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VOORWOORD 
 
 
Voor u  ligt mijn afstudeeronderzoek  ‘Studentenhuisvesting  in  leegstaande kantoorgebouwen’. Deze  thesis  is 
tot  stand  gekomen  in  het  kader  van  de  afronding  van  de masteropleiding  Real  Estate Management  and 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
 
Centraal  in dit onderzoek staat het  in relatie brengen van de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod 
van  de  leegstaande  kantorenmarkt.  Het  primaire  doel  was  een  mogelijke  match  tussen  de  vraag‐  en 
aanbodzijde te (kunnen) constateren en zodoende de problematiek in beide (deel)markten (gedeeltelijk) op te 
lossen.  Gedurende  de  periode  van  afstuderen  was  dit  onderwerp  bovendien  erg  actueel,  hetgeen  een 
bevestiging betekende van de waarde van dit onderzoek. Echter, de  in de diverse  fases van het schrijfproces 
actuele ontwikkelingen waren nogal wisselend van invloed, vooral voor de markt van studentenhuisvesting. In 
juli 2012 kende deze specifieke markt een bijzonder grote populariteit bij de verscheidene aanbieders. Voor het 
eerst in de geschiedenis leek het erop dat de sociale studentenhuisvesters niet langer de enige zouden zijn in 
het realiseren van studenteneenheden  in Nederland. Commerciële markpartijen raakte meer en meer geïnte‐
resseerd en verdiepten zich steeds vaker  in deze markt. Bijna dagelijks was het onderwerp studentenhuisves‐
ting  terug  te  vinden  in  de  vastgoed  nieuwsbrieven.  Echter,  in  november  2012  nam  de  interesse  in  deze 
deelmarkt  rigoureus  af.  In deze periode werd een nieuw  kabinet  gevormd  in Nederland, dat nieuwe, eigen 
plannen maakte. Deze plannen hebben ‐ bij ongewijzigde doorvoering ‐ voor zowel de vraag‐ als aanbodzijde 
veranderingen tot gevolg, die niet te allen tijde positief zullen zijn voor beide (deel)markten.  In de markt van 
studentenhuisvesting  is dit  sterk  zichtbaar, doordat  (potentiële) aanbieders hun plannen voor het  realiseren 
van studenteneenheden afblazen. Tijdens het afstuderen bleef de actualiteit van dit onderwerp dan ook groot, 
hetgeen het onderwerp nog interessanter maakt voor mezelf en de vastgoedmarkt. In het onderzoek zelf heb 
ik er wel bewust voor gekozen om niet te anticiperen op de voorgestelde wijzigingen van het nieuwe kabinet. 
Zo  lang de maatregelen niet  in wet‐ en  regelgeving zijn uitgewerkt,  is het  immers  lastig om op de  invoering 
vooruit te lopen. 
 
Op deze plaats wil  ik  graag  enkele  personen  bedanken  voor  hun  betrokkenheid, medewerking  en/of  steun 
tijdens mijn afstudeerproces. Allereerst wil  ik graag mijn begeleiders, de heren dr. W.J.M. Heijs en  ir. D.W.Q. 
Havermans,  van  de  Technische  Universiteit  Eindhoven  bedanken  voor  de  tijd  en  energie  die  zij  hebben 
gestoken in het aansturen en begeleiden van het onderzoek. Tevens gaat mijn dank uit naar Gijs van Alphen en 
Jojanneke Rosenthal voor de  intensieve begeleiding die  ik heb mogen ontvangen gedurende mijn afstudeer‐
stage bij Breevast. Zij hebben, ieder op hun eigen wijze, mij de mogelijkheid gegeven om tijdens het proces van 
afstuderen te groeien, niet alleen op mijn vakgebied maar ook als persoon.  In dit kader wil  ik ook graag mijn 
collega’s van Breevast B.V. en ZBG Group B.V. bedanken voor het tonen van  interesse  in het verloop van het 
onderzoek alsmede het opnemen van mij als  stagiair  in de organisatie. Een en ander heb  ik als  zeer prettig 
ervaren. Verder wil  ik graag alle geïnterviewde experts van harte bedanken voor hun medewerking en  input 
aan dit afstudeeronderzoek. Met behulp van de door hun geuite meningen kon  ik het uitgevoerde  literatuur‐
onderzoek bevestigen dan wel aanvullen, waardoor het onderzoek extra waarde voor de praktijk verkreeg. Tot 
slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun niet aflatende steun in de afgelopen periode.  
 
Ik wens u veel plezier toe met lezen van deze thesis.  
 
Judith Wintraecken 
Amsterdam, 1 mei 2013 
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SAMENVATTING 
 
 
Gedurende  de  afgelopen  jaren  heeft  de  vastgoedmarkt  het  steeds moeilijker  gekregen  als  gevolg  van  de 
economische crisis. De markt van studentenhuisvesting wordt (bijna) als enige deelmarkt nog gekenmerkt door 
een  jaarlijks  terugkomende en  toenemende vraag. Tegelijkertijd heeft de kantorenmarkt van Nederland  juist 
het hoogste leegstandspercentage in de geschiedenis. De toenemende vraag naar studentenhuisvesting en het 
aanbodoverschot  in de kantorenmarkt beschouwend, ontstaat al snel de vraag of er een  relatie kan worden 
gelegd  tussen beide  (deel)markten. Deze mogelijkheid wordt  tot nu  toe  in de praktijk niet of onvoldoende 
benut.  
 
Het  gegeven  dat  een  (succesvolle) match  tussen  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  en  het  aanbod  van 
leegstaande kantoorgebouwen mogelijk is, heeft tot onderstaande probleemstelling geleid.  
 

Hoe en onder welke condities kan een relatie worden gelegd tussen het aanbod van 
leegstaande kantoorgebouwen en de vraag naar studentenhuisvesting?  

 
Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn drie deelvragen opgesteld. Iedere deelvraag kan nog verder 
uitgesplitst worden in enkele subvragen: 
 

Deelvraag 1: 
Wat zijn de wensen en eisen van de studenten en wat is het tekort aan studentenhuisvesting? 
 Bij deze deelvraag wordt onderzoek verricht naar het “kwalitatieve” en het kwantitatieve tekort binnen 

de  studentenhuisvesting.  Voorts  wordt  de  vraag  gesteld  of  deze  wensen  en  eisen  van  de  student 
verband houden met structurele kenmerken (zoals leeftijd, opleiding). 

 

Deelvraag 2: 
Wat  is het aanbod van  leegstaande kantoorgebouwen en welke daarvan komen  in aanmerking voor transfor‐
matie?  
 In deze deelvraag is het verkrijgen van (meer) inzicht in de leegstaande kantoorgebouwen van belang op 

basis  van:  typen,  locatie,  soort  eigenaar  en  aantal  jaren  van  leegstand. Welke  leegstaande  kantoor‐
gebouwen komen in aanmerking voor transformatie naar een woonfunctie?  

 

Deelvraag 3: 
Onder welke condities is er een relatie te leggen tussen de studentenhuisvesting en de leegstaande kantoorge‐
bouwen?  
 Deze condities worden bekeken op drie verschillende gebieden: de bouwtechnische situatie, de wet‐ en 

regelgeving en financiën. Met tot slot de vraag, hoeveel lost de transformatie van leegstaande kantoor‐
gebouwen naar verwachting op in het tekort aan studentenhuisvesting? 

 
Het proces dat doorlopen wordt om de  vermelde  vragen  te  kunnen beantwoorden,  is onder  te  verdelen  in 
verschillende  fases. Allereerst worden  de  vraag  naar  studentenhuisvesting, het  aanbod  van  de  leegstaande 
kantoorgebouwen en de geschiktheid voor  transformatie naar een woonfunctie  (verder) geanalyseerd. Deze 
analyses worden uitgevoerd aan de hand van een  literatuuronderzoek, dat wordt aangevuld met en getoetst 
aan de kennis en ervaring van geïnterviewde experts uit beide (deel)markten. Vervolgens worden de hiervoor 
vermelde analyses in relatie gebracht met elkaar om te kijken of een eventuele match kan ontstaan.  
 

Studentenhuisvesting 
 
De huisvesting van de doelgroep studenten vormt al jaren een probleem door het ontbreken van voldoende en 
adequate huisvesting. De doelgroep voor studentenhuisvesting bestaat daarbij uit jong volwassenen tussen de 
18 en 26 jaar die deelnemen aan het voltijd hoger onderwijs in Nederland. In het collegejaar 2011‐2012 waren 
dit 597.000  studenten, met een uitwonend percentage van 55. De  studentenpopulatie  zal naar verwachting 
blijven stijgen tot en met 2025, wanneer het studentenaantal ongekend hoog zal zijn (met 780.000 studenten). 
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Deze stijging wordt veroorzaakt door het leeftijdseffect, de toename in onderwijsparticipatie in het algemeen 
alsmede de deelname van buitenlandse studenten aan het hoger onderwijs in Nederland. Na 2025 zal volgens 
prognoses het aantal studenten voor het eerst sinds 1950 afnemen.  
 

Wensen en eisen 
Naast de kwantitatieve vraag van studenten naar huisvesting, hebben de studenten ook een kwalitatieve vraag. 
Dit laatste betreft de wensen en eisen van studenten ten aanzien van hun eenheid. Uit onderzoek is gebleken 
dat studenten ‐ bij het zoeken naar een geschikte eenheid ‐ aan drie verschillende kenmerken waarde hechten: 
kwaliteit, prijs en locatie.  
 
Kwaliteit  
In de afgelopen jaren is een verandering geconstateerd in de vraag naar de soort eenheid. Studenten wensen 
tegenwoordig meer privacy, hetgeen  resulteert  in een vraag naar zelfstandige eenheden  (81 procent). Daar‐
naast  is de prijs‐kwaliteitverhouding bij  een  zelfstandige  eenheid  gunstig,  vanwege de mogelijkheid  tot het 
aanvragen van huurtoeslag. De wens voor het  soort eenheid verschuift daarbij  in de  loop van de  studietijd. 
Hierdoor zal de vraag naar onzelfstandige eenheden altijd blijven bestaan, voornamelijk vanuit de doelgroep 
eerste‐  en  tweedejaars.  Deze  groep  studenten  vindt  het  prettig  om  snel  c.q.  makkelijk  nieuwe  (sociale) 
contacten  te maken. Naast de wensen en eisen met betrekking  tot hun eenheid  zelf,  zijn de  faciliteiten en 
voorzieningen  in  de  omgeving  van  een  studenteneenheid  van  belang.  Aan  bedoelde  voorzieningen  wordt 
waarde gehecht vanwege de specifieke levensstijl van de studenten.  
 
Prijs 
Het  beschikbare maandbedrag  (gemiddeld  915  euro per  student) beïnvloedt uiteraard de huurprijs die  een 
student wil c.q. kan betalen voor een eenheid. In het algemeen geven studenten tussen de 30 tot 40 procent 
van het beschikbare maandbedrag uit aan de huur. Uit een enquête blijkt tevens dat meer dan 70 procent van 
de studenten bereid  is om tussen de 300 en 400 euro te betalen aan een onzelfstandige of zelfstandige een‐
heid.  
 
Locatie 
De  locatie  is  van  groot  belang. Het  uitgangspunt  is  dat  het merendeel  van  de  studenten  in  of  dichtbij  het 
centrum  wil  wonen  van  de  betreffende  studentensteden.  Daarnaast  is  in  studentensteden  vaak  een  as 
zichtbaar waarop de studenten zich huisvesten tussen het centrum en de onderwijsinstelling (vaak buiten het 
centrum).     
 

Huisvesting 
De  markt  van  studentenhuisvesting  wordt  al  enkele  jaren  gekenmerkt  door  een  kwantitatief  tekort.  Een 
concreet aantal is echter moeilijk vast te stellen, door de zeer dynamische en ontransparante aanbodzijde van 
de  markt  (studentenhuizen,  studentencomplexen,  hospita  en  overig).  De  gemiddelde  huurprijzen  van  de 
studenteneenheden  liggen  bij  de  sociale  verhuurders  rond  de  200  euro  per maand  en  bij  de  particuliere 
verhuurders liggen de huurprijzen tussen de 310 en 360 euro per maand.   
 

Toekomst perspectief 
De bandbreedte voor het benodigde aantal studenteneenheden ligt volgens verschillende bronnen op: 79.600 
tot 89.000 studenteneenheden  (tot en met 2020). Naast het aantal eenheden zal het aanbod kwalitatief ook 
meer  conform  de wensen  en  eisen moeten  zijn  van  de  studenten.  De  ontwikkeling  van meer  zelfstandige 
studenteneenheden is gewenst in verband met de wooncarrière.  
 

Leegstaande kantoorgebouwen 
 
De  kantorenmarkt  van Nederland  heeft  sinds  enkele  jaren  het  probleem  dat  de  vraag  en  het  aanbod  niet 
(meer)  op  elkaar  aansluiten.  De  vraag  naar  verhuurbare  vierkante meters  nam  aanzienlijk  toe  in  de  jaren 
negentig, maar door werking van de varkenscyclus (het per definitie achterlopen van het aanbod op de vraag) 
en daar bovenop de economische crisis is de vraag naar kantoorruimte de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. 
Door de crisis zijn bedrijven gaan bezuinigen. Daarnaast wordt de afnemende vraag beïnvloed door moderne 
werkconcepten zoals het nieuwe werken alsmede een afnemende beroepsbevolking. Verwacht wordt dat de 
vraag naar vierkante meter kantoorruimtes niet meer zal toenemen, maar eerder zal blijven afnemen. 



 

Kenmerken van de leegstand 
Door  de  uitblijvende  vraag  naar  kantoorruimte  en  het  in  deze  periode  toch  nog  realiseren  van  nieuwe 
kantoorgebouwen  (vanwege de varkenscyclus), heeft de kantorenmarkt momenteel het hoogste  leegstands‐
percentage in de geschiedenis (14,1%). De voorraad in zijn geheel omvat 49.129.000 vierkante meter verhuur‐
baar  vloeroppervlak  (v.v.o.), waarvan 6.906.000  vierkante meter  v.v.o.  leegstaat. Voor 36 procent  van deze 
leegstaande kantoorgebouwen  is het vinden van een nieuwe huurder zelfs denkbeeldig geworden, uitgaande 
van een leegstand langer dan drie jaar (structurele leegstand).  
 
Het leegstandspercentage is daarbij niet gelijk verdeeld over alle soorten gebouwen binnen de kantorenvoor‐
raad. Het zijn met name kantoorgebouwen met een leeftijd van 18 jaar of ouder (62 procent). De hoge leeftijd 
van de meeste leegstaande kantoorgebouwen kan verklaard worden doordat tussen de jaren 1980 en 2000 het 
merendeel  van  de  huidige  kantorenvoorraad  is  gerealiseerd  (70  procent).  Daarnaast  kunnen  huurders 
simpelweg gebruik maken van de mogelijkheden nieuwe kantoorgebouwen te huren die de markt hen biedt. 
De  leegstaande kantoorgebouwen hebben daarnaast grote volumes en/of zijn veelal gelegen op kantoren‐ of 
bedrijventerreinen. Tweederde van het aanbod is gelegen op deze ‐ naar huidige maatstaven ‐ onaantrekkelijke 
locaties, de monofunctionele kantoorparken. 
 
Uit de uitkomsten van de expert interviews volgt specifiek nog dat de vraag naar nieuwe kantoorgebouwen zal 
blijven  bestaan,  ondanks  het  aanbodoverschot.  De  huidige  kantorenmarkt wordt  namelijk  getypeerd  door 
schaarste aan goede kantoorgebouwen en naar verwachting zal dit tekort verder toenemen.  
 

Aanpak van de leegstand 
Teneinde de vraag‐ en aanbodzijde van de kantorenmarkt weer  in verhouding te krijgen, dient het aanbod te 
worden aangepakt. Een mogelijke aanpak van het probleem is transformatie van de leegstaande kantorenvoor‐
raad naar woningen, die bovendien een mogelijke oplossing kan vormen voor een reeds bestaande vraag uit de 
woningmarkt.  
 

Aspecten bij transformatie 
 
Voordat  een  relatie  kan worden  gelegd  tussen  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  en  het  aanbod  van  de 
kantorenmarkt, is het noodzakelijk om te weten welke kantoorgebouwen eigenlijk geschikt zijn voor de aanpak 
transformatie. Niet alle kantoorgebouwen zijn namelijk even geschikt voor de  transformatie naar een woon‐
functie, als gevolg van knelpunten op financieel en bouwtechnisch gebied en qua wet‐ en regelgeving.  
 

