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De Noordwijk wordt momenteel grondig vernieuwd. 
Grote projecten krijgen stilaan een concrete vorm. 
De Vlaamse instellingen zullen uit kantoorgebouwen 
vertrekken, waaronder de Noord Building eind dit 
jaar. Begin 2018 zal eigenaar Befimmo dit gebouw 
slopen en er het futuristische complex Quatuor met 
vier kantoortorens bouwen, die samen goed zullen 
zijn voor 60.000 m². Begin maart kondigde Befimmo 
aan dat het met Beobank een akkoord getekend 
heeft voor de take-up van een van de vier torens, 
ofwel 22.000 m² van het project Quatuor.
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Een nog steeds veranderende markt
In 2015 lag de take-up op de Brusselse kantoormarkt 18% lager dan het gemiddelde van 
de voorbije acht jaar (± 450.000 m²). De tegenvallende resultaten waren onder meer te 
wijten aan een minder actieve overheidssector, een beperkt aantal grote transacties en 
een algemene sfeer van wantrouwen door de terreurdreiging. In 2016 is de take-up 
echter weer gestegen met bijna 14%, naar zo’n 430.000 m² op jaarbasis. Is alles dan weer 
normaal? Niet helemaal. Een kritische analyse van deze ontwikkeling door Guibert de 
Crombrugghe en Adrien Meert van het advies- en expertisebureau De Crombrugghe & 
Partners.

D e overheidssector speelt een sleutel-
rol in de marktresultaten van 2016 
dankzij enkele grote transacties: de 

stad Brussel in de Zwarte Lieve Vrouwestraat 
(37.500 m² - project Brucity), de stad Brussel    
in opdracht van de Politie in de Lignestraat 
(30.500 m²), de FOD Volksgezondheid in 
Pacheco (30.000 m²) en Brussel Preventie & 
Veiligheid in C de ligne (9.600 m²).
De Europese instellingen hebben ook hun 
steentje bijgedragen met verschillende grote 
take-ups: de Europese Commissie in Merode 
(12.800 m²) en Black Pearl (11.000 m²) en           
het Europees Parlement in Belmont Court 
(11.000 m²).
In 2016 was de overheidssector goed voor een 
take-up van bijna 140.000 m² in totaal, ofwel 
33% van de algehele take-up, wat een mooie 
vooruitgang is in vergelijking met 2015, toen de 
sector maar 20% vertegenwoordigde.
Helaas is de take-up door de privésector in 
2016 verder gedaald. Aan de basis daarvan 
liggen meerdere factoren, zoals de New Ways   
of Work die werknemers onder meer de kans 
geven om te telewerken, waardoor bepaalde 
bedrijven en overheidsdiensten minder werk-
plekken en kantoorruimte nodig hebben. 

Betekent deze stijging van de take-up dan       
dat de markt stilaan weer normaal wordt? Neen. 
De naweeën van de financiële en vastgoed-
crisis van 2007-2008 zijn nog altijd voelbaar. 
Hoe mooi de eerste voortekenen ook zijn, gezien 
de huidige politieke onzekerheid is het nog te 
vroeg om te spreken van een echt economisch 
herstel. 

Opmerkelijke verschillen 
tussen de Europese Wijk en de rand 
De Europese Wijk heeft een topprestatie neer-
gezet (stijging van 70% ten opzichte van 2015) 
dankzij de take-up van grote oppervlakten, in 
het bijzonder door de overheidssector (zie 
hoger). 

De rand daarentegen, vooral aan Vlaamse kant, 
had te lijden onder een flinke daling in vergelijking 
met de voorgaande jaren (-66% tegenover 
2015). Een mogelijke verklaring is het feit dat 
sommige grote transacties eerder al getekend 
waren en bijgevolg opgenomen zijn in de take-
up van de voorgaande jaren, zoals Brussel 
Nationale Luchthaven: Deloitte met een take-up 
van 35.000 m² in het gebouw Gateway begin 
dit jaar, KPMG (13.000 m²) en Microsoft       
(3.500 m²) in het gebouw PassPort.

