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De nieuwe editie van het Overzicht van het kantorenpark
is gewijd aan het onderzoek van de stedenbouwkundige
vergunningen die zijn afgegeven in 2011 (bouw,
renovatie, afbraak, conversie van kantoren…) en er wordt
een balans opgemaakt van 15 jaar statistisch onderzoek
door de directie Studies en Planning van het BROH.
Het nummer biedt tevens de gelegenheid de uitvoering
van het GBP te evalueren, meer bepaald aan de hand
van de werking van de KaSTK (Kaart van de saldi van
de toelaatbare kantooroppervlakten) in de afgelopen 10
jaar.
Doordat jaarlijks wordt gevolgd of de geplande werken
al dan niet worden uitgevoerd, kan ten slotte ook de
balans opgemaakt worden van de verwezenlijking of het
verval van de vergunningen die zijn afgegeven in 2007
en 2008.

2011, een jaar dat gekenmerkt

l	
De

wordt door crisis
l

Het jaar 2011 heeft een profiel dat bijzonder sterk
getekend is door een meer dan moeilijke economische
en financiële situatie, waarvan de eerste gevolgen al
voelbaar waren in 2009 en in 2010.
l	
Dit is het eerste jaar dat er nagenoeg geen nieuwe
kantoren bijgekomen zijn: nauwelijks 2.483 m²
l	
De renovatie van de kantooroppervlakte ligt met
203.671 m² lager dan het gemiddelde van de laatste
vijftien jaar (246.219 m²)
l	De toename van de kantooroppervlakte in bestaande
gebouwen is bijzonder laag: 22.427 m²

afname van het kantorenpark blijft op hetzelfde
niveau (- 73.306 m²), aangezien de conversies
plaatsvinden in hetzelfde tempo als voordien
De leegstand bedraagt 9,2 % in heel het gewest.

De totale vergunde oppervlakte was nog nooit zo laag:
155.275 m², d.w.z. 58 % minder dan in 2010. De stad
Brussel neemt in haar eentje 71 % van de totale vergunde
oppervlakte van heel het gewest voor haar rekening.
Tot slot komen we voor 2011 uit op een vermindering van
de totale kantooroppervlakte met 48.396 m². Het is de
tweede keer in 15 jaar observatie dat deze situatie zich
voordoet!
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Conversie van kantoren
In vergelijking met de voorbije vijftien jaar scoorde de
conversie van kantoren redelijk goed.
l	
Bestemming:

van de 65.963 m² kantooroppervlakte
waarvoor in 2011 een conversievergunning werd
verleend, is 53 % bestemd voor huisvesting, 24 %
voor voorzieningen (vooral onderwijs) en 22 % voor
een andere bestemming (hotel…). Sinds 1997 werd
niet minder dan 542.121 m² kantooroppervlakte
geconverteerd in een andere bestemming, waarvan 66 %
in huisvesting
l	Situering: 38 % van de oppervlakte waarvoor conversie
vergund werd in 2011, is gelegen in typisch woongebied
volgens het GBP (in aantrekkelijke residentiële wijken),
25 % in administratiegebied, 16 % in gemengd gebied
en 11 % in sterk gemengd gebied. Deze waarden
zijn vergelijkbaar met deze van de conversies die
vergund werden tussen 1999 en 2011: 32 % van de
oppervlakte was gelegen in typisch woongebied, 30 %
in administratiegebied en 15 % in sterk gemengd gebied
l	
Ouderdom van de gebouwen: van alle tussen 1997 en
2011 vergunde conversies had 31 % van de oppervlakte
betrekking op gebouwen uit de jaren 1960, 24 %
op gebouwen uit de jaren 1970 en slechts 14 % op
gebouwen van voor 1950.

Ouderdom en situering van de in
2011 vergunde kantoorrenovaties
Wat de ouderdom betreft, stellen we vast dat 46 % van de
oppervlakte waarvoor in 2011 een renovatievergunning
werd afgegeven, betrekking heeft op gebouwen uit de jaren
1970. We moeten er echter op wijzen dat het onderhoud als
een goed huisvader niet altijd een vergunning vereist en
derhalve niet noodzakelijk opgenomen is in de statistieken.
Als locatie van de werken in bestaande gebouwen treden
respectievelijk de Vijfhoek, de Louizawijk, de Leopold
III-wijk en de Europese wijk op de voorgrond. Enkele
gedecentraliseerde wijken zijn eveneens betrokken.

Oppervlakte,

type en aard van de

vergunde werken
Van alle in 2011 vergunde kantooroppervlakte bevindt
zich 63 % in gebouwen met een oppervlakte van minstens
10.000 m², terwijl 18 % van de oppervlakte zich bevindt in
gebouwen van 3.500 tot 10.000 m². Wat betreft type werken
bekleden grondige renovaties de eerste plaats met 51 %
van de vergunde kantooroppervlakte, gevolgd door lichte
renovaties (36 %).
Dit overwicht van gebouwen met een oppervlakte van meer
dan 10.000 m² komt terug in heel de periode 1997-2011,
ook bij de nieuwbouw. Verder nemen ook lichte renovaties
een belangrijke plaats in (34 % van de oppervlakte), gevolgd
door nieuwbouw (29 %).
Wat betreft de aard van de werken zijn er meer interventies
aan bestaande gebouwen in de Vijfhoek en de Europese

wijk (de oudste kantoorwijken), terwijl in de Noordwijk en
de Zuidwijk (de ‘nieuwe’ wijken) nieuwbouw de overhand
heeft.