Financiën  
Een  kantoorgebouw  is minder  geschikt  voor  een  functiewijziging,  doordat  aan  een  wijziging  vrijwel  altijd 
hogere kosten verbonden zijn dan het voorzetten van de bestaande functie. Hierdoor zal een eigenaar in eerste 
instantie niet de  voorkeur geven aan  transformatie, maar  zal men eerst afwachten of er  zich  toch niet een 
nieuwe  huurder  voordoet.  Indien  verhuur  van  het  leegstaande  kantoorgebouw  na  enkele  jaren  geen  optie 
meer blijkt te zijn, wordt het voor een eigenaar onvermijdelijk om de mogelijkheid transformatie te overwegen. 
Een  kantoorgebouw  komt  in  aanmerking  voor  transformatie  indien  er  sprake  is  van  structurele  leegstand, 
hetgeen DTZ  Zadelhoff definieert  als  een  kantoorgebouw dat  langer dan drie  jaar niet  in  gebruik  is bij  een 
huurder.  
 
Naast het feit dat er sprake dient te zijn van structurele  leegstand, moeten de opbrengsten en kosten  in een 
bepaalde verhouding staan tot elkaar om de functiewijziging financieel haalbaar te maken. 

 De opbrengsten; bestaan uit de marktconforme verkoop‐ of huurwaarde van de wooneenheden. Bij 
transformatie naar een woonfunctie gaan wel altijd verhuurbare vierkante meters verloren.  

 De kosten; bestaan uit drie deelposten: de bouwkosten, bijkomende kosten en de grondwaarde.  
‐ De  hoogte  van  de  bouwkosten  is  afhankelijk  van  het  bouwkundige uitgangspunt  van  het 

kantoorgebouw en de mogelijkheid tot hergebruik van de bestaande situatie.  
‐ De bijkomende kosten omvat 22.5 tot 32.5 procent van de totale bouwkostenpost. 
‐ De  grondwaarde  kan op basis  van de  twee  verschillende manieren worden benaderd: de 

residuele grondwaarde en de boekwaarde.  
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Een knelpunt is echter dat momenteel vaak een ‘gat’ bestaat tussen de vermelde residuele grondwaarde en de 
boekwaarde, waardoor  een  juiste  verhouding  tussen  de  kosten  en  opbrengsten  niet  of  nauwelijks  bereikt 
wordt. Teneinde beide waardes dichter tot elkaar te brengen zijn er enkele opties zodat uiteindelijk een reële 
waarde ontstaat voor het leegstaande kantoorgebouw: afwaarderen, optimaliseren van de bouwkosten of een 
rendementsverlaging.  
 

 Afwaarderen 
In deze situatie dienen zowel de kantooreigenaar alsmede de financiers hun verlies te nemen met 
betrekking tot de boekwaarde. In de praktijk blijkt echter dat financiers, zolang ze hun rendement 
ontvangen,  de  noodzaak  van  het  ondernemen  van  actie  niet  inzien. Wanneer  de  financiering 
echter  afloopt,  ontkomen  de  financiers  en  eigenaar  niet  langer  aan  het  afwaarderen  van  hun 
vastgoed.  
 

 Optimaliseren van de bouwkosten 
De optie om bezuinigingen door te voeren op de bouwkosten  is beperkt, hetgeen niet betekent 
dat  het  tekort  niet  enigszins  verkleind  zou  kunnen  worden  door  kritisch  te  kijken  naar  deze 
kostenpost. 
 

 Rendementsverlaging  
Genoegen nemen met een rendementsverlaging voor de financier(s)  is een andere mogelijkheid, 
om  zodoende  de  opbrengstenzijde  te  vergroten.  Voor  een  leegstaand  kantoorgebouw  gelden 
echter financieringsafspraken waarin de rendementeis voor de financiers is vastgelegd, waardoor 
medewerking van de financiers benodigd is. 

 
Kortom,  om  transformatie  financieel  haalbaar  te  maken  zal  op  enige  wijze  een  verlies  moeten  worden 
genomen waardoor de medewerking van de financiers en eigenaar cruciaal is.  
 

Bouwtechnisch 
De bouwtechnische situatie van een kantoorgebouw is tevens bepalend voor de mogelijkheid transformatie. In 
theorie is bouwkundig bijna alles aan te passen c.q. op te lossen, maar dit kan de financiële haalbaarheid van 
het  project  in  de  weg  staan.  Hoe  meer  men  van  de  bestaande  structuur  kan  gebruiken,  hoe  lager  de 
(bouw)kosten zullen zijn en hoe meer transformatie (financieel) haalbaar wordt. Een aantal kenmerken dragen 
bij aan de gewenste lage bouwkosten, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het behouden van de gevel. Daarnaast 
zijn er enkele belemmeringen (zoals de bouwfysische staat) die per definitie geld kosten. De aanwezigheid van 
een of meer belemmerende factor(en) en/of het ontbreken van vermelde kenmerk(en) kunnen er uiteindelijk 
voor zorgen dat het project financieel niet haalbaar wordt. 
 

Wet‐ en regelgeving 
Op een gebouw met een kantoorfunctie  is een andere wet‐ en regelgeving van  toepassing dan op een pand 
met een woonfunctie. De feitelijke duur van een procedure in het kader van transformatie is voorts afhankelijk 
van de medewerking  vanuit  gemeentelijke  instanties. Deze  instanties  kunnen  vrijstellingen  verlenen  van de 
Crisis‐ en herstelwet, het bestemmingsplan en/of de Wet Geluidhinder, hetgeen ten goede kan komen van het 
transformatieproces. De  invoering  van het Bouwbesluit 2012 heeft  in het algemeen meer  ruimte gecreëerd 
voor transformatie. Deze ruimte vertaalt zich in een regelgeving waarbij men kan terugvallen op de eisen voor 
bestaande bouw.    
 

Geschiktheid van het aanbod 
Kortom,  aan  de  hand  van  de  hiervoor  vermelde  beperkingen  is  van  de  leegstaande  kantorenvoorraad  van 
6.906.000  vierkante meter  een  kleiner  deel  geschikt  voor  transformatie.  Het  aantal  vierkante meters  dat 
geschikt is voor transformatie naar een woonfunctie ligt tussen de 378.785 en 745.848. Dit is tussen de 5.8 en 
10.8 procent van de totale  leegstaande kantorenvoorraad, waarbij de afweging van het financiële aspect nog 
niet is meegenomen.   
 
 
 



 

Match 
 
Een match tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van de leegstaande kantoorgebouwen is 
mogelijk. Dat  blijkt  uit  enkele  reeds  geslaagde  transformaties  in  de  praktijk. Deze  aansluiting  tussen  beide 
(deel)markten is echter alleen mogelijk onder bepaalde unieke voorwaarden.  
 
Globaal  gezien,  kan  een  succesvolle match  tussen  de  vraag‐  en  aanbodzijde  een  (gedeeltelijke)  oplossing 
bieden van de huidige problematiek van beide markten. De vraag naar studentenhuisvesting (79.600 tot 89.000 
eenheden) en het aanbod van de kantorenmarkt, geschikt voor transformatie  (378.785 en 745.848 vierkante 
meter),  kunnen  inderdaad  in  relatie  worden  gebracht  met  elkaar.  In  percentages  zou  dit  een  oplossing 
betekenen voor de studentenhuisvesting in de orde van grootte van 24 tot 46 procent en voor de leegstaande 
kantorenvoorraad  (zoals  reeds  vermeld)  5.8  tot  10.8  procent.  Echter,  bij  deze mogelijke  aansluiting  tussen 
beide (deel) markten wordt nog niet voldaan aan de specifieke condities.  
 
Een aansluiting tussen beide (deel)markten is alleen mogelijk indien alle seinen van de voorwaarden ‐ die van 
belang zijn voor de vraag en het aanbod ‐ op groen staan. Voor de studentenhuisvesting zijn dit de voorwaar‐
den op het gebied van kwaliteit, prijs en locatie. Voor de structureel leegstaande kantoorgebouwen zijn dit de 
voorwaarden  op  het  gebied  van  financiën,  bouwtechnisch  en  wet‐  en  regelgeving.  Niet  één  specifieke 
voorwaarde zorgt immers voor een match, maar juist een combinatie van de relevante condities. 
 

De  constellatie waarin deze  seinen met betrekking  tot deze  voorwaarden  alle op  ‘groen’  kunnen  komen  te 
staan, wordt hierna toegelicht.  
 

1. Kwaliteit 
De kwaliteiteisen die de studenten stellen, zijn relatief laag. De wensen zijn meer gericht op het vervullen 
van de woonbehoefte dan dat bijzondere eisen  ten aanzien van de kwaliteit van de huisvesting gesteld 
worden.  

 Soort huisvesting 
Een van de voornaamste kwaliteitseisen van de studenten is de vraag naar zelfstandige eenheden. 
De  oude,  veelal  grote  leegstaande  kantoorgebouwen worden  gekwalificeerd  door  grote  ‘open’ 
vloeroppervlaktes, waardoor deze verdiepingen vrij indeelbaar zijn en het mogelijk is de gewenste 
typen  te  realiseren. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard door gebruik  te maken van de 
bestaande bebouwing en is transformatie in veel gevallen eerder mogelijk c.q. haalbaar te maken.  
 

 Voorzieningen 
De gewenste woonkwaliteit van een student omvat tevens dagelijkse voorzieningen, een opstap‐
punt voor het openbaar vervoer en een veilig gevoel in de nabije omgeving van zijn/haar studen‐
tencomplex. Het merendeel van de  leegstaande kantoorgebouwen  is echter gesitueerd op  loca‐
ties waar vermelde voorzieningen juist ontbreken. Hierdoor kan slechts minder dan een derde van 
het leegstaande aanbod voldoen aan deze wens, namelijk naar schatting negentien procent.  
 

 Overig 
De basisvereisten als internet, een fietsenberging en privacy zijn relatief eenvoudig te realiseren in 
een studentencomplex.  

 

2. Prijs 
Een aansluiting tussen de vraag‐ en aanbodzijde dient financieel haalbaar te zijn. Studenten willen graag zo 
goedkoop mogelijk wonen, omdat ze niet veel geld ter beschikking hebben. Studenten willen c.q. kunnen 
hierdoor gemiddeld tussen de 300 en 400 euro per maand betalen aan huur (uiteraard afhankelijk van het 
type eenheid, de locatie en de levensstijl).  

 

3. Locatie 
Een  centrale  locatie  is  een  belangrijke  voorwaarde  van  de  doelgroep  studenten,  vanuit  de  wens  van 
bereikbaarheid  (onderdeel van het kwaliteitsaspect). Aan de aanbodzijde staan daar  (veelal)  leegstaande 
kantoorgebouwen, gesitueerd op C‐locaties, tegenover. De mogelijkheid voor een match wordt dan ook in 
sterke mate bepaald door de  locatie. Bij  een  leegstaand  kantoorgebouw  in  een  studentenstad, op  een 
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Beslismodel:  
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locatie met dagelijkse voorzieningen in de directe omgeving, en op fietsafstand van het centrum en/of de 
onderwijsinstelling, kan het sein van deze voorwaarde toch op ‘groen’ staan. Op basis daarvan  is circa 19 
procent van de leegstaande kantoorgebouwen is geschikt qua locatie.  

 

4. Financiën 
De financiële conditie vormt de sleutel bij het bepalen van een match. Het  is  immers noodzakelijk dat de 
eigenaar alsmede de financier(s) de urgentie van het ondernemen van actie inzien. Wanneer het sein met 
betrekking tot deze conditie op ‘oranje’ staat, houdt dit (meestal) in dat de residuele grondwaarde en de 
boekwaarde elkaar niet (voldoende) benaderen. Het theoretische tekort dat hierdoor ontstaat, verhindert 
het  vormen  van  een match. Het  verschil  kan  door middel  van  de  vermelde  drie  verschillende  opties  ‐ 
afwaarderen, optimaliseren van de bouwkosten en rendementsverlaging ‐ worden weggenomen.  

 

5. Bouwtechnisch 
Indien een kantoorgebouw (enkele) bouwkundige kenmerken heeft die bijdragen aan de mogelijkheid her‐
gebruik, kunnen kosten worden bespaard op de post bouwkosten. Het leegstaande kantoorgebouw is dan 
namelijk (eerder) geschikt voor transformatie. Overigens  is bouwkundig uiteindelijk het meeste wel op te 
lossen. Alleen met bepaalde bouwkundige ingrepen gaan (veelal) hoge kosten gepaard die vaak resulteren 
in een onrendabel project.   

 

6. Wet‐ en regelgeving 
Eigenaren  en  financiers  die  initieel  overwegen  om  op  financieel  gebied  actie  te  ondernemen,  kunnen 
alsnog door de onzekere factoren ‐ voortkomend uit de politiek ‐ weerhouden worden van het daadwer‐
kelijk  zetten  van  de  stap.  Onzekere  factoren  zijn  bijvoorbeeld  het  ontbreken  van  een  vruchtbare 
samenwerking met de gemeentelijke  instantie  in verband met  transformatie of kabinetsplannen die het 
ondernemen van actie binnen beide  (deel)markten afremmen. De onzekerheden  in de markt kunnen er 
dus  voor  zorgen dat een match uiteindelijk  toch niet  tot  stand  komt.  In een politiek bestendig, gunstig 
klimaat  voor  transformatie  en  bij  goede  samenwerking  met  lokale  overheden  zal  door  eigenaren  en 
financiers sneller actie worden ondernomen.  

 
Hiervoor vermelde condities vormen uiteindelijk tezamen een soort beslismodel, om te kunnen achterhalen of 
een leegstaand kantoorgebouw geschikt kan worden gemaakt voor studentenhuisvesting (zie figuur 0.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 0.1 Beslismodel studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen. 

 

1. Locatie 

2. Prijs / Financieel 

3. Kwaliteit, bouwtechnisch 

en wet‐ en regelgeving 

Ca. 19 procent blijft over voor het vormen van een match.

Residuele grondwaarde en boekwaarde dienen elkaar  te 
benaderen. 

Deze  voorwaarden  kunnen  ‘makkelijker’  worden  bijge‐
steld,  teneinde een  ‘oranje’ sein om  te vormen naar een 
‘groen’ sein. 

MATCH  Naar schatting geschikt voor een match: 
3.3 tot 6.2 procent van de leegstaande kantorenvoorraad, 
waarbij  voor  14  tot  27  procent  kan worden  voorzien  in 
het tekort aan studentenhuisvesting. 



 

Conclusie en aanbevelingen 
 
Na toepassing van voormelde voorwaarden blijkt op dit ogenblik maar een klein percentage kantoorgebouwen 
(naar  schatting  tussen  de  3.3  en  6.2  procent)  uiteindelijk  geschikt  voor  transformatie  te  zijn,  hetgeen  niet 
betekent dat deze mogelijkheid bij voorbaat dient te worden weggestreept. Het blijft voor een eigenaar en de 
financiers  van een  leegstaand  kantoorgebouw  interessant om  te bekijken of het  kan  voldoen  aan bovenge‐
noemde condities, zodat weer een positieve cashflow kan worden behaald voor het structureel  leegstaande 
kantoorgebouw. Door middel  van  een  succesvolle  aansluiting  tussen  beide  (deel)markten  kan  tevens  in  de 
markt van studentenhuisvesting worden voorzien in (naar schatting) tussen de 14 en 27 procent. Het tekort dat 
deze markt al jaren domineert kan hiermee voor een deel worden opgelost.  
 
De  kansen op een  succesvolle match  zullen  in de komende  jaren  verder  toenemen, onder andere door het 
aandeel structureel  leegstaande kantoorgebouwen, dat door de afnemende vraag naar kantoorruimte verder 
zal  toenemen.  In het geval van  langdurige  leegstand zullen eigenaren namelijk steeds vaker  in staat om hun 
verlies  te  nemen.  Daarnaast  zal  met  betrekking  tot  de  boekhoudkundige  waarde  van  een  pand  meer 
speelruimte ontstaan wanneer bestaande financieringsafspraken aflopen.  
 
Tot slot enkele aanbevelingen met betrekking tot dit onderzoek en voor verder onderzoek. Allereerst kunnen 
enkele  adviezen worden  gedestilleerd  ten  aanzien  van  de mogelijkheid  van  transformatie  van  leegstaande 
kantoorgebouwen naar studentenhuisvesting. Voor de studentenhuisvesters geeft dit rapport een beter inzicht 
in  de  kansen  om  het  tekort  in  de  (deel)markt  gedeeltelijk  op  te  lossen.  Eigenaren  van  kantoorgebouwen 
kunnen worden aangemoedigd om direct actie te ondernemen en tevens gebruik te maken van dit onderzoek 
om hun  financier(s)  te overtuigen en niet te wachten. Bij andere betrokken partijen kan een bewustwording 
plaatsvinden  in het feit dat hun medewerking noodzakelijk  is voor een succesvolle match. Daarnaast kan het 
onderzoek als  informatiebron dienen met betrekking  tot de doelgroep  studenten en/of de mogelijkheid  tot 
transformatie.  
 