Geen verandering qua netto take-up
In vergelijking met vorig jaar lijkt de take-up      
van 2016 dus positief. Toch is de netto take-up 
dezelfde gebleven, doordat de meeste trans-
acties het resultaat zijn van verhuizingen van 
bedrijven die al in Brussel gevestigd waren en  
zo een leemte achterlaten. Er werd 430.000 m² 
in gebruik genomen, maar er zijn bijna even-  
veel vierkante meters vrijgekomen en onbenut 
gelaten! De beschikbare kantoorruimte is 
nagenoeg identiek gebleven. De leegstand is 
maar heel licht gedaald. Reden: een gebrek aan 
dynamiek in Brussel om nieuwe bedrijven aan te 
trekken, die de thans leegstaande kantoren en 
de nieuwe gebouwen in bouw- of projectfase in 
gebruik zouden kunnen nemen.

Nieuwe projecten in de pijplijn
Op dit moment bedraagt de beschikbare 
kantoorruimte in het Brussels Gewest zo’n 
14.860.000 m². Er is amper een verschil tussen 
de cijfers van 2015 en 2016 doordat de in- 
breng van de nieuwe kantoorgebouwen deels 
gecompenseerd wordt door de herbestem-
ming van kantoorgebouwen tot woningen, 
rusthuizen en dergelijke. Momenteel wordt er 
zo’n 270.000 m² kantoorruimte gebouwd, die 
over 12 à 18 maanden opgeleverd wordt. 
700.000 m² kantoorruimte zit in de projectfase 
(vergunning gekregen of aangevraagd), specu-
latieve en niet-speculatieve projecten samen-
genomen.

Guibert de Crombrugghe, 
Managing Director MRICS, 
de Crombrugghe & Partners

Adrien Meert, Consultant, 
de Crombrugghe & Partners
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Veel van die nieuwe projecten situeren zich in   
de Noordwijk. Die vraag is deels te danken aan 
de Vlaamse instellingen, die hun pijlen gericht 
hebben op deze wijk. Het Vlaams Gewest wil     
er op termijn al zijn ambtenaren groeperen, wat 
een vraag van om en bij de 70.000 m² mee-
brengt. Bovendien zou het toenemende belang 
van de treinstations op het vlak van mobiliteits-
beheer en bereikbaarheid van bedrijven in de 
toekomst een nog grotere impact moeten 
hebben op de verdere ontwikkeling van deze 
wijk.

In de Leopoldwijk (en algemeen in heel Brussel) 
is er nood aan kwaliteitsgebouwen: gebouwen 
die voldoen aan de hoge energieprestatie-
normen, die goed gelegen zijn en makkelijk 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.           
Een van de redenen waarom de kantoor-
gebouwen in deze wijk niet sneller gerenoveerd 
worden, is de duidelijke terugval van de groei bij 
de Europese instellingen, de verzwakking van  
de Europese Unie, wat resulteert in een terug-
lopende vraag en stagnerende huurprijzen. 

Overal in Brussel zijn de lange en moeilijke 
procedures om de nodige vergunningen te 
verkrijgen een belangrijke factor geworden die 
de renovatie van kantoorgebouwen in de weg 
staat. De vraag naar kwaliteitsgebouwen, de 
nieuwe energieprestatienormen en de regels 
qua flexibiliteit in het gebruik en de inrichting van 
gebouwen zouden een verschil kunnen maken 
en eigenaars ertoe kunnen verplichten om hun 
gebouwen grondig te renoveren.

1,45 miljoen m² leegstaande kantoren
De huurleegstand is lichtjes gedaald en zakte 
onder de symbolische grens van 10% (9,9%).    
In totaal staat er momenteel dus 1.450.000 m² 
kantoorruimte leeg(1). 
In de Leopoldwijk is de leegstand net onder de 
5% gezakt, en voor gebouwen van niveau A 
zelfs onder de 3%. 

