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Terugkijkend op 2010 moet worden vastgesteld 
dat de neerwaartse trend op de kantoren-
markt zich heeft doorgezet. Die conclusie 

wordt bij uitstek geïllustreerd door het feit dat de 
leegstand in ons land vorig jaar verder is toege-
nomen. Volgens berekeningen van NVM Business 
steeg het direct beschikbare aanbod van te verhuren 
en te verkopen kantoorruimten met 9% tot circa 
6,74 miljoen m². Het was trouwens niet uitsluitend de 
toename van het aanbod die het afgelopen jaar voor 
een negatief sentiment zorgde. Ook op de gebrui-
kersmarkt was het allesbehalve goud wat er blonk. 
Enkele spraakmakende transacties trokken wel de 
aandacht, maar van een haussestemming was zeker 
geen sprake. Vooral het feit dat heel wat bedrijven 
en instellingen zich in de eerste helft van het jaar 
 terughoudend opstelden, deed de markt geen goed. 
Het gevolg hiervan was dat de opname van kantoor-
ruimte op de vrije markt een daling van ongeveer 
4% te zien gaf. Er werd met name een aarzeling 
bespeurd bij afnemers van kantoorruimte in de sec-
toren industrie, handel, automatisering en openbaar 
bestuur. Hoewel de kloof tussen vraag en aanbod in 
2010 opnieuw groter werd en op zijn zachtst gezegd 

bijna onaanvaardbare proporties aannam, was het 
wel opvallend dat aan de vraagkant de daling van het 
transactievolume minder groot was dan in voorgaan-
de jaren. Het is dan ook zeer wel denkbaar dat in 
2011 het tij zal keren, wat in een aantrekkende kan-
torenmarkt kan resulteren. Een aanwijzing voor deze 
veronderstelling, waarvoor overigens op dit moment 
nog geen overtuigend bewijs kan worden gevonden, 
vormt het ingezette herstel van de Nederlandse eco-
nomie. Daarnaast is het veelzeggend dat ook profes-
sionele beleggers blijk geven van meer vertrouwen 
in de kantorenmarkt. Zo kochten Nederlandse en 
buitenlandse beleggers het afgelopen jaar voor onge-
veer A 1,67 miljard aan kantoren tegen A 1,35 miljard 
in 2009. Hoe belangrijk op termijn een herstel van de 
vraag naar kantoorruimte ook mag zijn, het zal voor-
alsnog de bezorgdheid over de grote leegstand niet 
wegnemen. Daar komt bij dat, ondanks een algemeen 
gevoel van urgentie, structurele maatregelen tot nu 
toe zijn uitgebleven. Toch verwacht NVM Business 
dat onder invloed van een dalende nieuwbouwproduc-
tie en een relatief grote vraag naar kantoorruimte in 
de bestaande voorraad, de leegstand minder snel zal 
oplopen dan in de afgelopen twee jaar. 
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Bevredigende vraag ondanks 
 negatief sentiment
Ofschoon de vraag naar kantoren in 2010 een lichte 
daling te zien gaf, kon op grond van het verhuurde 
metrage toch van een bevredigende opname worden 
gesproken. Niet alleen was de daling in de opname 
 lager dan waarop in de markt was gerekend, ook 
in historisch perspectief gezien lag de vraag op een 
redelijk niveau. In totaal werd op de zogenoemde 
vrije markt ongeveer 1,16 miljoen m² kantoorruimte 
 verhuurd. Dat de opname zich enigszins wist te dis-
tantiëren van het negatieve sentiment op de kantoren-
markt, was vooral te danken aan de ontwikkelingen in 
de tweede helft van het jaar, waarin volgens gegevens 
van NVM Business ongeveer 670.000 m² kantoor-
ruimte haar weg naar gebruikers vond. Daarmee werd 
de scherpe daling die in de eerste zes maanden van 
het jaar plaatsvond, grotendeels goedgemaakt. Overi-
gens mag hierbij niet uit het oog worden verloren dat 
de opname betrekking had op brutometers, dus zonder 
rekening te houden met ruimten die door bedrijven en 
instellingen elders werden achtergelaten.  