Bij  reflectie  op  dit  onderzoek  komt  vooral  naar  voren  dat  bij  een  volgende  keer  het  interviewen  van  een 
(grotere) diversiteit aan experts wenselijk zou zijn. Daarnaast nog enkele onderwerpen ten behoeve van verder 
onderzoek: 
 
 Onderzoek verrichten naar de voorwaarde ‘locatie’ 

Een  onderzoek  naar  de  leegstand  per  studentenstad  ‐  onderverdeeld  naar  bij  studenten  populaire 
woonlocaties  ‐,  zou  kunnen  helpen  eigenaren  c.q.  financiers  te  overtuigen  van  het  nut  van  een 
succesvolle match voor hun leegstaande kantoorgebouw. 
 

 Onderzoek verrichten naar het belangrijkste aspect: ‘financiën’ 
Teneinde de eigenaren en  financiers  te overtuigen om  actie  te ondernemen  is het  interessant een 
onderzoek  te  verrichten  naar  de  bestaande  financieringsafspraken, welke  beleggers  geïnteresseerd 
zijn in markt van studentenhuisvesting en met welke rendementen zij dan genoegen nemen.  
 

 Onderzoek verrichten naar de onzekere factoren met betrekking tot de recente politieke plannen 
en de gevolgen daarvan op een eventuele succesvolle match.  
Een verdiepend onderzoek naar de gevolgen hiervan is boeiend, ook voor ander andere het financiële 
struikelblok. Eigenaren blijven door het uitblijven van concrete plannen door de overheid momenteel 
afwachten, waardoor de kans voor het creëren van een match momenteel beperkt blijft.  
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SUMMARY 
 
 
Over the past few years, it has become increasingly difficult to get a positive result in the property market due 
to the economic crisis. The market of student housing is one of few submarkets that is still characterized by an 
annually increasing demand. The Dutch office market, at the same time, has reached the highest vacancy rate 
in history. The question  arises whether a  relationship  can be established between  the  two  (sub)markets  to 
balance the increasing demand of student housing and the supply in the office market. This possibility has been 
insufficiently used in practice up until now.  
 
The  fact  that a  (successful) match between  the demand  for student housing and  the supply of vacant office 
buildings should be possible, the following problem statement has been formulated: 
 

How, and under what conditions, can a relationship be established between the supply of 
vacant office buildings and the demand for student housing? 

 
In  order  to  answer  this  main  question,  three  sub‐questions  must  be  answered  first.  Each  sub‐question, 
moreover, can be divided further into several sub‐questions. 
 

Sub‐question 1: 
How big is the demand for student housing really and what wishes and requirements do students have when it 
comes to housing? 

 With  this  question,  the  “qualitative”  and  the  quantitative  deficit will  be  researched  in  the  field  of 
student housing.  Furthermore,  it will be  investigated whether  the wishes  and  requirements of  the 
students can be related to structural characteristics (like age, education).   

 
Sub‐question 2: 
What is the availability of vacant office buildings and which of them can be considered for transformation? 

 This question aims to obtain (more) insight into the vacant office buildings, based on the importance 
of:  type  of  building,  location,  type  of  owner  and  years  of  vacancy.  In  short,  which  vacant  office 
buildings would be eligible to be transformed into a residential building? 

 

Sub‐question 3: 
Under what  conditions  can a  relationship be established between  the  student housing and  the vacant office 
buildings?  

 The  conditions  will  be  investigated  in  three  different  areas:  the  constructional,  the  laws  and 
regulations and  the  financial situation. Finally,  it will be asked  to what extent  the  transformation of 
vacant office buildings will be able to solve the expected shortage of student housing? 

 
The process needed  to be  completed  in order  to answer  the declared questions and has been divided  into 
several phases. First of all, the demand for student housing, the availability of vacant office buildings and the 
suitability of transformation to residential function (see information below) has been analyzed. These analyses 
have  been  carried  out  on  the  basis  of  a  literature  review which was  completed with,  and  tested  by,  the 
knowledge and experience of interviewed experts from both (sub)markets. Then the abovementioned analyses 
has been related and compared to see whether a possible match could be made. 
 

Student housing 
 
The  lack and quality of  student housing has posed a problem  for many years. The  target group  for  student 
housing consists of young adults between 18 and 26 years old, who participate in fulltime higher education in 
the Netherlands. In the academic year 2011‐2012 there were 597.000 students, with a percentage of 55% living 
on their own. It is expected that the student population will rise until 2025, when the amount of students are 
expected  to  have  reached  the  number  of  780.000.  This  increase  is  due  to  the  age  effect,  the  increase  in 



 

education  participation  in  general  and  the  participation  of  foreign  students  in  higher  education  in  the 
Netherlands. After 2025, the number of students is expected to decrease for the first time since 1950. 
 

Wishes and requirements 
In addition to the quantitative demand  in student housing, the students also have a qualitative demand. The 
latter concerns the needs of the students regarding their unit. Research has shown that students ‐ when finding 
a suitable place to live ‐ value three different characteristics, namely: quality, price and location. 
 
Quality 
In  recent years, a  change  in  the demand of  type of unit has been established. Students wish  to have more 
privacy  nowadays, which  results  in  an  increase  in  standalone  units  (81  percent).  In  addition,  the  value  for 
money from a standalone unit is favourable since these allow to apply for a rent supplement. The desired type 
of housing  shifts over  the  course of  a  student’s  study. The demand  for  a dependent unit will  always  exist, 
mostly among  the  target group of  first and second year students. This group of students  likes  to make new 
social contacts  fast and easily.  In addition to  the needs and requirements of  the unit  itself,  the  facilities and 
services in the neighbourhood of the unit are of importance to them. The importance of these facilities are of 
value because of the particular lifestyle of these students. 
 
Price 
The available monthly spending (on average 915 euro per student) affects the price that a student wants or can 
pay for a unit. In general, students spend approximately 30 to 40 percent of their available expenses on their 
rent. A survey shows that more than 70 percent of all students is willing to pay between 300 and 400 euro for a 
standalone or dependent unit.  
 
Location 
The location is of great importance to students. The basic assumption is that the majority of the students wants 
to  live  in or  close  to  the  city  centre of  the  student cities.  In addition,  students  in  cities often  settle around 
certain visible spots  in the city, usually between the city centre and the educational  institution (often outside 
the city centre). 
 

Accommodation 
For several years now,  the student housing market has been characterized by a quantitative deficiency.  It  is 
difficult  to  determine  a  concrete  number  due  to  the  dynamic  and  non‐transparent  supply  of  the market 
(student houses, student complexes,  landladies and others). On average, the prices of students housing vary 
from around 200 euro a month for social owned housing to between 310 and 360 euro per month for privately 
owned housing. 
 

Future prospects 
The  range  for  the  required number of  student units until 2020  is between 79.600 and 89.000  student units 
according  to several sources. Besides  the number of units,  the availability  level also has  to be  in accordance 
with  the wishes and  requirements of  the  students. The development of more  independent  student units  is 
desired in connection with the housing career. 
 

Vacant office buildings 
 
For several years now, the problem  in the Dutch office market has been that supply and demand have been 
unbalanced. The demand for leasable floor area has increased significantly since the nineties, however due to 
operation of the business cycle (the lag by definition of supply to demand) and the economic crisis the demand 
for office space has decreased significantly. Companies have been cutting back because of the crisis. In addition 
to the cutbacks, lower demand has been influenced by the modern work concepts such as the ‘new working’ as 
well as a declining working population. It is expected that the demand for leasable floor area will not increase, 
but will only continue to decline in the future.  
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Vacancy 
Because new office space  is still being built despite the  lack of demand  for office space  (business cycle),  the 
office market has  currently  reached  the highest  vacancy  rate  in history  (14,1 percent). The  supply,  in  total, 
covers 49.129.000 square meters of leasable floor area, of which 6.906.000 square meters is vacant. Finding a 
new tenant has become even more difficult for 36 percent of these vacant office buildings, assuming that there 
is a vacancy for more than three years (structural vacancy). 
 
The vacancy rate is therefore not distributed equally among all types of buildings within the office stock. Some 
office buildings are vacant more often or longer than others, depending on certain characteristics. One of these 
characteristics  is the age of an office (62 percent of the stock  is 18 years or older). Between 1980 and 2000, 
most  of  the  current  office  stock was  built  (70  percent), which  accounts  for  the  high  age  of  vacant  office 
buildings.  In addition,  tenants  can  simply make use of  the opportunities offered by  the market  to hire new 
buildings  from  the  office  stock.  The  vacant  office  buildings  usually  have  large  volumes  and/or  are mostly 
located  in offices  in or around  industrial areas and estates. Two‐thirds of  the  supply  is  located  ‐ by  today’s 
standards ‐ in unattractive locations: the mono‐functional office parks.  
  
During the expert interviews it became clear that the demand for new office buildings will remain, despite the 
oversupply. The current office market  is namely characterized by a shortage of good office buildings and  it  is 
expected that this shortage will increase even further.   
 

Approach of the vacant 
In order to get the office market´s supply and demand back in proportion, the supply side of the market should 
be addressed. One possible approach for the problem is the transformation of the vacant office building stock 
into residential buildings, which could at the same time serve as a solution for the existing demand from the 
housing market. 
 

Aspects of transformation 
 
Before a relationship can be established between the demand for student housing and the supply of the office, 
it  is necessary to know which office building are actually suitable for the approach of transformation. Not all 
office buildings are equally suitable for transformation to residential buildings, due to problems in financial and 
constructional areas and in terms of laws and regulations.  
 

Finance  
An office building  is  less suitable  for a change of  function because  the costs  to change will always be higher 
than    continuing  its  existing  function.  Because  of  this,  an  owner  will  most  likely  not  initially  prefer 
transformation, but will first see if there is not another tenant willing to rent the office building. If leaving the 
building vacant no longer appears to be an option, however, after a few years it will become inevitable for the 
owner to consider the possibility of transformation. An office building  is eligible for transformation  in case of 
structural vacancy, which is defined by DTZ Zadelhoff as an office building that has not been used by a tenant 
for more than three years.  
 
Besides  the  fact  that  there needs  to be structural vacancy,  the revenues and costs have  to be  in order  for a 
function change to be financially feasible. 
 

 Revenue; consists of the market value or rentals of the dwellings. During the transformation there 
will always be leasable floor areas that cannot be rented out. 

 The costs; consists of several sub‐headings: construction costs, additional costs and land value.  
‐ The height of the construction costs depends on  the structural basis of  the office building and 

the ability to reuse the existing situation.  
‐ The additional costs include between 22,5 and 32,5 percent of the total construction cost.  
‐ The land value can be approached on the basis of two different ways: the residual land value and 

the book value.   
 

One problem area  is  that  there  is often a  ‘gap’ between  the  residential  land value and  the book value. This 
brings about the effect that the correct relationship between the costs and the revenue is only barely reached 



 

or not reached at all. In order for  both values to be brought together, there are some options that ultimately 
create a fair value for the vacant office buildings, namely: devalue the property, optimize the construction costs 
or yield reduction.  
 

 Devalue the property 
In this situation, both the owner and the finance office have to accept their  loss with respect to 
the book value. Practice shows, however, that financiers do not find it necessary to take action ‐ 
as long as they receive their yield. However, as soon as the funding ends, financiers and owners of 
the property can no longer escape the devaluation of their property. 
 

 Optimize the construction costs 
The option  to optimize  the  construction  costs  is  limited, which does not mean  that  the deficit 
could not slightly be reduced by looking critically at this option.  
 

 Yield reduction 
Accepting  a  yield  reduction  is  another  possibility  for  the  financiers,  in  order  to  increase  the 
revenue of their building. For a vacant office building there are financing agreements in which the 
yield requirements for the financers are fixed, so that the financiers are required to cooperate.  

 
In  short,  to make  the  transformation  financially  viable  by  any means  a  loss  should  be  taken  in which  the 
cooperation of the financiers and the owner is crucial. 
 

Constructional  
The constructional situation of an office building also determines  the eligibility  for  transformation.  In  theory 
almost everything can be adapted and resolved on the constructional level, but this could potentially form an 
obstacle  in  the project’s  financial  feasibility. The more of  the existing  structure  is being used,  the  lower  the 
(construction)  costs will  be  and  the more  the  transformation  is  (financially)  feasible. A  number of  features 
contribute to the low costs desired of construction, for example the ability to preserve the façade. In addition, 
there are  some obstacles  that will  cost money by definition. The presence of one or more  limiting  factor(s) 
and/or lack of feature set(s) can ultimately ensure that the project will not be financially viable. 
 

Laws and regulation 
A building with an office function has other laws and regulations than a building with a residential function. The 
actual duration of a procedure  in  the  context of  transformation  is also dependent on  the  cooperation  from 
local authorities. These authorities may grant exemptions for the crisis and recovery law (Crisis‐ en herstelwet), 
the  zoning plan  (Bestemmingsplan)  and/or  the Noise Abatement Act  (Wet  geluidhinder), which  can benefit 
from  the  transformation process. The  introduction of  the 2012 Buildings Decree has created more space  for 
transformation.  This  space  translates  into  the  regulations where one  can  fall back on  the  requirements  for 
existing buildings. 
 

Suitability of the supply 
In short, on the basis of the limitations mentioned above of the vacant office stock of 6.906.000 square meters 
of leasable floor area, only a smaller portion is available for transformation. The number of square meters that 
can accommodate a change  in  function  is between 378.785 and 745.848 square meters. This  is between 5.8 
and 10.8 percent of the total vacant office stock, in which the financial aspect has not been addressed yet. 
 

Match 
 
A match between the demand for student housing and the supply of vacant office buildings is possible. This is 
evident  from  some  already  successful  transformations  that  have  taken  place.  However,  this  connection 
between two (sub)markets is only possible under certain unique conditions.  
 
Overall, a successful match between the demand and supply side can offer a (partial) solution to the current 
problems of both markets. The demand for student housing (79.600 to 89.000 units) and the supply of vacant 
office  buildings  suitable  for  transformation  (378.785  to  745.848  square  meter)  can  indeed  be  used  to 
complement each other. When  looking only at the percentages this relationship could pose a solution to the 
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student housing  in the order of 24 to 46 percent and for the vacant office stock (as already mentioned) from 
5.8  to 10.8 percent. However, specific conditions have  to be met  in order  for  this connection between both 
(sub)markets to take place.  
 
A  connection  between  the  two  (sub)markets  is  only  possible  if  all  signals  of  the  conditions  ‐  which  are 
important for supply and demand ‐ are on green. For the student housing these conditions are  in the area of 
quality,  price  and  location.  For  the  structurally  vacant  office  buildings  these  conditions  are  in  the  area  of 
finance, construction and laws and regulations. There is not one specific condition that makes for a match, but 
rather a combination of the relevant conditions. 
 
The elements that make a match are explained below: 
 

1. Quality 
The quality requirements from the students are relatively low. The wishes are more focused to realize the 
needs of the inhabitants, rather than special requirements regarding the quality of housing.  
 

 Type of housing 
One of the main quality requirements of the students is the demand for standalone units. The old, 
mostly large vacant office buildings are qualified by large ‘open’ floor areas, which makes that the 
floors have a flexible layout. It is therefore possible to create the wanted type of units. Costs can 
also  be  saved  by making  use  of  the  existing  building which makes  transformation  possible  or 
feasible in many cases. 
 

 Amenities 
The required quality of living of a student also includes daily amenities, a public transport stop and 
a safe feeling in the neighborhood of the student complex. Most of the vacant office buildings are 
located, however, in locations where these desired services are missing. This means that only less 
than a third of the vacant availability level meets the wishes, namely an estimated of 19 percent.  
 

 Others 
The basic  requirements such as  internet access, bicycle storage space and privacy are  relatively 
easy to realize in a student complex. 
 

2. Price 
A connection between the supply and demand sides should be financially feasible. Students want to live as 
cheaply as possible, because they do not have much money available. Students want or can pay an average 
rent of 300  to 400 Euros per month  (varying on  the basis of  the unit  type,  location and  lifestyle of  the 
student).  

 

3. Location 
A central location is a hard condition of the target group students, dependent on the wish of accessibility 
(part  of  the  aspect  quality). On  the  supply  side  there  are many  vacant  office  buildings,  located  on  C‐
locations, at  the opposite  side of  the city. The possibility of a match  is  therefore  largely determined by 
location. In a vacant office building in a college town, on a location with daily facilities in the neighborhood, 
and within cycling distance  from and  to  the city centre and/or educational  institution,  the  signal of  this 
condition could be on ‘green’. Based on these requirements, approximately 19 percent of the vacant office 
buildings is suitable in terms of location.  
 

4. Finance 
The financial condition  is the key to determine a match. After all,  it  is necessary that the owner and the 
financer(s)  understand  the  urgency  of  taking  action. When  this  condition  is  in  an  unsure  position,  this 
usually implies that the residual land value and the book value do not (sufficiently) meet each other. The 
theoretical  deficiency  that  occurs  prevents  the  formation  of  a match.  The  three  options  (devalue  the 
property, optimize the construction costs or yield reduction) can take this shortfall. 
 