Deze daling van de huurleegstand kan vooral 
verklaard worden door de geleidelijke stijging 
van het kwaliteitsniveau van de gebouwen in 
deze wijk. Ter informatie: van alle leegstaande 
gebouwen is naar onze schatting minder dan 
10% nog geen vijf jaar oud en 60% ouder dan 
vijftien jaar, wat de belangstelling van huurders 
voor kwaliteitsgebouwen bevestigt. 
De leegstand in het luchthavengebied zal de 
komende jaren hoog blijven. Reden: de ver-
huizing van bedrijven die grote oppervlakten in 
gebruik nemen (Deloitte, KPMG, Microsoft,  

enz.) naar nieuwe gebouwen (waardoor ze de 
btw kunnen recupereren). Die verhuizingen 
verhogen de vrije kantoorruimte in deze wijk, 
zonder enige zekerheid dat de vrijgekomen 
ruimten een nieuwe huurder zullen vinden. 
Hetzelfde geldt voor de Noordwijk: daar zitten 
momenteel verschillende grote projecten in de 
bouw- of studiefase. De Vlaamse instellingen 
zullen er aanzienlijke oppervlakten leeg achter-
laten. Tegen 2020 zal er in de wijk wellicht       
zo’n 500.000 m² kantoorruimte leegstaan.

Onderhandelen over de huurprijzen
Algemeen beschouwd, lijken de huurprijzen 
stabiel te blijven. Ze zijn alvast heel wat minder 
volatiel dan in andere grootsteden als Londen  
en Parijs! 
De gebouwen van niveau A worden voornamelijk 
door de overheid in gebruik genomen, wat door-
gaans gepaard gaat met enorme oppervlakten. 
Gezien de omvang van die transacties zijn de 
huurprijzen die voor de gebouwen bedongen 
worden niet representatief voor hun kwaliteit.   
De huurprijzen bedragen er zelden meer dan 
220 euro/m²/jaar. 
De privéactoren die betrokken zijn bij kleinere 
transacties duwen de huurprijzen dan weer de 
hoogte in. 

De gebouwen van niveau B en C worden 
verhuurd aan minder veeleisende huurders, die 
willen besparen op hun huuruitgaven. 

“In vergelijking met 2015 lijkt de take-up van 2016 
dus positief  (+18 %). Toch is de netto take-up 

dezelfde gebleven.“

(1) Op basis van het aanbod 
op Inventimmo.
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++ Uitstekend    + Goed = Matig - Slecht -- Zeer slecht
*  Prime rent: best verkregen huur         ** Leegstandsgraad: % onmiddellijk beschikbare kantoorruimtes                                                    

Bronnen: de Crombrugghe & Partners / Expertise News

KERNCIJFERS Centrum Zuidwijk Leopoldwijk Noordwijk Louizawijk Decentraal Periferie 
(luchthaven)

Periferie
(excl. luchthaven)

TOTAAL BHG

Stock 2.484.000 577.000 3.238.000 1.678.000 799.000 3.195.000 1.504.000 1.385.000 14.860.000

Aandeel stock in totale stock BHG 17% 4% 22% 11% 5% 22% 10% 9%

Aandeel tweedehandsgebouwen 48% 20% 29% 18% 55% 40% 19% 24%

Leegstandsgraad** 4,3% 3,8% 4,9% 6,5% 9,0% 12,5% 21,0%
  Lopende bouwprojecten (niet speculatief) 0 0 13.500 0 0 0 28.000 0 41.500

  Lopende bouwprojecten (speculatief) 16.000 0 142.500 53.000 0 18.000 0 0 229.500

Totaal lopende bouwprojecten 16.000 0 156.000 53.000 0 18.000 28.000 0 271.000
  Projecten (niet speculatief) 78.000 0 0 77.000 0 71.500 0 48.400 275.000