Stedenbouwkundige lasten
onbeduidend in 2011
Zoals te verwachten, gezien de hierboven geschetste
situatie, was het bedrag van de stedenbouwkundige
lasten op grond van vergunningen in 2011 lager dan
ooit tevoren: nauwelijks 1.208.964 euro. Ter vergelijking,
in 2003 werd een recordbedrag van 27.230.630 euro
genoteerd. Het bedrag van de stedenbouwkundige lasten
was voor 75 % toe te schrijven aan kantoren en voor de
rest aan de productie van immateriële goederen.
Alle stedenbouwkundige lasten werden opgelegd
door de gemeenten. Voor 38 % van de oppervlakte is
in de vergunning geen expliciete vermelding van de
stedenbouwkundige lasten opgenomen. De waarde
hiervan moet echter gerelativeerd worden gezien de
geringe totale vergunde oppervlakte in 2011.

De privésector als overheersende
actor in 2011
Voor 99 % van de totale vergunde kantooroppervlakte
werd een vergunning aangevraagd op initiatief van
de privésector, waarbij de sector van de banken en
verzekeringen minder dan 1 % vertegenwoordigt. Voor de
overige 1 % ging het initiatief uit van de Europese Unie.
Deze eerder uitzonderlijke verdeling is een weerspiegeling
van de huidige economische en financiële situatie en
moet ook gerelativeerd worden gezien de geringe totale
vergunde oppervlakte in 2011.

Evolutie van de KaSTK
gedurende tien jaar			
Vanaf 2005 (met een lichte uitzondering in 2010) werd er
jaarlijks meer kantooroppervlakte geschrapt dan er nieuwe
kantooroppervlakte werd gecreëerd. In 2011 was de afname
van de oppervlakte (-45.185 m²) drie keer hoger dan de
toename van de oppervlakte (+14.274 m²). Met andere
woorden, de saldi van de toelaatbare kantooroppervlakten
(opgenomen in de KaSTK of Kaart van de saldi van de
toelaatbare kantooroppervlakten) gaan in stijgende lijn.
Sinds de inwerkingtreding van het GBP van 29 juni 2001
heeft het gewest nagenoeg een evenwicht bereikt tussen
de toename van de kantooroppervlakte (+364.453 m²) en
de afname ervan (-338.826 m²).
Bovendien is de huisvestingsfunctie nu voldoende sterk
om aan te zetten tot conversie van kantoren in residentiële
wijken.
De KaSTK is in het leven geroepen om te voorkomen dat
er kantoren zouden ontwikkeld worden in mazen waar het
kantoorsaldo negatief is. Het was tijd om de resultaten en
de rol van dit instrument te evalueren.
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Realisatie en verval van de
vergunningen van 2007 en 2008
Voor het Overzicht van het kantorenpark worden
vergunningen beschouwd als vervallen na 3 jaar
(geldigheid + verlenging) indien er binnen deze termijn
geen significante werken zijn gestart.
Op deze grondslag kan men stellen dat 76 % van de
vergunde oppervlakten voltooid is, 12 % in uitvoering en
nog eens 12 % niet is uitgevoerd (ofwel 98.848 m²).

Conclusie
Er kunnen twee algemene vaststellingen gekoppeld
worden aan de actuele context van de economische en
financiële crisis.
Enerzijds zijn er niet veel speculatieve ontwikkelingen
meer. De actoren wachten liever tot de reeds geplande en
vergunde oppervlakten verkocht of verhuurd zijn alvorens
werken te starten, om zo hun risico te beperken.
Anderzijds komt het steeds vaker voor dat vergunningen
voor kantoren (renovatie of bouw) worden vervangen
door vergunningen voor bestemmingswijzigingen, met
name naar huisvesting. Het is immers gemakkelijker om
afnemers te vinden voor woningen dan voor kantoren.
Een Brusselse makelaar zei in een interview in L’Echo van
13/12/2011: ‘De rollen worden herverdeeld. De periferie
is en blijft een kantorenmarkt, gezien de bereikbaarheid
met de personenauto. In de gedecentraliseerde wijken
zullen kantoren geconverteerd worden in woningen en
in het centrum van Brussel zal een deel geconverteerd
worden in scholen, hotels en woningen, terwijl de
kantooroppervlakte nabij de stations behouden zal
blijven. De Brusselse vastgoedmarkt is voorgoed
veranderd.’

Voor dit kantoorgebouw in de Koningsstraat werden 2
vergunningen voor afspraak heropbouw afgegeven. De
eerste in 2008, die de kantoorbestemming behoudt, de
tweede in 2011 voor en hotelbestemming.
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