 



 

Decision model: 

5. Constructional 
If an office building has (single) constructional characteristics that can contribute to the possibility of reuse, 
costs  can  be  saved  on  the  post  construction.  The  vacant  office  building  is,  in  that  case,  suitable  for 
transformation. Eventually, constructional can be solved the most. High costs are usually associated with 
constructional changes, which may result in an unprofitable project. 
 

6. Law and regulation 
Owners  and  financiers, who  initially  consider  taking  action  in  the  financial  area,  can  be  retained  from 
taking action due  to  several uncertain political  factors. Uncertain  factors are,  for example,  the  lack of a 
fruitful cooperation with the municipality relating to transformation or government plans that slow down 
the action in the two (sub)markets. These uncertainties in the market can therefore ensure that a match is 
ultimately  not made.  In  a  politically  stable  environment  in which  there  is  good  cooperation with  local 
governments, transformation action will usually be quickly taken by both owners and financiers. 

 
The declared conditions eventually shape a decision model to find out if a vacant office building can be suitable 
for student housing (see Figure 0.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 0.1 Decision model student housing in vacant office buildings. 

 

Conclusion and recommendations 
 
After a review of how these conditions can be met, it appears that at this time only a small percentage of office 
buildings (at a estimate between 3.3 and 6.2 percent) could eventually become suitable for transformation to 
student housing. This does not mean, however, that this possibility should be eliminated in advance. It remains 
interesting  to see  for both owner and  financiers  if  the abovementioned conditions could be met  in order  to 
achieve  a  positive  cash  flow  for  the  structurally  vacant  office  building.  Through  a  successful  connection 
between the (sub)markets, the market of student housing can also be provided  in (approximate) between 14 
and 27 percent. The deficit, this market dominates for years, can be partial resolved. 
 
The  possibilities  for  a  successful match will  increase  in  the  upcoming  years, mainly  because  the  piece  of 
structurally vacant office buildings will  increase  further due  to  the declining demand  for office space.  In  the 
case of extended vacancies, namely, owners will be in a position to take their loss. In addition, with respect to 
the book value of a property more flexibility will arise when existing financing arrangements expire.  
 
Finally some recommendations with respect to this research will be made, and to further research. First, some 
advices can be distilled with regard to the possibility of transformation of vacant office buildings  for student 

4. Location 

5. Price / Finance 

6. Quality, constructional, 

law and regulation. 

Approx. 19 percent remains to form a match.  

Residual land value and book value should approach each 
other.  

These conditions can ‘easily’ be adjusted so as an ‘orange’ 
signal to form to a ‘green’ signal 

MATCH  Estimated for a match: 
3.3 to 6.2 percent of vacant office stock, accounting for 14 
to 27 percent can be provided in the shortage of student 
housing. 
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housing. For student owner housing, this report give a better view of the opportunities to reduce the deficit in 
the (sub)market. Owners of office buildings can be encourages to take immediately action and also to use this 
research to convince their financer(s) and not to wait. In other interested parties can take place an awareness 
of the fact that their cooperation is necessary for a successful match. Beside, this research can also serve as a 
source of information regarding the target group students and/or the possibility of transformation. 
 
In  reflection on  this  research  is particularly evident,  that  the next  time a  (larger) diversity of experts  in  the 
interviewing part would be desirable. In addition, some subjects for further research: 
 
 Conduct research into the condition ‘location’ 

A study of the vacancy per student city ‐ broken down by students popular residential locations ‐ could 
help  to  convince  financiers or owners of  the usefulness of  a  successful match  for  their  vacant office 
building. 
 

 Conduct research into the most important aspect ‘finance’ 
In order  to  convince  the owners and  financiers  to  take action,  it would be  interesting  to accomplish 
research into the existing financing arrangements, in order to see which investors are interested in the 
market of student housing and into what yield they are settled.  
 

 Conduct research to the uncertainty regarding the political plans and the consequences of a possible 
successful match.  
Conducting research on the impact of the political plans is fascinating, even with the financial stumbling 
block. Owners are tied down by lack of concrete plans by the government, which makes the chance of 
creating a match currently limited.  

 

 

 
 

 

 

   



 

1. INLEIDING 
 
 
Sinds het begin  van de economische  crisis heeft de  vastgoedmarkt het  steeds  lastiger. Het  vertrouwen  van 
consumenten ontbreekt en aankopen worden mede daardoor uitgesteld. De  juist zo hoognodige bewegingen 
in deze markt blijven momenteel uit (DTZ Zadelhoff, 2010a).  
 
Tegelijkertijd kent de woningmarkt een jaarlijks terugkomende en toenemende vraag naar woonruimte vanuit 
de doelgroep  studenten. De  (deel)markt van  studentenhuisvesting wordt namelijk al  jaren gekenmerkt door 
tekorten. De omvang van het tekort is dit jaar vastgesteld op bijna 30.000 studentenkamers, verdeeld over de 
negenentwintig  studentensteden  van  Nederland  (LSVb,  2012).  Op  de  lange  termijn  wordt  bovendien  een 
verdere toename verwacht van het aantal studenten, welk naar verwachting leidt tot nog een extra vraag van 
37.000 studentenkamers (Mulder et al, 2010). Deze benodigde extra studentenkamers zijn becijferd zonder dat 
daarbij de huidige  tekorten  zijn meegenomen. Het  Landelijke Actieplan  Studentenhuisvesting1, een  initiatief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), onderkent de problematiek en beaamt 
dat er een opgave ligt voor de toekomst. De realisatie van studentenhuisvesting is echter niet eenvoudig; deze 
markt  kent enkele  specifieke  knelpunten die het  creëren van aanbod  in de weg  staan,  zoals de  regelgeving 
rondom brandveiligheid, de hoge parkeernormen en het minimale vereiste oppervlakte van een zelfstandige 
eenheid van vierentwintig vierkante meter (Ministerie van BZK, 2011)2. 
 
Naast de toenemende vraag naar studentenhuisvesting kent Nederland tegenwoordig het hoogste leegstands‐
percentage  in  de  kantorenmarkt  in  de  geschiedenis:  14,1  procent.  Op  de  totale  kantorenvoorraad  van 
49.129.000  m2  verhuurbaar  vloeroppervlak  (v.v.o.)  is  dat  momenteel  6.906.000  m2  v.v.o.  (DTZ  Zadelhoff, 
2012d). Dit aandeel  is aanzienlijk, ook wanneer men kijkt naar het geaccepteerde  leegstandspercentage van 
vier  tot acht procent  in een  ‘gezonde’ kantorenmarkt  (Benraad et al, 2012). Daarbij staat 36 procent van de 
leegstaande kantoorgebouwen al langer dan drie jaar in leeg en wordt de kans op het vinden van een nieuwe 
kantoorhuurder  steeds  kleiner  (DTZ  Zadelhoff,  2012c;  Bak,  2012a).  Het  leegstandspercentage  zal  naar 
verwachting  in  de  toekomst  eveneens  verder  blijven  toenemen  door  ontwikkelingen  zoals  ‘het  nieuwe 
werken’3 en de  afnemende beroepsbevolking. ABN AMRO  verwacht  zelfs dat het  leegstandspercentage  kan 
oplopen tot wel 25 procent, in 2015 (Steinmaier, 2011).  
 
Het tekort aan studentenhuisvesting en het overschot aan kantoorgebouwen  in ogenschouw nemend, rijst al 
vanzelf de vraag of hier niet een combinatie in te maken valt. Deze mogelijkheid blijkt echter in de praktijk niet 
veelvuldig benut te worden. Wat is de reden dat deze twee aspecten van de vastgoedmarkt niet vaker in relatie 
worden gebracht met elkaar? En wat  zou er moeten veranderen,  teneinde  te bewerkstelligen dat het vaker 
gebeurt  zodat  de  problematiek  op  beiden  vlakken  kan  worden  aangepakt  en  kansen  worden  gecreëerd? 
Kortom hoe, kunnen vraag en aanbod op dit vlak tot elkaar gebracht worden?  
 

   

                                                            
1  Het  Landelijke  Actieplan  Studentenhuisvesting  is  opgesteld  door  diverse  marktpartijen  die  betrokken  zijn  bij 
studentenhuisvesting, waarbij de overheid een prominente rol speelt.   
2 Ministerie  van  BZK  is  onder  andere  verantwoordelijk  voor  de  huisvesting  van  haar  burgers  in  betaalbare,  veilige  en 

energiezuinige woningen (Rijksoverheid, 2012a).  
3  Het nieuwe werken is een andere manier van werken en samenwerken (Vincken, 2011).  
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1.1 DOELSTELLING 
 
 
Het gebrek aan voldoende en adequate studentenhuisvesting in Nederland is een probleem waarvoor er voor 
alsnog  geen oplossingen  lijken  te  zijn,  integendeel  zelfs, het  tekort blijft  almaar  toenemen. Daar  tegenover 
staat  een  immer  toenemend  aanbod  in  kantoorgebouwen.  Een  deel  van  dit  aanbod  behoort  tot  de  zoge‐
naamde structurele leegstand en zal derhalve niet meer verhuurd worden met behoud van de huidige functie. 
Hoewel de vermelde aspecten nu nog  los van elkaar  (be)staan,  zouden de vraag en het aanbod  in de  twee 
deelmarkten mogelijk een match kunnen vormen om zo het ‘gat’ tussen vraag en aanbod te verkleinen.  
 
De doelstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: 
 

Bepalen of, en zo ja onder welke condities, een relatie kan worden gelegd tussen het aan‐
bod van leegstaande kantoorgebouwen en de vraag naar studentenhuisvesting.  

 

1.2 PROBLEEMSTELLING 
 
 
In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: 
 

Hoe en onder welke condities kan een relatie worden gelegd tussen het aanbod van 
leegstaande kantoorgebouwen en de vraag naar studentenhuisvesting?  

 
Er zijn drie deelvragen, waarmee de hoofdvraag uiteindelijk beantwoord kan worden. Iedere deelvraag kan nog 
verder uitgesplitst worden in enkele subvragen.  
 

Deelvraag 1:  
Wat zijn de wensen en eisen van de student en wat is het tekort aan studentenhuisvesting? 
 

a) Wat zijn de wensen en eisen van de studenten wat betreft studentenhuisvesting? En wat is het daarbij 
behorende “kwalitatieve”  tekort aan studentenhuisvesting? 

 
b) Welke structurele kenmerken bepalen deze wensen en eisen? Zijn er vervolgens, op basis van deze 

structurele kenmerken, doelgroepen te onderscheiden in studentenhuisvesting? 
 

c) Wat is het kwantitatieve tekort aan studentenhuisvesting in Nederland?  
 

Deelvraag 2:  
Wat  is het aanbod van  leegstaande kantoorgebouwen en welke daarvan komen  in aanmerking voor transfor‐
matie?  
 

a) Welke typen kantoorgebouwen staan momenteel leeg in Nederland en hoe lang staan deze kantoor‐
gebouwen al leeg? Waar zijn deze gebouwen gelegen (ABC locatie) en welke soort organisaties zijn de 
eigenaren van deze kantoorgebouwen?  
 

b) Welke kantoorgebouwen zijn in principe geschikt voor de transformatie naar de functie wonen?  
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Deelvraag 3:  
Onder welke condities  is er een  relatie  te  leggen  tussen de studentenhuisvesting en de  leegstaande kantoor‐
gebouwen? 
 

a) Relaties op het gebied van de bouwtechnische situatie. 
Hoe  kunnen  de  leegstaande  kantoorgebouwen  feitelijk  getransformeerd  worden  tot  studenten‐
huisvesting, zodat deze gebouwen een geschikt aanbod vormen voor de doelgroep studenten? Hierin 
zijn de wensen en eisen van de studenten medebepalend.   
 

b) Relaties op het gebied van de wet‐ en regelgeving. 
Hoe  kunnen  de  leegstaande  kantoorgebouwen  getransformeerd worden  tot  studentenhuisvesting, 
bekeken vanuit de wet‐ en regelgeving?   
 

c) Relaties op het gebied van de financiën. 
Wat is de financiële haalbaarheid van studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen? 
 

d) En:  hoeveel  lost  de  transformatie  van  leegstaande  kantoorgebouwen  naar  verwachting  op  in  het 
tekort aan studentenhuisvesting? 

 

1.3 ONDERZOEKSOPZET 
 
 
In  figuur  1.1.  is  de  onderzoeksopzet weergegeven.  Het  proces  dat  hiervoor  doorlopen wordt,  is  onder  te 
verdelen in onderstaande fases.     
 

Studentenhuisvesting 
De eerste fase begint met een literatuuronderzoek met betrekking tot de bestaande vraag naar studentenhuis‐
vesting en de bijbehorende wensen en eisen van de studenten. Door middel van dit literatuuronderzoek wordt 
inzicht verkregen  in de  reeds beschikbare kennis op dit gebied. Naast de bestaande  literatuur zullen,  in  fase 
twee, interviews plaatsvinden met specialisten op het gebied van studentenhuisvesting de zogenaamde expert 
interviews. Door middel van hun kennis op het gebied van studentenhuisvesting kunnen de wensen en eisen 
van de  studenten  verder  in  kaart worden gebracht. Om een en  ander  te ondersteunen  zullen data worden 
gebruikt  uit  enquêtes  die  al  hebben  plaatsgevonden  onder  studenten  in  Nederland,  in  opdracht  van  de 
overheid. Dergelijke enquêtes zijn uitgevoerd door de volgende organisaties: DUWO, Kences en ABF Research. 
 

Kantoorgebouwen 
In de eerste fase zal een literatuuronderzoek uitgevoerd worden inzake het bestaande aanbod van kantoorge‐
bouwen in Nederland en de mogelijkheden voor transformatie binnen de kantorenmarkt. Als aanvulling op het 
literatuuronderzoek  worden  eerdere  onderzoeken  ‐  die  zijn  uitgevoerd  in  opdracht  van  onder  andere  de 
overheid ‐ gebruikt. Daaropvolgend zullen de zogenaamde expert interviews plaatsvinden, met betrekking tot 
het bestaande aanbod van kantoorgebouwen. De praktijk blijkt zich namelijk al bewust te zijn van de proble‐
matiek  in  deze  sector  en  kan  op  deze manier  zijn  input  geven  voor  het  onderzoek. Onder meer  zullen  de 
volgende  bedrijven  benaderd worden  voor  de  expert  interviews:  DTZ  Zadelhoff,  Syntrus  Achmea  alsmede 
overheidsorganisaties die nauw betrokken zijn bij  leegstand, zoals de Kantorenloods. De verdere selectie van 
de bedrijven is afhankelijk van de typen leegstaande gebouwen die de bedrijven in eigendom hebben.  
 

Match 
De  in  het  literatuuronderzoek  opgedane  kennis,  alsmede  die  verkregen  is  uit  eerdere  onderzoeken  en  de 
interviews van fase één en twee vormen de input voor fase vier. In deze laatste fase worden de bevindingen uit 
de voorgaande fases in verband gebracht met elkaar. Of de wensen en eisen vanuit de studenten te realiseren 
zijn in leegstaande kantoorgebouwen zal daarin worden bekeken vanuit wettelijk, bouwtechnisch en financieel 
oogpunt. 
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Om de  transformatiemogelijkheden  van  leegstaande  kantoorgebouwen naar  studentenhuisvesting  verder  in 
kaart  te brengen,  zal bovendien nog een  terugkoppeling plaatsvinden met de eerder geïnterviewde experts. 
Door middel van hun uitgebreide ervaring en visie kan nog meer kennis worden verkregen. 
 
 
 

    Studentenhuisvesting                     Kantoorgebouwen 

 
 
   Fase 1 – Literatuuronderzoek 
 

       
 

 
 
 
 
 
   Fase 2 – Interviews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fase 3 – Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
  Fase 4 ‐ Match 
 
 
 
 
 

Figuur 1.1  Onderzoeksopzet 
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1.4 RELEVANTIE 
 
 
De theoretische relevantie van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de verhoudingen tussen de vraag‐ en 
de aanbodzijde. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de kennis van randvoorwaarden en processen 
met betrekking tot de transformatie van kantoorgebouwen naar studentenhuisvesting. Tevens wordt duidelijk 
gemaakt onder welke  condities de eigenaren  van  leegstaande  kantoorgebouwen bereid  zijn  actie  te onder‐
nemen, zodat op termijn de problematiek rondom kantoorgebouwen kan worden opgelost.  
 
Door middel van het inzichtelijk maken van de randvoorwaarden en processen rondom de transformatie, is het 
ook mogelijk de vraagzijde vanuit de woningmarkt  te optimaliseren, waarbij de maatschappelijke  relevantie 
van dit onderzoek naar  voren  komt. Het bij elkaar brengen  van de  vraag naar  studentenhuisvesting en het 
aanbod van de  leegstaande kantoorgebouwen staat hierbij centraal. Op het gebied van studentenhuisvesting 
bestaat namelijk al enkele jaren een vraag naar geschikte kamers en tot op heden wordt hier niet of nauwelijks 
in voorzien. Het is van belang om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden, mede vanwege het almaar 
toenemende aantal studenten. Daarnaast zijn er de leegstaande kantoorgebouwen die niet gewenst zijn in de 
stedenbouwkundige  omgeving  van Nederland,  vanwege  de  verloedering  van  het  straatbeeld.  Er  is  dus  een 
duidelijke noodzaak om op dit gebied stappen te ondernemen. 
 