  Projecten (speculatief) 149.500 0 15.000 202.000 0 0 52.000 0 418.500

Totaal projecten 227.500 0 15.000 279.000 0 71.500 52.000 48.400 693.500
Take up (2015) 145.500 4.500 81.000 35.500 30.000 74.500 32.000 23.000 426.000

Gemiddelde take up (periode 2009-2016) 73.500 8.500 95.500 41.000 34.000 78.000 47.000 64.500 455.500

# jaren om het aanbod te absorberen 3,7 2,6 3,3 8,9 2,1 5,3 5,9 4,7

Prime rents ( €/m2/jaar) 220,0 210,0 275,0 195,0 220,0 195,0 175,0 150,0

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

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

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

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

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

Dashboard van de Brusselse markt in 2016: 14.860.000 m² kantoorruimte
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Dergelijke huurders onderhandelen telkens als 
dat mogelijk is (break, einde huurcontract) over 
een verlaging van de huurprijs, huurkortingen of 
financiële bijdragen van de eigenaar om de 
ruimten opnieuw in te richten.

In de Europese Wijk zijn de huurprijzen licht 
gestegen (275 euro/m²/jaar), enerzijds door de 
nieuwe projecten die op de markt kwamen 
tegen prijzen boven de benchmark, en ande-
zijds door de grotere vraag van de over-
heidssector naar kwaliteitsgebouwen. Die vraag 
naar kwaliteitsgebouwen blijft echter relatief 
beperkt in verhouding tot de totale leegstaande 
oppervlakte. En gezien de vraag naar kantoor-
ruimte in deze wijk is de renovatiedynamiek   
nog altijd ondermaats.

De gebouwen op het terrein van de lucht-  
haven, en in de onmiddellijke omgeving daarvan, 
genieten van prime rents tot 175 euro/m²/jaar. 
Deze zone (en het huurprijsniveau) is evenwel 
een markt apart, die volledig losstaat van de 
rand, en dan vooral van Diegem, en is dus niet 
representatief voor de hele wijk.

Absorptie van het aanbod
Rekening houdend met de huidige huur-leeg-
stand, de projecten in de bouwfase en de spe-
culatieve projecten, zou het totale aanbod van 
2.120.000 m² over 4,7 jaar weggewerkt moeten 
zijn bij een gemiddelde take-up van 455.000 m²/
jaar (gemiddelde van de voorbije acht jaar). 
Waarbij het uiteraard gaat om nieuwe huurders, 
geen verhuizingen binnen Brussel. Gezien de 
vele nieuwe speculatieve projecten zal de 
Noordwijk een veel trager absorptievermogen 
hebben. De vraag naar kantoorruimte zou de 
komende jaren relatief groot moeten zijn in deze 
wijk, vooral vanwege de Vlaamse instellingen, 
maar blijft a priori kleiner dan het aanbod.

Het absorptievermogen verschilt sterk van      
wijk tot wijk. In de Louizawijk bijvoorbeeld is    
het absorptievermogen vrij kort (in aantal jaar), 
omdat er momenteel heel wat kantoorge-
bouwen herbestemd worden tot residentiële 
gebouwen. 
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De Möbius-torens vormen samen met het project Quatuor de 
grote gebouwen die de Noordwijk in een nieuw jasje moeten 
steken. Dit project van vastgoedontwikkelaar Immobel valt 
alvast in de smaak bij verzekeraar Allianz, die begin 
2020 zijn kantoren aan het De Brouckèreplein 
in het centrum van Brussel zal inruilen voor 
een van de torens (26.600 m2). De andere 
toren heeft een kantooroppervlakte van 
33.000 m².
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Hetzelfde geldt voor de Leopoldwijk, aange-
zien de uitbreidingsmogelijkheden daar relatief 
beperkt blijven, met uitzondering van de 
Wetstraat waar het Stadsproject Wet van toe-
passing is. Dit masterplan keurt een verticale 
verdichting goed door de vloer-terreinverhouding 
te verhogen. 

