiden tot een beter evenwicht tussen werk en privé.
Eduard CODDÉ ✍

België binnen Europa

De Belgische OCI wordt al 10 jaar berekend door Colliers International en daalde over die periode met 19%.

Met een OCI die bij ons 11.759 € bedraagt per VTE, plaatsen we ons op een 9e plaats in vergelijking tot 29 onderzochte Europese
landen. Het Europees gemiddelde voor de OCI 2015 bedraagt 8.443 €. Het duurste land is Zwitserland met een OCI van 17.862 €,
gevolgd door Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Finland. De kantoorkost is het laagst in Bulgarije, waarvoor Colliers International
slechts 2.513 € berekende. Onderaan vinden we verder Hongarije, Slowakije, Kroatië en Roemenië.
Nederland geeft het voorbeeld
Nederlandse bedrijven zijn er met de OCI 2014 al in geslaagd om flink te besparen op hun kantoorkosten, waardoor ze ruim een vijfde
(22%) goedkoper uitkwamen dan wij. Dit jaar (OCI 2015) daalde de kantoorkost in Nederland opnieuw, en wel met maar liefst 10%.
Hiermee is Nederland opnieuw de grootste daler binnen de Europese OCI.
“België bevindt zich mooi in het midden van de OCI-kostenvork in vergelijking met de directe buurlanden, maar de kantoorkost in
Nederland bedraagt slechts 75% van de onze” commentarieert Jeroen Govers. “Voor internationale bedrijven die een Europese locatie
zoeken of voor het centraliseren binnen de Benelux, moet België tegen harde concurrentie opboksen, in het bijzonder vanuit Nederland.
België is niet te duur, maar krijgt het competitief lastig, niet zozeer omwille van de vastgoedkost, maar vanwege de druk op de loonkosten
voor het operationele functioneren van een organisatie”.
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