1.5 Breevast B.V. 
 
 
Het afstudeeronderzoek zal worden uitgevoerd bij vastgoedonderneming Breevast B.V. te Amsterdam, op de 
afdeling  Projecten.  Breevast  B.V.  richt  zich  op  het  ontwikkelen,  realiseren  en  exploiteren  van  commercieel 
vastgoed  en  woningen.  In  de  ontwikkeling  en  exploitatie  van  vastgoed  houdt  Breevast  B.V.  nadrukkelijk 
rekening met de omgeving, bedrijfscultuur en specifieke wensen van de klanten, waarbij op de behoeften van 
de  eindgebruikers wordt  ingespeeld. Deze  visie  van  Breevast  B.V.  sluit  aan  op  de  kern  van  het  afstudeer‐
onderzoek, waarbij de vraag van de gebruiker centraal staat (Breevast, 2010; 2012).  
 

1.6 LEESWIJZER 
 
 
Dit rapport  is verdeeld  in een zestal hoofdstukken aan de hand van de  in paragraaf 1.3 weergegeven onder‐
zoeksopzet  en  fasering.  De  inhoud  van  deze  hoofdstukken  leidt  uiteindelijk  tot  het  beantwoorden  van  de 
probleemstelling, zoals benoemd in paragraaf 1.2.  
 
In hoofdstuk  twee wordt allereerst de markt van studentenhuisvesting  inzichtelijk gemaakt door middel van 
het in kaart brengen van de vraag‐ en aanbodzijde. Beide zijdes van de markt worden daarbij getoetst aan de 
kennis uit de literatuur alsmede de ervaring uit de praktijk.  
 
In  hoofdstuk  drie  wordt  de  kantorenmarkt  inzichtelijk  gemaakt,  eveneens  op  basis  van  de  vraag‐  en 
aanbodzijde. Bij dit hoofdstuk  ligt de nadruk op het aanbod en dit wordt daarna  in  relatie gebracht met de 
vraagzijde uit hoofdstuk twee. Daarnaast wordt, net zoals in hoofdstuk twee, de kennis uit de literatuur van de 
vraag‐ en aanbodzijde getoetst aan de ervaring uit de praktijk. 
 
Voordat het concrete aanbod van de kantorenmarkt  in relatie kan worden gebracht met de specifieke vraag 
naar  studentenhuisvesting  is  het  van  belang  om  de mogelijkheden  van  transformatie  in  het  algemeen  te 
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onderzoeken. Niet elk kantoorgebouw is namelijk geschikt voor transformatie naar een woonfunctie. Hiervoor 
dient het gebouw  te voldoen aan enkele voorwaarden, die  in dit hoofdstuk  inzichtelijk worden gemaakt op 
basis van de literatuur en de praktijk.  
 
In hoofdstuk vijf wordt de input uit voorgaande hoofdstukken in relatie gebracht tot elkaar, om te achterhalen 
wanneer en onder welke condities een aansluiting tussen beide (deel)markten mogelijk is.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk zes geconcludeerd onder welke condities een match bestaat tussen de vraag naar 
studentenhuisvesting en het aanbod in de kantorenmarkt en wordt een antwoord verkregen op de hoofdvraag. 
Daaropvolgend worden nog enkele aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek.  
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2. STUDENTENHUISVESTING 
 
 
Het gebrek aan voldoende en adequate huisvesting voor de doelgroep studenten vormt al jaren een probleem 
in Nederland. De vraag blijft toenemen, terwijl het aanbod steeds achter blijft. Dit komt onder meer doordat 
sinds de jaren vijftig een stijging waarneembaar is in de deelname aan het hoger onderwijs van 5 procent van 
de Nederlandse bevolking  tussen de 18 en 25  jaar  in 1950  tot  een deelname  van 40 procent  in 2010  (CBS 
Statline, 2010). Deze sterke stijging zorgde ervoor dat het realiseren van aanbod de vraag niet kon bijhouden. 
Voor de toekomst wordt een nog verdere stijging van het aantal deelnemers aan het hoger onderwijs verwacht 
(Ministerie van OCW, 2012). Daarnaast zijn de sociale studentenhuisvesters de afgelopen jaren vrijwel als enige 
verantwoordelijk  geweest  voor  het  realiseren  van  nieuw  aanbod.  Andere  marktpartijen  deden  dit  ‐  uit 
economische  motieven  ‐  maar  mondjesmaat  of  helemaal  niet.  De  economische  crisis  heeft  hier  echter 
verandering  in  gebracht. Marktpartijen  zijn  zich  gaan  bezighouden met  de  studentenhuisvesting,  omdat  in 
andere marktsegmenten  de  (hogere)  rendementen  niet meer  behaald  kunnen worden.  In  een  economisch 
mindere periode wordt als vanzelfsprekend gezocht naar een markt die nog wel potentie heeft, zoals studen‐
tenhuisvesting, en worden eventuele lagere rendementen voor lief genomen (Bouwfonds REIM, 2012).  
 
In  dit  hoofdstuk wordt  verder  ingegaan  op  de  hiervoor  vermelde  problematiek. Om  deze  kwestie  zo  goed 
mogelijk in te kaart te brengen, wordt de kennis die reeds beschikbaar is in de literatuur gebruikt als basis.  Met 
deze bestaande kennis zal een verdere analyse worden uitgevoerd naar zowel de vraag‐ als aanbodzijde van 
studentenhuisvesting. Vervolgens wordt de analyse op basis van de  literatuur aangevuld met en getoetst aan 
de  conclusies  die  volgen  uit  een  aantal  interviews  met  experts  op  het  gebied  van  studentenhuisvesting. 
Afgesloten wordt met de taak die er voor de studentenhuisvesting in de toekomst ligt.  
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2.1 LITERATUURSTUDIE 
 
 
Zoals aangegeven, zal eerst aan de hand van een literatuurstudie de vraag‐ en aanbodzijde van studentenhuis‐
vesting  in kaart worden gebracht. Hiervoor  zal eerst worden gekeken naar de  specifieke vraag naar  studen‐
tenhuisvesting. Hoe  ziet  de  doelgroep  eruit? Wat  zijn  de  bijzondere wensen  c.q.  eisen  van  de  gebruikers? 
Daarna wordt gekeken naar de aanbodzijde van de markt voor  studentenhuisvesting, wat  zijn de  specifieke 
kenmerken  hiervan?  En  tot  slot wordt  een  voorschot  genomen  op  het  antwoord  op  de  vraag  of  vraag  en 
aanbod in deze (deel)markt op elkaar aansluiten. 
 

2.1.1 Vraag 
 
De doelgroep voor studentenhuisvesting in dit onderzoek bestaat uit jong volwassenen tussen de 18 en 26 jaar, 
die  deelnemen  aan  het  voltijd  hoger  onderwijs  in  Nederland.  ‘De’  student  bestaat  echter  niet,  iedere 
individuele  student  heeft  zijn  eigen  levensstijl  en  bijbehorende  wensen  en  eisen  met  betrekking  tot  zijn 
huisvesting (Mulder et al, 2010; Poulus, 2012).  
 

2.1.1.1    Aantal studenten 
In  het  collegejaar  2011‐2012  telde  het  hoger  onderwijs  in Nederland  669.000  studenten, waarvan  597.000 
deelnam aan het voltijd hoger onderwijs (DUO, 2012; Poulus, 2012). Van deze voltijd studenten volgen 363.000 
studenten het hoger beroepsonderwijs  (hbo) en 234.000 het wetenschappelijk onderwijs  (wo; Poulus, 2012). 
Onderscheid naar voltijd en deeltijd hoger onderwijs  is van belang omdat ‐ als regel ‐ de voltijd studenten de 
potentiële gebruikers zijn van studentenhuisvesting.  
 
Van de 597.000 voltijd studenten is een percentage van 55 procent uitwonend (328.350 studenten), waarbij wo 
studenten  vaker  uitwonend  zijn  dan  hbo  studenten  (72.2  %  tegenover  43.9  %  ofwel  169.000  tegenover 
159.350; DUO, 2012; Mulder et al, 2012). Diverse bronnen geven een variërend aantal uitwonende studenten 
weer,  zie  figuur  2.14.  Deze  bronnen  vermelden  een  bandbreedte  van  247.700  tot  350.000  uitwonende 
studenten, het geen neerkomt op een percentage tussen de 50 en 55.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Aantal uitwonende studenten  
 

Voor de toekomst wordt een verdere stijging verwacht van het aantal deelnemers aan het hoger onderwijs. In 
2025 zal het studentenaantal ongekend hoog zijn met 780.000 studenten. Dit  is een stijging van ongeveer 17 
procent in dertien jaar (periode 2012‐2025). Na 2025 zal naar verwachting het aantal studenten voor het eerst 
sinds 1950 afnemen (Ministerie van OCW, 2012).  

 
 

                                                            
4 Bij DUO (2012) wordt uitgegaan van het bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bekende aantal uitwonende studenten met 

studiefinanciering.   
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Demografische ontwikkelingen 
De  initiële  stijging  van  het  aantal  studenten  wordt  onder  andere  veroorzaakt  door  het  leeftijdseffect.  De 
doelgroep studenten tussen de 18 en 26  jaar zal de komende  jaren blijven groeien (CBS Statline, 2012). Dit  is 
zichtbaar bij de lijn van 18‐ tot en met 25‐jarigen in figuur 2.2, waarin pas na 2023 een daling zichtbaar wordt. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht daarbij dat het aantal 18‐ tot en met 25‐jarigen in 2035 
weer gelijk is aan het aantal in 2000. Indien het leeftijdseffect het enige effect zou zijn op het aantal potentiële 
studenten, zou dit zorgen voor een afname van 10 procent  in het aantal studenten voor het hoger onderwijs 
(Mulder et al, 2010). Hierna ziet men echter dat het leeftijdseffect niet de enige oorzaak is. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 Prognose bevolking naar leeftijd 18‐25 jarigen 2010‐2030 (CBS Statline, 2012 bewerkt). 

 
Het cijfer met betrekking tot de groei van het totale aantal studenten  is hoger dan dat met betrekking tot de 
groei  van de 18‐  tot en met 25‐jarigen  alleen. Naast het  leeftijdseffect,  zijn er dus nog  andere effecten,  te 
weten de toegenomen onderwijsparticipatie in het algemeen alsmede de deelname van buitenlandse studen‐
ten aan het hoger onderwijs in Nederland. 
 

Onderwijsparticipatie 
Jongeren worden  tegenwoordig door hun omgeving  steeds  vaker  gestimuleerd om een hogere opleiding  te 
volgen (en studeren daardoor langer door). Op de middelbare school is al een hogere participatie aan de havo 
en het vwo zichtbaar (Ministerie van OCW, 2012). Uiteindelijk stromen veel van deze studenten weer door naar 
het hoger onderwijs, hetgeen ook zichtbaar is in de prognose tot en met 2025. Daarnaast is Nederland het land 
van  de  kenniseconomie  en wordt  scholing  door  de  overheid  gestimuleerd  (TNO,  2010).  Dit  punt  is  tevens 
benoemd in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, waar het hoger onderwijs omschreven wordt als de 
motor van de kenniseconomie (Ministerie van BZK, 2011).   
 
Daarnaast ziet men over de afgelopen jaren dat steeds meer vrouwen en niet‐westerse allochtonen (wonend in 
Nederland)  deelnemen  aan het  hoger  onderwijs.  Sinds  2000  studeren meer  vrouwen  dan mannen  aan  het 
hoger onderwijs. De groep van niet‐westerse studenten zorgt tegenwoordig voor een aandeel van 16 procent 
van de studenten aan hogescholen en bijna 9 procent aan universiteiten (Stichting The Class of 2020, 2011).  
 

Buitenlandse studenten 
Naast een hogere onderwijsparticipatie van de Nederlandse bevolking  is er  in de afgelopen  jaren tevens een 
groei van het aantal buitenlandse studenten waarneembaar. In de periode 2005‐2010 heeft deze groei geleid 
tot een  toename  van 50 procent  van het aantal bedoelde  studenten  ten opzichte  van de periode daarvoor 
(Savills,  2012).  Deze  groei  is  onder  andere  te  herleiden  tot  het  Nederlandse  onderwijs,  dat  goed  staat 
aangeschreven in het buitenland en in verhouding met landen als Engeland en Amerika betaalbaar is. Ondanks 
het onderwijs  is Nederland op dit moment nog een kleine  speler als het gaat om het aandeel buitenlandse 
studenten, al is Nederland wel een van de sterkst groeiende landen (Stichting The Class of 2020, 2012).  
 
De redenen voor studenten om te kiezen voor het volgen van een studie in het buitenland, zijn onder andere 
het ontbreken van voldoende hoger onderwijs in hun land, de wens tot persoonlijke ontwikkeling alsmede het 
opdoen van internationale ervaring. Dit laatste heeft vooral betrekking op de verdere loopbaan van de student 
(Dommers  et  al,  2012).  Onderwijsinstellingen  stimuleren  bovendien  het  volgen  van  een  studie  in  het 
buitenland  en  in  sommige  gevallen wordt  dit  zelfs  verplicht  gesteld  (Studyportals,  2012). Op  basis  van  de 
beschikbare gegevens, wordt verwacht dat een verdere  toename van het aantal buitenlandse  studenten de 
trend blijft (Savills, 2012; Dommers et al, 2012).  
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Politieke ontwikkelingen 
Het  aantal  studenten  in  Nederland  zal  ‐  als  gevolg  van  de  hiervoor  aangestipte  ontwikkelingen  ‐  verder 
toenemen van 669.000  in 2012 naar een verwacht aantal van 780.000 studenten  in 2025. De stijging van het 
aantal studenten zal zorgen voor een extra vraag naar studentenhuisvesting in de toekomst, uitgaande van een 
aanhoudend percentage uitwonende studenten.   
 
De  groei  van  het  totaal  aantal  studenten  kan  overigens  nog  wel  worden  beïnvloed  door  veranderende 
kabinetsplannen.  Het  Ministerie  van  OCW  heeft  al  enkele  keren  aangegeven  te  willen  bezuinigen  op  de 
onderwijskosten, door middel  van  een  langstudeerboete of  zelfs door het  afschaffen  van de prestatiebeurs 
(Centraal Planbureau, 2012). DUWO5 houdt al rekening met een mogelijke daling van het aantal studenten of in 
elk geval een afvlakking van de groei de komende  jaren, als de voorgestelde bezuinigingen worden doorge‐
voerd (stichting DUWO, 2011).  
 

2.1.1.2    Wensen en eisen 
De vraag naar studentenhuisvesting wordt niet alleen bepaald door cijfers, maar  tevens door de wensen en 
eisen  van  de  studenten.  In Nederland wordt  de  studentenhuisvesting  dus  behalve  door  kwantitatieve,  ook 
gekenmerkt door kwalitatieve  tekorten, waarbij de  studenteneenheden niet voldoen aan hiervoor bedoelde 
wensen en eisen.  
 
Om  de  wensen  en  eisen  van  de  studenten  in  kaart  te  brengen,  zijn  diverse  bronnen  bestudeerd,  zoals 
onderzoeken die  zijn uitgevoerd  in opdracht  van het Ministerie  van BZK  (Mulder et  al, 2010; Poulus, 2012; 
Stichting The Class of 2020, 2011). Bij deze onderzoeken hebben  veelal enquêtes plaatsgevonden onder de 
doelgroep studenten. Wanneer aan studenten gevraagd wordt wat de belangrijkste kenmerken zijn van een 
studenteneenheid, komen uit enquêtes steevast dezelfde twee naar voren: prijs en locatie. Het derde kenmerk 
varieert, maar is nog het beste te omschrijven als de kwaliteit van de studenteneenheid (Poulus, 2012a). Met 
de doelgroep buitenlandse studenten is in dit onderzoek verder niet specifiek rekening gehouden, wanneer het 
de wensen en eisen betreft.  
 

Kwaliteit 
Op de kwaliteit zal de student het eerst concessies doen. Echter, een verandering in de wensen en eisen van de 
studenten  is zichtbaar geworden de afgelopen  jaren. Studenten zoeken tegenwoordig vaker een zelfstandige 
eenheid6, waarbij de gewenste mate van privacy beter gewaarborgd wordt (Poulus, 2012; Stichting The Class of 
2020, 2011). Deze behoefte aan meer privacy vertaalt zich vooral in de wens van eigen sanitaire voorzieningen. 
Hiervoor is een student bereid om maximaal 35 euro meer huur te betalen per maand (Poulus, 2012). 
 