Vooruitzichten voor 2017 en daarna
De prestaties van 2016 zouden dit jaar her- 
haald kunnen worden dankzij andere mooie 
transacties en take-ups, in het bijzonder door 
overheidsdiensten. De vraag van de Europese 
instellingen tegen 2020 wordt geraamd op een 
kleine 150.000 m². De markt heeft op deze 
toekomstige vraag al ruimschoots geantici-
peerd, want er zit in deze wijk bijna 170.000 m² 
kantoorruimte in de bouw- of projectfase.

Andere grote organisaties hebben officieel 
bekendgemaakt dat ze gaan verhuizen: de 
Amerikaanse ambassade (die de overname   
van de vroegere zetel van Axa in de Vorst-      
laan bestudeerde), de overheidsdiensten voor 
Justitie, het RIZIV, de Europese Unie, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de 
Vlaamse instellingen die momenteel verspreid 
zijn over zes gebouwen maar al hun personeel  
in drie gebouwen willen hergroeperen: het 
Hendrik Consciencegebouw, het Herman 
Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis  
dat deze zomer in gebruik genomen wordt,       
en een derde gebouw dat nog niet vastligt.

De gemiddelde leegstand voor de hele markt 
dreigt (tijdelijk) boven de grens van 10% te 
kruipen, doordat er eind dit jaar enkele ge-
bouwen in de bouwfase opgeleverd worden.

Dwingende wetgeving 
inzake energieprestaties
De Europese richtlijn 2012/27/EU, die omgezet 
is in het besluit van 8 december 2016 betref-
fende de energieaudit van de grote onder-
nemingen en de energieaudit van de milieu-
vergunning, is trouwens van toepassing sinds 
de publicatie op 27 december 2016. Dit besluit 
legt de grote ondernemingen(2) op om de vier 
jaar een audit uit te voeren. Bovendien zijn 
grootverbruikers verplicht om het actieplan van 
de audit uit te voeren. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen deze audits verplicht 
zijn in het kader van de vergunningsaan-      
vraag. De inwerkingtreding van dit besluit zal de 
vraag naar kantoorgebouwen die voldoen aan 
de laatste energieprestatienormen ongetwijfeld  
een boost geven.

Gevolgen van de brexit
Ook al blijven de gevolgen van de brexit op de 
economie in het algemeen en op het Brusselse 
vastgoed in het bijzonder nog een groot vraag-
teken, toch mogen we hopen op de verhuizing 
van bedrijven van Londen naar Brussel, zoals 
verzekeraar Lloyds die zijn keuze voor Brussel 
(in plaats van Luxemburg) al bevestigde. Lloyds 
is van plan om een honderdtal medewerkers 
naar Brussel te verhuizen. Dit zal de take-up 
natuurlijk niet naar ongekende hoogtes tillen, 
maar het zou andere bedrijven met vestigingen 
in Londen, zoals verzekeraars en herverzeke-
raars, kunnen aansporen om hetzelfde te doen.

In deze fase zijn de gevolgen van de brexit 
uiteraard nog niet erg voelbaar, vooral aangezien 
de resultaten van de komende verkiezingen in 
Frankrijk, Duitsland en Italië het belang van 
Brussel als EU-hoofdstad zouden kunnen ver-
sterken of net verzwakken. Ondanks zijn 55e  
plaats op de wereldranglijst van de financiële 
centra biedt Brussel enkele mooie troeven:         
in 1,5 uur met de trein naar Londen, Parijs of 
Amsterdam, betaalbaar residentieel en kantoor-
vastgoed in vergelijking met andere Europese 
grootsteden, een belangrijke locatie voor 
conferenties, goede internationale scholen en 
culturele rijkdom.

Guibert de Crombrugghe
Managing Director MRICS

de Crombrugghe & Partners

Adrien Meert,
Consultant 
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(2) Grote onderneming = 
onderneming met meer dan 

250 werknemers en een jaaromzet 
van meer dan 50 miljoen euro 

OF een totale jaarbalans van meer 
dan 43 miljoen euro.