Overheid minder actief op 
 verhuurmarkt
Behalve dat de cijfers meevielen, was het ook opval-
lend dat er in vergelijking met 2009 meer vraag naar 
nieuwbouw was, hetgeen jammer genoeg wel ten 
 koste ging van de markt van bestaande kantoorruim-
ten. Bepalend voor de grotere vraag naar nieuwbouw 
waren enkele omvangrijke transacties met onder 
meer Deloitte, Van Oord, Danone, Nauta Dutilh, 
LeasePlan Nederland, Ricoh en Oranjewoud. Wat 
verder opviel bij de vraag naar nieuwbouw was dat 
– anders dan in het verleden – de overheid het vrijwel 
geheel liet afweten. De verhoogde vraag naar nieuw-
bouw kwam dan ook grotendeels op het conto van de 
zakelijke dienstverlening, de industrie, het bank- en 
verzekeringswezen en de automatiseringssector. 

Opvallende rol voor Rotterdam
Gezien vanuit de verschillende regio’s waren er 
vorig jaar duidelijk tegengestelde tendenties waar-
neembaar. Nam in de regio’s Zuid en West Zuid de 
opname van kantoren toe, in Midden en Oost was 
daaren tegen sprake van een daling van de vraag. 
In de regio’s Noord Oost en West Noord bleef de vraag 
nagenoeg onveranderd. Van de vier grote steden was 
Rotterdam de stad die qua opnamevolume het meest 
de aandacht trok; er werd maar liefst 136.000 m² 
 verhuurd, wat een duidelijke verbetering inhield ten 
opzichte van 2009. Ook Amsterdam zag de opname 
toenemen. Desondanks lag het volume nog wel ver 
onder het voor de stad geldende gemiddelde. In 
Den Haag werd vorig jaar evenveel kantoorruimte 
verhuurd als in 2009, terwijl in Utrecht de vraag naar 
kantoren iets achterbleef bij die van het jaar ervoor.
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Sterke toename leegstaande kantoren
Was de vraag naar kantoren het afgelopen jaar 
nog betrekkelijk positief, geheel anders was het 
gesteld met het aanbod. Doordat de meeste kantoor-
gebruikers die vorig jaar verhuisden hun bestaande 
onderkomen verruilden voor een kleiner pand en er 
bijgevolg ook weinig uitbreidingsvraag was, kwamen 
er opnieuw veel overtollige meters kantoorruimte 
op de markt. Uitgaande van de betrouwbaarheid 
van de door NVM Business verzamelde gegevens 
steeg het direct beschikbare aanbod met ongeveer 
520.000 m² tot 6,74 miljoen m². Door deze toename, 
die overigens minder groot was dan in 2009, stond 
eind 2010 circa 14% van de totale kantorenvoorraad 
in Nederland te huur of te koop. Nog niet eerder 
werd er in een jaar zo’n groot aanbod van leegstaande 
kantoren geregistreerd. 

Randstad kind van de rekening
Kenmerkend voor de toename van het aanbod was 
verder dat deze zich over een breed front manifes-
teerde. Hoewel alle regio’s in ons land vorig jaar 
met een stijging werden geconfronteerd, viel het op 
dat met name de Randstad te kampen had met een 
forse toename van het aanbod. Dat gold vooral voor 
de  regio West Zuid, waar de aanbodsituatie nadelig 
werd beïnvloed door de sterke verruiming van het 
aantal vierkante meters in Rotterdam, Den Haag 
en  Zoetermeer. Alleen al de stad Den Haag zag het 
 aanbod met ongeveer 15% toenemen. In de regio’s  
West Noord en Midden, eveneens onderdeel van 
de Randstad, waren het de gemeenten Haarlem-
mermeer, Houten en Nieuwegein die onder meer 
 verantwoordelijk waren voor de grote stijging van het 
aanbod. Vooral in de Haarlemmermeer was sprake 
van een sterke toename van beschikbare meters.