 Soort huisvesting 

Uit de enquête van ‘Contrasten in de kamermarkt’ komt naar voren dat 81 procent van de studenten het 
liefst in een zelfstandige eenheid woont (Mulder et al, 2010). Daarnaast is de prijs‐kwaliteitverhouding bij 
een  zelfstandige  eenheid  gunstig,  vanwege  de mogelijkheid  tot  het  aanvragen  van  huurtoeslag7. Door 
deze toeslag betaalt men uiteindelijk onder aan de streep een gelijke of zelfs een lagere huurprijs dan bij 
een onzelfstandige eenheid. De vraag naar onzelfstandige eenheden zal echter nooit volledig verdwijnen, 
ondanks dat er daarbij geen mogelijkheid  is tot het verkrijgen van huurtoeslag. De reden hiervoor  is de 
sociale contacten met medebewoners, die voornamelijk door de eerste‐ en tweedejaars op prijs gesteld 
worden (Mulder et al, 2010; Poulus, 2012). In een onderzoek van ABF research wordt de vraag naar soort 
huisvesting onderverdeeld in drie groepen studenten: de starters die hun ouderlijk huis willen verlaten, de 
vestigers die (al zelfstandig) buiten de stad wonen en naar de stad willen verhuizen en de doorstromers 
die binnen de stad willen verhuizen. Hoe deze drie groepen willen wonen is vastgesteld op basis van een 
respons van 35.000  studenten op de enquête. Uit deze enquête kwam naar voren dat 30 procent een 
onzelfstandige  eenheid  wil,  25  procent  eigen  voorzieningen  en  45  procent  een  zelfstandige  eenheid 
(Poulus, 2012). In figuur 2.3 is zichtbaar wat dit per groep betekent. 

                                                            
5 DUWO is een sociale studentenhuisvester in Nederland en voornamelijk georiënteerd op de Randstad (DUWO, 2012).  
6 Een zelfstandige eenheid beschikt over eigen voorzieningen, waarbij een onzelfstandige eenheid deze voorzieningen moet 

delen. Meer informatie over het aanbod wordt gegeven in paragraaf 2.1.2 (Rijksoverheid, 2012b).  
7 Het aanvragen van huurtoeslag  is mogelijk wanneer de eenheid over een eigen huisnummer en voorzieningen beschikt. 

De hoogte van de toeslag is daarbij afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van de bewoner(s) (Belastingsdienst, 2012).  
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Figuur 2.3 Gewenste woonsituatie per groepen studenten (Poulus, 2012).  
 
 Wooncarrière van een student 

Hiervoor  is  gebleken  dat  een  van  de  grootste  woonwensen  van  studenten  het  bewonen  van  een 
zelfstandige eenheid is. Deze wens neemt bovendien in belang toe naarmate een student verder is in zijn 
of  haar  studie.  In  het  begin  van  de  studie  wonen  studenten  vaak  nog  thuis  of  wonen  ze  in  een 
studentenhuis, waardoor ze de wens naar een zelfstandige eenheid sneller opgeven. Het kan ook  in de 
eerste  jaren een bewuste keuze  zijn om  in een  studentenhuis  te wonen, vanwege de bevordering van 
sociale contacten in een ‘nieuwe’ stad. Als de student verder vordert in de studie en een eigen leven heeft 
opgebouwd, ontstaat de behoefte aan meer rust en een eigen plek. Dit resulteert  in de vraag naar een 
zelfstandige eenheid. Deze wisseling vindt meestal plaats in de afstudeerperiode of aan het begin van de 
master. Deze verschuiving in het gewenste type eenheid wordt de wooncarrière genoemd (Mulder et al, 
2010). De wooncarrière  die  een  student maakt  in  zijn  of  haar  studententijd  is  zichtbaar  in  figuur  2.4. 
Hierin wordt  de  huidige woonsituatie  naar  startjaar  eerste  studie weergegeven  (Mulder  et  al,  2010). 
Hetgeen  inhoudt dat men bij het  startjaar  studie  in 2005  inzichtelijk  krijgt hoe een  vijfdejaars  student 
woont.  In het figuur  is onder andere zichtbaar dat deze groep studenten minder vaak thuiswonend zijn 
dan de studenten uit het startjaar studie 2009, de eerstejaars studenten.  

 

 
Figuur 2.4 Huidige woonsituatie van de student naar startjaar eerste studie (Mulder et al, 2010) 

 

 Faciliteiten en voorzieningen 
De kwaliteit van een bepaald soort huisvesting wordt niet alleen bepaald door de beschikbare faciliteiten 
in  het  gebouw  zelf, maar ook  door de  voorzieningen  in  de  omgeving  van  een  studenteneenheid. Aan 
bedoelde voorzieningen wordt zoveel waarde gehecht vanwege de specifieke  levensstijl van studenten. 
Studenten leven voornamelijk buiten hun woning: in de stad of op het campusterrein. Naast de faciliteiten 
in de studenteneenheid, is het dan ook van belang wat de (directe) omgeving nog te bieden heeft. Hoewel 
het belang dat  studenten hechten aan de  faciliteiten en voorzieningen dus groot  is, wordt  in de markt 
juist vaak gedacht dat het aantal vierkante meters van een studenteneenheid doorslaggevend is. Het blijkt 
dat  het  belang  van  de  grootte  van  de  eenheid  vaak  wordt  overschat  door  ontwikkelende  partijen 
(Stichting The Class of 2020, 2011).  
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Prijs 
Het  beschikbare  maandbedrag  beïnvloedt  uiteraard  de  huurprijs  die  men  wil  c.q.  kan  betalen  voor  een 
gewenste eenheid. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een gemiddeld netto maand‐
bedrag  van ongeveer 915 euro  vastgesteld,  voor  zowel de uitwonende hbo‐ als wo‐studenten  (Kreetz et al, 
2012). Dit maandbedrag  is opgebouwd uit de volgende zes bedragen: de prestatiebeurs, een  lening, bijdrage 
van  ouders  en/of  partner,  inkomsten  uit  verrichte  arbeid,  fiscale  toeslagen  en  overige  inkomsten.  Van  het 
totale maandbedrag is de student bereid om 30 procent aan de huur te betalen (SSH, 2010; Kreetz et al, 2012). 
Sinds 2007 kan een student bovendien meer  lenen bij de dienst uitvoering onderwijs (DUO). Dit extra bedrag 
zorgt  ervoor  dat  studenten  sneller  uitwonend  willen  en  kunnen  zijn.  De  hoogte  van  het  beschikbare 
maandbedrag  bevordert  namelijk  het  proces  van  uitwonend  gaan  voor  een  student    (Mulder  et  al,  2010). 
Afhankelijk van de  levensstijl en de  zes bovengenoemde  componenten varieert het netto maandbedrag per 
student, zie figuur 2.5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5 Maandelijks inkomen in euro’s, met percentage studenten (Stichting The Class of 2020, 2012) 
 

De betrokken studenten kunnen en willen hierdoor ook verschillende huurprijzen betalen. In figuur 2.6 wordt 
weergegeven wat studenten willen betalen voor een studenteneenheid. Opvallend in onderstaand figuur is dat 
het merendeel  van  de  studenten  (ca  70  procent) meer  dan  300  euro wil  betalen  voor  een  onzelfstandige 
eenheid. In relatie met figuur 2.5 bevestigd dit echter wel het percentage van circa 30 procent van het totale 
maandbedrag dat een student aan huur wil betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.6 Gewenste woonsituatie naar huurprijs en eenheid (Poulus, 2012)  
 

Locatie 
De  locatie  is,  zoals  algemeen  bekend,  van  groot  belang  voor  iedere  student  maar  tegelijkertijd  nog  wel 
afhankelijk van de levensstijl. Voor studenten die lid zijn van een studentenvereniging is het extra belangrijk om 
dichtbij het centrum en/of de sociëteit te wonen. Voor een studenteneenheid op een centrale locatie, hebben  
die studenten het er ook voor over om dieper  in de buidel te tasten. Hoe centraler de  locatie, hoe hoger de 
huurprijs immers  (Mulder et al, 2010).  
 
Het uitgangspunt blijft dat het merendeel van de studenten  in of dichtbij het centrum willen wonen van de 
betreffende studentenstad. In de praktijk blijkt echter dat studenten zich  in toenemende mate vestigen  in de 
buitenwijken  van  de  stad, waarbij  voornamelijk  financiële  overwegingen  een  rol  spelen. Wel wordt  bij  het 
maken van deze keuze gekeken naar de beschikbaarheid van voldoende openbaar vervoersverbindingen  ter 
plaatse en de afstand tot de onderwijsinstelling (Stichting The Class of 2020, 2011).  
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2.1.2 Aanbod 
 
De  aanbodzijde  van  studentenhuisvesting  is  een  ontransparante markt.  Dit  hangt  samen met  het  feit  dat 
particuliere verhuurders de markt eenvoudig kunnen betreden en ook zo weer kunnen verlaten. Daardoor  is 
het moeilijk om de markt in zijn geheel in kaart te brengen. Daarnaast wordt de markt gekenmerkt door enkele 
piekmomenten rond de maand september en in mindere mate rond de maand februari. De markt is hierdoor 
dynamisch (Mulder et al, 2010).  
 

2.1.2.1    Huisvesting  
De  studentenhuisvesting  bestaat  uit  een  gevarieerder  aanbod  dan  de meeste mensen  in  eerste  instantie 
denken. Krantenartikelen schetsen veelal het beeld dat studentenhuisvesting bestaat uit slecht onderhouden 
huizen waar  vele  studenten  samen wonen  en  voorzieningen met  velen worden  gedeeld,  zie  het  volgende 
citaat.  
 
‘Elk  jaar gaat Studenten.net op  zoek naar het ultieme  studentenhuis:  stapels afwas en aangekoekte borden, 
gezelligheid,  een  koelkast  vol  bier, winkelkarretjes  oud  papier,  een  klein  fortuin  aan  statiegeld,  algen  in  de 
douche,  huisfeesten  zonder  einde,  een  kolonie  fruitvliegjes  in  de  prullenbak  en  zo  kunnen we  nog wel  even 
doorgaan…’ Studenten.net (2012).  
 
De aanbodzijde van studentenhuisvesting wordt in werkelijkheid echter gekenmerkt door diverse manieren van 
huisvesten. 
 

Typen huisvesting 
De markt onderscheidt twee soorten huisvesting: onzelfstandige en zelfstandige eenheden. Een onzelfstandige 
eenheid  is een eenheid waarbij de keuken en/of badkamer gezamenlijk worden gebruikt. Bij een zelfstandige 
eenheid beschikt de eenheid over een eigen keuken en badkamer (Rijksoverheid, 2012b). Ook is er binnen deze 
twee soorten huisvesting weer een onderscheid te maken in een aantal typen huisvesting:  

 Studentenhuizen:  woningen  waarbij  onzelfstandige  eenheden  worden  verhuurd  aan  een  aantal 
studenten. Deze woningen  zijn  reguliere woningen gelegen  in een woonwijk, waarbij de keuken en 
badkamer  voor  gezamenlijk  gebruik  zijn  ingericht. De  verenigingshuizen  zijn  gelijk  aan  studenten‐
huizen.  Alleen  worden  dan  de  onzelfstandige  kamers  verhuurd  aan  de  leden  van  de  betreffende 
vereniging en niet aan overige studenten.  

 Studentencomplexen:  gebouwen  waarin  onzelfstandige  en/of  zelfstandige  eenheden  worden 
verhuurd. Deze complexen zijn volledig gericht op studenten en hebben meestal een verbintenis met 
een  ‘campuscontract’. Het campuscontract houdt  in dat een student na het behalen van zijn of haar 
diploma binnen zes maanden de woonruimte moet verlaten. Op deze manier wordt de doorstroom 
bevorderd. De studentencomplexen zijn meestal gesitueerd  in de stad. Een andere optie  is dat deze 
complexen gesitueerd zijn op het campusterrein van de onderwijsinstelling. In Nederland komt deze 
laatste  manier  van  huisvesten  nauwelijks  voor.  Alleen  de  Universiteit  Twente  en  de  Universiteit 
Utrecht kennen dit concept voor Nederlandse studenten. Voor de buitenlandse studenten zijn deze 
complexen wel vaker gesitueerd op een campusterrein, dit is afhankelijk per onderwijsinstelling.  

 Hospita: dit betreft een onzelfstandige eenheid die wordt verhuurd door de eigenaar van het pand, 
die tevens zelf in het betreffende huis woont.  

 Overig: studenten die zich op eigen initiatief huisvesten in een huur‐ of koopwoning. Dit zijn woningen 
van  de  reguliere woningmarkt  die  algemeen,  dit wil  zeggen  niet  specifiek  aan  studenten worden 
aangeboden.  

 
Het  beeld  dat  de  mensen  hebben  bij  de  doorsnee  studentenhuisvesting  klopt  derhalve  gedeeltelijk.  De 
studenten wonen  voornamelijk  in onzelfstandige eenheden  in  studentenhuizen, namelijk  voor meer dan de 
helft (Mulder et al, 2010). Echter, er is een verschuiving in woningsoort en type zichtbaar in de afgelopen jaren. 
De meeste studenten willen het  liefst een zelfstandige eenheid, zoals reeds aangegeven op pagina 34, en dit 
soort is niet beschikbaar in het type: studentenhuizen (Mulder et al, 2010; Poulus, 2012; Stichting The Class of 
2020, 2012).  
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Eigenaren 
Onder de eigenaren zijn ook verschillende aanbieders te onderscheiden  (zie figuur 2.7). De eigenaren van de 
huureenheden zijn daarbij grofweg onder te verdelen in twee typen aanbieders:  

 Sociale verhuurders: hebben 37 procent van de studentenhuisvesting in hun bezit. Hiervan wordt 25 
procent  beheerd  door  sociale  studentenhuisvesters  (SSH),  woningbouwcorporaties  gericht  op  het 
huisvesten  van  de  doelgroep  studenten.  De  overige  12  procent  wordt  gehuurd  bij  woningbouw‐
corporaties in de reguliere markt. In dit geval huren enkele studenten gezamenlijk (figuur 2.8).  

 Particuliere verhuurders: bezitten het merendeel van de woningen in de studentenmarkt, te weten 51 
procent. De particuliere verhuurders zijn daarbij nog verder onder te verdelen in groepen aanbieders:  

‐ Commerciële verhuurders: veelal eigenaar van een of meerdere studentenhuizen, waarbij de 
grootste groep overigens maar één woning in het bezit heeft.  

‐ (Kleine) Particuliere verhuurders (hospita’s). 
‐ Ouders van studenten: zij kopen een woning voor hun studerende kind en verhuren daarbij 

vaak de overige kamers aan medestudenten. Dit is een kleine groep (Mulder et al, 2010).   
 
De overige eenheden  ‐ weergegeven  in  figuur 2.7  ‐ zijn  in eigen bezit, de categorie  ‘koop’. Enkele studenten 
dan wel hun ouders kunnen het zich veroorloven om een woning of studio te kopen voor zichzelf of hun kind.  

 
De sociale studentenhuisvesters richten zich als enige aanbieder specifiek op de studenten. Zij hebben dit tot 
taak  gesteld  gekregen  in 1978  van de overheid  (Stichting  The Class of 2020, 2011). De overige  aanbieders, 
richten zich bij de verhuur niet alleen op de studenten. De particuliere aanbieders zijn hiervan het belangrijkste 
exponent.  Uit  een  onderzoek  van WoOn  in  2006  werd  vastgesteld  dat  60  procent  van  de  onzelfstandige 
eenheden  bewoond  werd  door  niet‐studerende  personen  (Mulder  et  al,  2010).  Daarnaast  zijn  de  overige 
aanbieders  flexibel  in  het  creëren  van  nieuw  aanbod  en  het  onttrekken  van  aanbod  aan  de  (deel)markt. 
Hierdoor  is het moeilijk om  inzichtelijk te krijgen wat het daadwerkelijke aanbod van studentenhuisvesting  in 
de  loop der tijd  is. In figuur 2.8 zijn de huureenheden onderverdeeld  in soort huisvesting en de bijbehorende 
verhuurder.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.7 Uitwonende studenten uitgesplitst naar eige‐
naar/verhuurder (WoOn 2006 in Mulder et al, 2010). 
 

 
Figuur 2.8 Aandeel woonsituatie naar eigendomssituatie 
(huur;  Laagland  Advies  Enquête  2009  in Mulder  et  al, 
2010). 

 

Huurprijzen 
De huurprijzen dienen wettelijk gezien op basis van het woningwaarderingsstelsel te worden vastgesteld. Met 
behulp van dit stelsel worden punten toegekend op basis van kwaliteit en oppervlakte. Vervolgens komt hieruit 
een  huurprijs  tot  stand  (Rijksoverheid,  2012c).  Voorheen  speelde  echter  de  locatie  van  een  eenheid  geen 
enkele rol. Of de eenheid in Enschede of Amsterdam was gelegen had geen invloed op de huurprijs. Hierdoor 
kwamen verhuurders vaak in de knel met de financiële haalbaarheid (Ministerie van BZK, 2011). Het Ministerie 
van  BZK  heeft  in  oktober  2011  daarom  extra  punten  ingevoerd  die  in  relatie  staan  tot  de  locatie.  Deze 
toekenning  van punten  staat  in  verhouding  tot de  schaarste aan een bepaald  type huurwoning  in een  stad 
(Rijksoverheid, 2012d). Huurprijzen kunnen op basis van deze extra punten met maximaal 123 euro worden 
verhoogd. Betaalbare eenheden voor studenten worden hierdoor  (nog) schaars(er). De Landelijke Studenten 
Vakbon  (LSVb)  geeft  als  opmerking  dat  de  huren  te  hoog  worden  in  vergelijking  met  de  uitwonende 
prestatiebeurs van een student. Overigens blijken niet alle eigenaren zich aan dit puntensysteem te houden bij 
vaststelling van de huurprijs (LSVb, 2011).  
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Uit het onderzoek  van  kamernet8 blijkt dat de  gemiddelde huurprijs op deze website  403  euro per maand 
bedraagt. Het  aanbod  van  kamernet omvat  voornamelijk particuliere  verhuurders  (Huurwoningen.nl, 2012). 
Slechts  door  het  ernstige  tekort  zijn  studenten  bereid  om  deze  huurprijzen  te  betalen.  Bij  particuliere 
verhuurders in het algemeen ligt de gemiddelde huurprijs tussen de 310 en 360 euro per maand. Bij de sociale 
verhuurders  liggen de huurprijzen voor een studenteneenheid rond de 200 euro per maand (Savills, 2012). In 
figuur 2.9 worden de huidige huurprijzen per maand zichtbaar met de bijbehorende eenheid (Poulus, 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.9 Huidige woonsituatie bij uitwonende studenten in de stad (Bron: Kences enquete 2012, bewerkt; Poulus, 2012)  
 

2.1.2.2    Ontwikkelingen vanuit de aanbod 
De aanbodzijde en het realiseren van nieuw aanbod van de studentenhuisvesting zijn onderhevig aan enkele 
ontwikkelingen. Een van deze twee ontwikkelingen is de nauwe betrokkenheid van de overheid bij de studen‐
tenhuisvesting, die sinds 2003 tot stand is gekomen. Daarnaast heeft de economische crisis de vastgoedmarkt 
op  scherp  gezet, waardoor de  (deel)markt  van  studentenhuisvesting  interesse  heeft  gewekt  bij niet  eerder 
betrokken partijen.  
 

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 
De  betrokkenheid  van  de  overheid  met  betrekking  tot  de  tekorten  in  de  studentenhuisvesting  is  zoals 
aangegeven tot stand gekomen in 2003 en heeft zich vertaald in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, 
opgesteld door het ministerie van BZK. Het eerste actieplan had betrekking op de periode 2003‐2010 en had als 
doel om 12.000 studenteneenheden te realiseren. Uiteindelijk zijn  in deze periode zelfs 7.000 studenteneen‐
heden meer gerealiseerd dan  vastgesteld  in het actieplan, door  sociale  studentenhuisvesters en/of woning‐
bouwcorporaties. Hiermee  is 25 procent van de extra benodigde studenteneenheden gerealiseerd (Mulder et 
al, 2010). Naast het realiseren van extra aanbod,  is het behouden van aandacht voor en het wegnemen van 
knelpunten bij ook een doel van dit actieplan. Voor de periode 2011‐2016 is vervolgens opnieuw een Landelijk 
Actieplan Studentenhuisvesting vastgesteld, vanwege de aanhoudende vraag en de positieve werking van het 
actieplan 2003. Voor deze periode  is  getekend  voor de  realisatie  van nog eens 16.000 extra  studenteneen‐
heden (Ministerie van BZK, 2011).   
 

Marktpartijen 
De commerciële marktpartijen houden zich sinds kort intensiever bezig met de studentenhuisvesting. Nu het in 
de  voorheen  goedlopende  kantoren‐  en  woningmarkt  tegenzit,  gaan  marktpartijen  op  zoek  naar  andere 
vastgoedmarkten. De studentenhuisvesting en de markt voor starterswoningen zijn op dit moment de enige 
twee markten waar de  vraag  aanhoudt  en nog  rendementen worden behaald  (Stichting  The Class of 2020, 
2012).  
 
Alleen  is het segment van studentenhuisvesting specifiek en betreft het een niche markt. Sociale studenten‐
huisvesters hebben de benodigde kennis in huis en bieden tegenwoordig ook hun kennis aan voor het beheer 
van de complexen. Door middel van deze mogelijke samenwerking die kan ontstaan tussen beide typen markt‐
partijen, worden nieuwe kansen gecreëerd voor deze (deel)markt. De commerciële partijen behalen in dit geval 
hun rendement en sociale studentenhuisvesters hebben een (financiële) samenwerking met betrekking tot het 
beheer van het studentencomplex (Stichting The Class of 2020, 2012).  

                                                            
8 Kamernet is een internetplatform c.q. verhuursysteem voor studentenhuisvesting. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kamer gedeelde 
voorzieningen

Kamers eigen 
voorzieningen

Eigen woning

> 400

300 ‐ 400

huur < 300

Studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen    39



 

2.1.3 Resumé: match vraag en aanbod 
 
Wanneer de op de hiervoor beschreven wijze geanalyseerde vraag en aanbod in relatie worden gebracht, blijkt 
dat deze twee grootheden maar tot op zekere hoogte op elkaar aansluiten. Zoals hierna duidelijk zal worden, is 
er wel een bepaalde match op het vlak van de huurprijzen. Echter waar het aantallen alsmede de kwalitatieve 
wensen en eisen van de studenten betreft, is die match er niet. 
 

Kwantitatieve tekorten 
Het  aantal  uitwonende  studenten  betreft  momenteel  328.350,  waarbij  de  prognoses  voor  2025  nog  een 
stijging  laten zien. Onder deze reeds gehuisveste studenten bestaat ook nog altijd een zekere vraag naar een 
‘betere’  woonruimte,  om  zodoende  uit  hun  eerste  studentenhuisvesting  te  kunnen  verhuizen.  Uit  het 
onderzoek van  ‘Contrasten  in de kamermarkt’ blijkt dat 69 procent van het  totaal aantal studenten verhuis‐
geneigdheid krijgt binnen  twee  jaar, waarbij 28 procent al een directe verhuisgeneigdheid heeft binnen een 
half jaar (Mulder et al, 2010). De vraag vanuit de reeds gehuisveste studenten is dus tevens hoog. Naast deze 
vraag bestaat de vraag naar studentenhuisvesting tevens uit de vraag die voortkomt uit de nieuwe toestroom 
van studenten  
 
De aanbodzijde is daarnaast een zeer dynamische en ontransparante markt, waardoor de concrete aantallen in 
studenteneenheden moeilijk zijn vast te stellen. Wanneer de samenstelling van het aanbod van de huisvesting 
niet geheel duidelijk  is,  is het moeilijk om deze  in relatie te brengen met de vraag. Voorgaande  jaren zijn op 
basis hiervan dan ook uiteenlopende cijfers gepubliceerd van het huidige tekort en het verwachte tekort voor 
de  toekomstige studenten  (tabel 2.1). Uit de gegevens van  tabel 2.1  is duidelijk dat er een  taak  ligt voor de 
toekomst, maar dat ook zeker de huidige tekorten niet dienen te worden onderschat.  
 
Tabel 2.1 Tekort aan studentenhuisvesting 

  Huidig tekort aan studenten‐
eenheden 

Toekomstige benodigde studenten‐
eenheden 

Periode 2010‐2015 

Ministerie OCW (Stichting DUWO, 2011)  niet bekend  52.404 

DUO (Mulder et al, 2010)  niet bekend  37.000 

LSVb (2012)  28.956  niet bekend 

Periode 2010‐2020 

Stichting The Class of 2020 (2011)  20.000 ‐ 30.000  85.000 

ABF Research (Poulus, 2012)  56.000  33.000 

 
De gegevens van ABF Research zijn de meest recente cijfers die gepubliceerd zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van kennisorganisatie Kences en het ministerie van BZK, hetgeen betekent dat betrouwbare cijfers 
van onder andere DUO gebruikt zijn als input voor dit onderzoek. Daarnaast zijn er enquêtes gehouden onder 
studenten9 met een uiteindelijk aantal respons van 35.000 respondenten.  In de resultaten van deze enquête 
zijn  niet  alle  studentensteden  even  goed  vertegenwoordigd,  vanwege  een  beperkte  respons  in  veertien 
daarvan (Poulus, 2012). 
 
Het huidige tekort (56.000) wordt in het onderzoek van ABF Research een spanningsindicator genoemd. Deze 
aantallen  zijn de  studenten die binnen een half  jaar willen  verhuizen naar de  stad waar men ook  studeert. 
Indien het aantal studenteneenheden geïndiceerd door de spanningsindicator wordt gerealiseerd, zal er sprake 
zijn  van  leegstand.  Daarom  wordt  hierin  gesproken  over  een  spanningsindicator  en  niet  over  tekorten. 
Wanneer  de  ‘tekorten’  worden  opgeteld  vanuit  de  studentensteden  met  voldoende  respons,  blijken  er 
46.60010 eenheden  tekort  te  zijn  (Poulus, 2012). Dit  cijfer geeft  in  ieder geval weer dat de huidige  tekorten 
groot zijn en er zeker een taak ligt voor de toekomst. Als kanttekening bij de tekorten met voldoende respons: 
hierbij  zijn  de  extra  benodigde  eenheden  voor  de  toekomstige  studenten  tot  en  met  2020  nog  niet 
meegerekend. Op basis van de verwachte groei tot en met 2020 en het uitwonende percentage van tussen de 
50 en 55, wordt een extra aantal eenheden van 33.000 verwacht (Poulus, 2012).   

                                                            
9 Deze enquêtes hebben plaatsgevonden in de 29 studentensteden van Nederland.  
10 Het verschil in de resultaten vanuit ABF Research komt voort uit het feit dat vanuit sommige steden beperkte respons 

heeft plaatsgevonden op de enquête: 15 studentensteden die een tekort aangeven van 9.400 studenteneenheden. 
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Kwalitatieve tekorten 
Naast het kwantitatieve  tekort,  is de afgelopen  jaren een  tekort  zichtbaar geworden van een bepaald  soort 
huisvesting: de zelfstandige eenheid. Uit enquêtes, zo bleek hiervoor, komt naar voren dat een percentage van 
70 (Poulus, 2012) dan wel 81 (Mulder et al, 2010) van de studentenpopulatie  in een zelfstandige eenheid wil 
wonen. Ten opzichte van deze vraag staat maar een aanbod van zelfstandige eenheden van 34 procent van alle 
studenteneenheden beschikbaar voor huur. Vraag en aanbod blijken op dit vlak dus  in het geheel niet aan te 
sluiten. Er  ligt dus een duidelijke  taak voor alle partijen om de vraag en het aanbod op dit punt dichter bij 
elkaar te brengen.  
 

Prijs 
Voor een toekomstige verhuurder is het daarbij interessant om inzichtelijk te hebben wat zijn huurder kan c.q. 
wil betalen. In de subparagrafen 2.1.2.2 en 2.2.1.3. zijn vanuit beide zijdes de huurprijzen behandeld. Uit deze 
gegevens kan men  concluderen dat  studenten  zich bewust  zijn van de kosten die bij een bepaalde eenheid 
horen.  Indien de huurprijzen naast elkaar worden gelegd  (figuur 2.10  ‐ 2.11)  is een zelfde patroon zichtbaar, 
voornamelijk bij de eenheden met eigen voorzieningen. Voor de onzelfstandige eenheid (op goede locaties) en 
de eigen woning  zijn de  studenten bereid om  zelfs meer  te betalen dan het huidige aanbod vraagt  (Poulus, 
2012). De huurprijzen worden op basis van het woningwaarderingsstelsel vastgesteld waardoor de aanbodzijde 
weinig  tot geen mogelijkheden heeft om de huur  te verhogen. Echter, bij de match  tussen de vraag en het 
aanbod van studentenhuisvesting biedt de prijs de meeste overeenkomsten ten opzichte van de ‘aantallen’ en 
de ‘kwalitatieve tekorten’.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.10 Huurprijzen gewenst door studenten (Poulus, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.11 Huurprijzen huidig aanbod (Poulus, 2012). 
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2.2 EXPERT INTERVIEWS 
 
 
Vanuit de literatuurstudie zijn enkele concrete punten naar voren gekomen met betrekking tot de studenten‐
huisvesting in Nederland. Om deze analyse van de bevindingen uit de literatuur te actualiseren c.q. te toetsen 
aan de praktijk, hebben interviews plaatsgevonden met experts actief op het gebied van studentenhuisvesting. 
De praktijkervaringen van de geïnterviewden kunnen een nuttige aanvulling vormen op de kennis opgedaan uit 
de  geraadpleegde  onderzoeken.  Daarnaast  kan  een  conclusie  die  voortvloeit  uit  een  onderzoek  door  een 
expert bevestigd worden of juist niet.  
 
In de  interviews was de vraagstelling vooral gericht op het aspect  ‘wensen en eisen’, met name omdat  in de 
literatuur sterk naar voren  is gekomen dat de vraag van de doelgroep studenten naar zelfstandige eenheden 
groot  is. Het  doel was  om  te  achterhalen  hoe  de  geïnterviewden  deze wensen  en  eisen  vanuit  de  praktijk 
ervaren.  Gevraagd  werd  daarnaast  naar  mogelijke  andere  ontwikkelingen  met  betrekking  tot  het  aspect 
‘wensen en eisen’ van de doelgroep studenten, die zij vanuit hun rol hadden geconstateerd. Uit de literatuur is 
daarnaast gebleken dat de markt van studentenhuisvesting ontransparant is, hetgeen betekent dat de tekorten 
moeilijk zijn vast te stellen in concrete cijfers. Bovendien is het een markt met veel onzekere factoren, zoals de 
eventuele afschaffing van de prestatiebeurs of de huurtoeslag. Door het gebruik van hun kennis en ervaring uit 
de  praktijk,  kan mogelijk  een  betere  inschatting  gemaakt worden  van  de  effecten  van  voormelde  (voorge‐
stelde) maatregelen.   
 
De betreffende interviews hebben plaatsgevonden op basis van de vragen zoals weergegeven in bijlage A. De 
interviews zijn afgenomen in de maanden september‐november in 2012. In deze periode is tevens het nieuwe 
kabinet gevormd, de plannen hiervan  zijn dus  slechts als aannames meegenomen  in de  interviews. Om een 
goed beeld te krijgen van de studentenhuisvesting  in Nederland zijn tien experts uit verschillende disciplines 
geïnterviewd, te weten: 
 

 Een algemeen bestuurslid van een studenten belangenvereniging, met als belangrijkste onderdeel in 
diens portefeuille: studentenhuisvesting; 

 Een medewerker van de afdeling huisvesting van de studentenvakbond in Nederland; 
 Een directeur van een kenniscentrum studentenhuisvesting; 
 Een  directeur  van  een  onderzoeksbureau  dat  onderzoeken  uitvoert  op  het  gebied  van  studenten‐

huisvesting, in opdracht van onder meer de overheid; 
 Een manager strategie en beleid van een (sociale) studentenhuisvester; 
 Een manager vastgoed van een (sociale) studentenhuisvester (niet gelijk aan de voorgaande); 
 Een  projectontwikkelaar  van  een  woningbouwcorporatie,  die  onder  meer  studentenhuisvesting 

ontwikkelt; 
 Een ontwikkelingsmanager van een commerciële marktpartij; 
 Een partner marketing en partnerships van een commerciële marktpartij, die sinds kort actief zijn op 

de Nederlandse studentenmarkt met een nieuw concept; 
 Een ontwikkelingsmanager van een institutionele belegger. 

 
In de navolgende paragrafen worden de ervaringen en standpunten van deze experts behandeld, zoals deze 
naar voren komen uit hun antwoorden op de vragen. Een aantal vragen bleek  lastig  te beantwoorden voor 
enkele experts, vanwege het ontbreken van voldoende specifieke kennis over het betreffende onderwerp.  In 
het  algemeen  kwam  echter  voldoende  respons  op  de  vragen  om  daaruit  conclusies  voor  dit  onderzoek  te 
kunnen trekken. 
 