Herbestemming lastige opgave
Afgemeten aan het totale aanbod van direct beschik-
bare kantoorruimte in ons land draagt inmiddels zo’n 
35% hiervan een structureel karakter, wat wil zeggen 
dat deze kantoren al drie jaar of langer worden aan-
geboden. Terecht mag dan ook worden geconcludeerd 
dat de vastgoedsector zich geplaatst ziet voor een 
 belangrijke problematiek, waarvan de complexiteit 
om zeer uiteenlopende oplossingen vraagt. Wat 
hierbij nogal eens uit het oog wordt verloren, is dat 
de mogelijkheden om langdurig leegstaande kanto-
ren een andere bestemming te geven vaak worden 
 overschat. Dit blijkt ook uit cijfers van NVM Busi-
ness. In de afgelopen tien jaar werd 1,1 miljoen m² 
kantoorruimte aan de Nederlandse voorraad ont-
trokken, gemiddeld 110.000 m² per jaar. Hiervan is 
bijna 60% gesloopt, terwijl slechts een kwart van de 
onttrokken kantoren werd verbouwd tot woningen.
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Beleggers minder transparant
Hoe de huurprijzen van kantoren zich in 2010 hebben 
ontwikkeld, is een vraag waarop helaas geen precies 
antwoord kan worden gegeven. De oorzaak hiervan 
is dat tal van beleggers en ontwikkelaars zich zeer 
terughoudend opstellen bij het verstrekken van 
prijsgegevens. Dit is echter niet de enige verklaring. 
 Gerealiseerde huurprijzen kunnen ook niet altijd op 
hun betrouwbaarheid worden getoetst. Dat komt voor 
een belangrijk deel door de breed toegepaste incen-
tives, zoals huurvrije perioden en andere tegemoet-
komingen in de huisvestingslasten. Afhankelijk van 
de ter plekke geldende marktomstandigheden, de 
kwaliteit van de locatie en de duur van het afgeslo-
ten huurcontract kan de hoogte van de incentives 
variëren van 20% tot wel 40% van de totale huursom. 
Het gebrek aan transparantie, iets waarop overigens 
al meerdere malen door NVM Business is gewezen, 
heeft  tot gevolg dat de ontwikkeling van de huurprij-
zen slechts globaal kan worden benaderd.
  
Lichte daling huurprijzen
Worden de tekortkomingen van statistische aard 
buiten beschouwing gelaten, dan kan voor Neder-
land als geheel worden berekend dat de gemiddelde 
huurprijs van bestaande kantoorruimte vorig jaar 
met ongeveer 3% is gedaald. Daar staat tegenover 
dat de gemiddelde huurprijs van nieuwbouw nage-
noeg onveranderd bleef. Voor wat de bestaande bouw 
betreft, geldt dat in vrijwel alle regio’s sprake was 
van een daling. De enige uitzondering hierop vormde 
de regio Zuid, waar de huurprijs vorig jaar nauwe-
lijks van zijn plaats kwam. Van de vier grote steden 
gaf vreemd genoeg alleen Utrecht een kleine daling 
te zien; in Amsterdam en Den Haag was de stemming 
prijshoudend. In Rotterdam mondde de grote vraag 
naar kantoorruimte uit in een lichte stijging van de 
gemiddelde huurprijs. Het mag duidelijk zijn dat bij 
de interpretatie van deze cijfers wel enige voorzich-
tigheid is geboden.

Incentives noodzakelijk 
De sterke discrepantie op de Nederlandse kantoren-
markt tussen vraag en aanbod houdt in dat er voor-
lopig weinig ruimte is voor een substantiële toename 
van het huurprijsniveau. De kans dat de huurprijzen 
naar boven uitbreken wordt immers getemperd door 
het overschot aan voornamelijk bestaande kantoor-
gebouwen. In dit verband lijkt eveneens de indruk 
gewettigd dat in 2011 flinke incentives verstrekt 
moeten worden om huurders vast te houden, zij het 
dat een cijfermatig inzicht in dit aspect helaas niet 
valt te geven.
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Aantrekkende vraag
Op grond van de ter beschikking staande gegevens 
over de ontwikkeling van de economie en de werkge-
legenheid in ons land verwacht NVM Business dat de 
vraag naar kantoorruimte dit jaar op een iets hoger 
niveau zal uitkomen dan in 2010 het geval was. Hoe-
wel een aantrekkende vraag op zich gerechtvaardigd 
lijkt, wordt deze voorspelling nog niet geheel onder-
steund door het heersende marktsentiment. Het per-
centage bedrijfsmakelaars dat een toename van het 
aantal bezichtigingen verwacht, is ten opzichte van 
een jaar geleden afgenomen. Overigens blijkt uit de 
door NVM Business gehouden peiling dat de meeste 
bedrijfsmakelaars wel meer vraag naar kleinschalige 
kantoren verwachten. Daarbij moet men denken aan 
kantoren met een oppervlakte beneden de 500 m². 
Ook verwachten meer makelaars dat de incentives 
nog zullen toenemen.  

Nieuwbouw onvermijdelijk
Een groot aandachtspunt – ook in 2011 – blijft uiter-
aard de vraag hoe de sterk opgelopen leegstand kan 
worden teruggebracht. Men zou wellicht geneigd zijn 
te denken dat het probleem deels kan worden opge-
lost door het aan banden leggen van de nieuwbouw. 
Dit is in werkelijkheid niet het geval. Weliswaar 
zijn er in het verleden te veel kantoren gebouwd, 
dat neemt niet weg dat het noodzakelijk blijft om 
ook in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan 
de veranderende vraag naar huisvesting. Daarbij is 
nieuwbouw vrijwel onvermijdelijk, zeker ook in het 
kader van de verduurzaming van het kantorenbe-
stand. Evenmin is het reëel om te veronderstellen 
dat alleen kantoorlocaties in stadscentra en dicht bij 
NS-stations nog toekomstperspectief zouden hebben, 
zoals hier en daar valt te beluisteren. Bedacht moet 
worden dat de  toekomstige vraag naar kantoren 
vooral zal worden ingegeven door het bedrijfsleven 
en dat de overheid daarin slechts een bescheiden rol 
zal spelen. Aangezien een groot deel van het bedrijfs-
leven sterk is ingesteld op het gebruik van de auto, 
zullen projectontwikkelaars en beleggers dus blijvend 
moeten inspelen op de vraag van bedrijven naar 
perifere locaties, zoals kantorenparken nabij auto-
snelwegen. 

Meer onttrekkingen nodig 
Hoe groot de behoefte aan nieuwbouw ook mag zijn, 
volgens NVM Business ontkomt men niet aan de 
noodzaak om kantoren die langdurig leegstaan, te 
slopen of een andere bestemming te geven. In 2010 
werd er ongeveer 135.000 m² kantoorruimte aan 
de voorraad onttrokken. Hoewel dit een duidelijke 
toename ten opzichte van het jaar ervoor betekende, 
was het volume te klein om van een positief signaal 
te kunnen spreken. 
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kantoor 
Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels 
in gebruik is voor bureaugebonden werkzaamheden 
of ondersteunende activiteiten. Kantoorruimten die 
deel uitmaken van bedrijfsgebouwen, universiteiten 
of ziekenhuizen worden niet als kantoor aangemerkt.

opname 
Verhuur- en verkooptransacties die op de vrije 
markt plaatsvinden. Gebruikers die in hun eigen 
huisvestingsbehoefte voorzien (de zogenoemde 
 eigenbouw), worden niet tot de opname gerekend. 
Hetzelfde geldt voor sale-and-lease-backovereenkom-
sten en contractverlengingen. De NVM  registreert 
transacties vanaf 200 m².  

aanbod 
Kantoorruimte die direct beschikbaar is voor verhuur 
of verkoop. Kantoren die in voorbereiding zijn en 
derhalve nog gebouwd moeten worden, worden in 
het aanbod niet meegeteld. Het aanbod omvat naast 
 leegstaande en nog in aanbouw zijnde kantoren ook 
ruimten die nog in gebruik zijn maar waarvan 
bekend is dat deze op korte termijn worden 
 vrijgemaakt. Het aanbod wordt gemeten in gebouwen 
waarin minimaal 500 m² beschikbaar is.

huurprijs
De gerealiseerde kale huur per vierkante meter 
 verhuurbaar vloeroppervlak, exclusief btw, service-
kosten en huurdersspecifieke inrichtingskosten.  

Voor de cijfers in ‘Stand van Zaken – Nederlandse 
Kantorenmarkt’ is gebruik gemaakt van een online-
opiniepeiling die in januari heeft plaatsgevonden 
onder NVM-makelaars. De respons bedroeg 43%; 
216 makelaars van kantoren die actief zijn in de 
kantorensector hebben de onlinevragenlijst  ingevuld. 
De gegevens met betrekking tot aanbod, vraag en 
huurprijzen zijn afkomstig van NVM Data & 
 Research te Nieuwegein.
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