2.2.1 Vraag  
 
De doelgroep ‘studenten’ die omschreven is in het onderdeel literatuurstudie, als jong volwassen tussen de 18 
en 26 jaar, is ook als doelgroep gebruikt voor de ondervraagde experts. Enkele organisaties richten zich bij hun 
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werkzaamheden overigens wel meer op de wat  jongere studenten, terwijl andere bedrijven  juist op een wat 
oudere doelgroep mikken. Uit de bevindingen van de expert  interviews blijkt echter dat er geen homogene 
studenten(doel)groep  bestaat.  De  vraag  vanuit  studenten  is  dan  ook  diverser  dan  het  huidige  aanbod.  De 
antwoorden van de experts  lijken erop te wijzen dat de markt deze trend nu wel heeft opgepikt en daarmee 
rekening houdt bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

 

2.2.1.1    Aantallen studenten 
Zoals hiervoor met betrekking  tot de  literatuurstudie  aangegeven, werkt de praktijk met de  cijfers  van het 
Ministerie  van  OCW,  zowel  de  huidige  aantallen  studenten  als  de  prognoses.  Deze  cijfers  zijn  de  meest 
betrouwbare gegevens vanwege de  input vanuit de DUO. Als aanvulling op de  literatuurstudie werd door de 
directeur  van  een  kenniscentrum  van  studentenhuisvesting  opgemerkt  dat  het  percentage  uitwonende 
studenten  in  de  afgelopen  decennia  constant  is  gebleven.  Indien  de  overige  parameters  in  de markt  van 
studentenhuisvesting gelijk blijven,  is dan ook de verwachting dat het percentage uitwonende studenten van 
tussen de 50 en 55 voor de toekomst gelijk blijft. 
  
Op basis van voormelde percentages, alsmede de prognose van 780.000  studenten  in 2025  (ABF Research),  
zijn extra 33.000 eenheden nodig voor een groei van 85.000 studenten tot en met 2020. Het gaat daarbij alleen 
om eenheden  in de  stad waar de  student daadwerkelijk studeert. Wordt  tevens  rekening gehouden met de 
studenten die zich buiten deze stad willen huisvesten, is het aantal benodigde eenheden nog hoger. Het is van 
belang, aldus een manager strategie en beleid van een studentenhuisvester, niet uit het oog te verliezen dat de 
huidige  vraag  niet  is meegenomen  in  het  aantal  van  33.000  eenheden.  Zoals  bij  de  literatuurstudie  al  is 
opgemerkt, is het echter bijzonder lastig om het exacte cijfer van het tekort van studenteneenheden in totaal 
vast te stellen, in verband met de ontransparantie van de aanbodzijde van de markt.  
 

Onderwijsparticipatie 
Uit de literatuur komt naar voren dat de hiervoor bedoelde groei van het aantal studenten te herleiden is naar 
enkele  ontwikkelingen  binnen  de  doelgroep:  demografische  ontwikkelingen,  onderwijsparticipatie  en  de 
buitenlandse studenten. In de interviews is ook naar deze ontwikkelingen gevraagd, waarop vooral de invloed 
van de toegenomen onderwijsparticipatie wordt bevestigd. De manager vastgoed van een van de studenten‐
huisvesters geeft daarbij nog aan dat de gemiddelde duur van studeren langer is geworden, doordat studenten 
ten gevolge van de slechte arbeidsmarkt eerder kiezen voor een vervolgstudie. Dit zou een tijdelijk fenomeen 
kunnen zijn, maar ook ‐ afhankelijk van de duur van de economische crisis ‐ aan kunnen houden. Een oorzaak 
van de  toename van de hoeveelheid studenten  is het groeiend aantal buitenlandse studenten  in Nederland. 
Deze groep  stelde amper  iets  voor  tien  jaar geleden. Tegenwoordig dient men bij het  realiseren  van nieuw 
aanbod eveneens met deze doelgroep rekening te houden. De groei van het aandeel buitenlandse studenten in 
het totaal, wordt weerspiegeld in de markt door initiatieven die specifiek op deze doelgroep zijn gericht.  
 

Politieke ontwikkelingen 
In de  literatuur wordt aangegeven dat de toename van het aantal studenten  in het algemeen nog beïnvloed 
kan worden door kabinetsplannen. De gevolgen van deze plannen voor de vraag waren ‐ uit de aard der zaak ‐ 
niet  geheel  uit  de  literatuur  te  achterhalen.  Bij  het  opstellen  van  de  interviews  is  hier  dan  ook  bijzondere 
aandacht aan besteed. 
 
Het duurder worden van studeren zal naar verwachting gevolgen hebben voor het aantal jongeren dat gaat of 
kan  gaan  studeren.  Voorts  is  de  gedachte  die  uit  de  antwoorden  van  de  geïnterviewden  spreekt,  dat  de 
studenten die nog wel gaan studeren, sterk op hun uitgaven zullen  letten. De studentenbelangenorganisaties 
verwachten in elk geval dat studenten langer thuis zullen blijven wonen om de studiekosten te drukken voor de 
eerste jaren. Aan de andere kant wordt vanuit de studentenhuisvesters en de commerciële partijen verwacht 
dat het effect nog niet zozeer dramatisch zal zijn voor het aantal uitwonende studenten, immers het uitwonend 
gaan van een student wordt niet alleen bepaald door de  financiën. De wens om uit huis  te gaan, wordt ook 
ingegeven door het sociale aspect, het losmaken van de ouders.  
 
Indien de maatregelen worden doorgevoerd, wordt wel ook  verwacht dat  studenten  sneller gaan  studeren. 
Weer een jaar langer studeren kost extra geld. De bekende zesde en zevende jaars studenten zullen hierdoor 
waarschijnlijk verdwijnen. Dit resulteert uiteindelijk  in een afname van het totaal aantal studenten en op den 
duur ook in een afnemende vraag naar studenteneenheden.  
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Het  doorvoeren  van  de  eventuele  kabinetsplannen  zal  dus  invloed  hebben  op  de  vraag  naar  studenten‐
huisvesting, al heeft dit volgens sommige bronnen niet direct invloed op de reden van om op kamers te gaan. 
Toch  zal een  student overwegen om het moment  van uitwonend  gaan  iets  langer  te  rekken. Daarnaast  zal 
uiteindelijk  het  aantal  studenten  in  het  algemeen  afnemen  door  dergelijke  maatregelen.  De  experts 
verwachten op basis hiervan een afname  in de vraag, maar wat de precieze gevolgen en aantallen zullen zijn 
blijft moeilijk vast te stellen.  
 

2.2.1.2    Wensen en eisen 
Bij de  interviews was het voornamelijk van belang om meer  inzicht  te krijgen  in de wensen en eisen van de 
studenten.  Dit  aspect  is  belangrijk  zodat  bij  het  creëren  van  nieuw  aanbod  de  wensen  en  eisen  van  de 
gebruiker bekend zijn en worden meegenomen. Het belang van de drie kenmerken die een rol spelen bij de 
zoektocht  naar  een  gewenste  eenheid,  te  weten  prijs,  locatie  en  kwaliteit,  werden  bevestigd  door  de 
geïnterviewden. Volgens de  studentenhuisvesters en de  commerciële partijen worden  studenten door  som‐
mige marktpartijen als veeleisende gebruikers gezien qua voorzieningen en faciliteiten. In feite, zo bevestigden 
de geïnterviewden, hebben studenten echter redelijk eenvoudige wensen.  
 
Naar  het  belang  van  de  drie  kenmerken  is  expliciet  gevraagd,  zodat  dit  bevindingen  van  de  literatuur  kon 
bevestigen. Het toegeven op de kwaliteit van de woning staat als eerste op de  lijst. De kenmerken  locatie en 
prijs resteren, waarvoor geldt dat hoe belangrijk de  locatie ook, er een grens  is aan wat studenten voor een 
locatie kunnen en willen betalen. Voor iedere individuele student zal daarin naar een optimum gezocht moeten 
worden.   
 

Kwaliteit 
De  afgelopen  jaren  is  een  trend  zichtbaar  in  het  feit  dat  studenten  veel  gerichter  op  zoek  zijn  naar  een 
geschikte eenheid, volgens een directeur van een kenniscentrum studentenhuisvesting.  In de  literatuur werd 
onder andere benoemd dat het hebben van meer privacy hiertoe behoord. De studenten hebben hierbij geen 
problemen met het delen van de woonkamer en keuken. Echter, een eigen sanitair per eenheid realiseren  is 
wel duurder voor een ontwikkelende partij. Aan de hand van het woningwaarderingsstelsel mag men dan wel 
extra huur vragen voor deze voorziening. De  (gehele) zelfstandige eenheden worden alleen op basis van het 
puntensysteem  gelijk  gewaardeerd,  waardoor  ongeveer  dezelfde  huurprijs  ontstaat.  In  het  geval  van  de 
(gehele) zelfstandige eenheden heeft men daarbij nog het voordeel van het recht op huurtoeslag. Op basis van 
deze constatering kan ervan worden uitgegaan dat studenten toch liever voor een zelfstandige eenheid kiezen, 
vanwege de uiteindelijke huurprijs. Dit zorgt voor een andere wending op de eerder gevonden literatuur, want 
de prijs is meer bepalend in de keuze van een student dan de kwaliteit zoals reeds aangekaart.  
 
 Soort huisvesting 

Zoals  aangegeven  in  de  literatuur  is  een  trend  zichtbaar  in  de  vraag  naar  zelfstandige  eenheden.  Als 
kanttekening op de uitgevoerde enquêtes: de ondervraagde studenten wonen vaak in onzelfstandige een‐
heden en streven in deze situatie altijd naar een verbeterde woonkwaliteit. Uit dit gegeven kan eventueel 
een verkeerd beeld ontstaan in de vraag naar studentenhuisvesting. De vraag naar zelfstandige eenheden 
moet hierdoor echter niet onderschat worden. Het is alleen zo dat de vraag naar onzelfstandige eenheden 
niet zal verdwijnen, conform de gewenste wooncarrière die een student wil doorlopen.  
 
De vraag naar zelfstandige eenheden staat echter ook in relatie met het verkrijgen van huurtoeslag. Voor 
de student  resulteert dit  in een gunstige prijs‐kwaliteitverhouding. Wanneer dit aspect van een andere 
kant  wordt  benaderd,  is  het  eigenlijk  opmerkelijk  dat  ondanks  het  niet  van  toepassing  zijn  van  de 
huurtoeslag  toch ongeveer 25 procent van de  studenten  in een onzelfstandige eenheid wil wonen. De 
studenten  zijn dan  toch bereid om voorzieningen  te delen, waarin het belang van de  levensstijl en het 
sociale  aspect  van  uitwonend  zijn wordt  bevestigd.  Deze wens  is  ook  zichtbaar  in  de  enquête  die  is 
uitgevoerd onder de huurders van een studentenhuisvester. Dit neemt echter niet weg dat de vraag naar 
zelfstandige eenheden groot blijft zoals blijkt uit de literatuur. De onzelfstandige eenheden dienen alleen 
niet  te  worden  vergeten  door  de  sterke  focus  op  de  zelfstandige  eenheden.  Daarnaast  bieden  de 
onzelfstandige  eenheden  wel  flexibiliteit  voor  de  toekomst.  De  ontwikkelingsmanager  van  een 
institutionele  belegger  geeft  aan  dat wanneer  de  studenten  conform wens  in  kleine  groepen  zouden 
wonen  er  een  soort  appartement  kan  ontstaan.  Dit  type  woning  zou  in  de  toekomst  dan  ook  als 
appartement kunnen worden verhuurt, indien de vraag naar studenteneenheden eventueel zou afnemen.  
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 Wooncarrière van een student 
Bij de doelgroep studenten is een gewenste wooncarrière zichtbaar. Een student verhuist daarbij wel vijf à 
zeven keer  in zijn studentenperiode. Dit geeft aan dat studenten altijd opzoek zijn naar een betere plek 
en/of woning. De gevonden literatuur wordt hiermee vanuit de praktijk bevestigd.  

 
 Faciliteiten en voorzieningen 

Het belang  van goede  faciliteiten en  voorzieningen  in de nabijheid  van een  studentencomplex  is  in de 
literatuur aan bod gekomen. Om welke specifieke faciliteiten en voorzieningen het ging kwam alleen niet 
voldoende naar voren en daarom is in de interviews hier specifiek verder naar gevraagd.  
 
Studenten hechten waarde aan de volgende faciliteiten wanneer het hun studentencomplex betreft: een 
fietsenberging,  goede  sociale  controle  in  en  rondom  het  gebouw  en  internet.  Internet  is  daarbij  een 
eerste levensbehoefte van studenten en daar dient derhalve in voorzien te zijn in een studenteneenheid 
of  complex.  Daarnaast  zijn  gezamenlijke  voorzieningen  in  het  gebouw,  zijnde:  een  woonkamer  c.q. 
ontmoetingsplek, ook van toegevoegde waarde voor de studenten. Het sociale aspect van uitwonend zijn 
blijft  hierdoor  gewaarborgd.  De  voorzieningen  die  een  student  graag  in  zijn  omgeving  heeft,  zijn  de 
dagelijkse  voorzieningen:  supermarkt,  wasserette  alsmede  een  goede  aansluiting  op  het  openbaar 
vervoer. 
 
Als aanvulling op voorgaande werd aangegeven dat studenten altijd de goedkoopste voorzieningen willen 
gebruiken. Als  ze het ergens anders namelijk goedkoper  kunnen  krijgen, gaan  ze daar naar  toe. Bij de 
ontwikkeling van voorzieningen behorend bij een studentencomplex dient men als potentiële verhuurder 
hier dan ook rekening mee te houden. Dit is een mooie aanvulling op de instelling die studenten hebben 
bij het zoeken naar een geschikte huisvesting. De prijs is dus in alle opzichte bepalend voor een student. 

 

Prijs 
Het beschikbare maandbedrag is belangrijk voor de betaalbaarheid van een studenteneenheid. Hoe dit bedrag 
is opgebouwd is toegelicht in de literatuur. De vraag is dan alleen nog: is het maandbedrag dat een student ter 
beschikking heeft echt het minst flexibel ten behoeve van de betaalbaarheid van hun studenteneenheid.  
 
Het  liefst wil het merendeel van de  studenten hartje centrum wonen en dit ook nog voor een aantrekkelijk 
huurprijs. Gedurende de  zoektocht  zullen de  studenten hun wensen moeten bijstellen, omdat deze wensen 
gewoonweg niet haalbaar zijn. Echter, bij het bijstellen zal de prijs vrijwel gelijk blijven, omdat de studenten nu 
eenmaal een bepaald maandbedrag ter beschikking hebben. Vanuit de studentenhuisvesters is de aangegeven 
inflexibiliteit van het maandbedrag vanuit de literatuur bevestigd.  
 
Indien naar het percentage van het  totale maandbedrag wordt gevraagd, geeft men aan dat dit percentage 
toch iets hoger ligt dan de eerder aangegeven 30 procent in de literatuur. Bij het kenniscentrum gaan ze uit van 
een beschikbaar maandbedrag van tussen de 900 en 1.000 euro per maand. Dit sluit aan op het aangegeven 
maandbedrag  van  915  euro  in  de  literatuur. De  huurprijzen  liggen  tussen  de  300  en  400  euro  per maand 
(kosten  inclusief), waardoor een student uiteindelijk 40 procent van zijn maandbedrag uitgeeft aan de huur. 
Het aanhouden van 40 procent van het maandbedrag is daarbij realistischer, vanwege de huurprijzen die veelal 
tussen de 300 en 400 euro per maand zijn (zichtbaar in figuur 2.5).  
 

Locatie 
De locatie is belangrijk voor een student, zoals algemeen bekend. Echter, om welke locaties het dan gaat en of 
deze makkelijk te herkennen zijn in een studentenstad is niet duidelijk te achterhalen in de literatuur. Om deze 
redenen  is hier dan ook naar expliciet naar gevraagd  in de  interviews.   Een ding staat vast: studenten willen 
graag  in het  centrum of dichtbij de campus wonen. Ze willen  in de drukte  zitten. Echter, hoe  schaarser het 
goed, hoe meer ze zullen  inleveren.  Iedere studentenstad heeft daarbij  ‘zijn plek’ waar het echte centrum  is 
van de studenten, waarbij zich dit vanzelf tot stand komt. 
 
Wanneer naar populaire  locaties wordt gekeken,  is een as  zichtbaar  tussen het  centrum  van de  stad en de 
onderwijsinstelling. De studenten willen zich tussen deze twee voorzieningen huisvesten, zodat beide op een 
bereikbare  afstand  liggen. Niet  iedere  student heeft  een  auto  tot  zijn beschikking, waardoor  kritisch wordt 
gekeken  naar  de  afstanden  tussen  deze  twee  belangrijke  voorzieningen.  De  student wenst  zich  daarbij  op 
maximaal  10 minuten  fietsen  van het  centrum of de onderwijsinstelling  te bevinden. Ondanks de  geaccep‐
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teerde afstand blijft de student tijdens zijn of haar studententijd toch hopen op een kamer in hartje centrum. 
Dat  de  locatie  belangrijk  is  voor  de  doelgroep  studenten  wordt  middels  de  interviews  meerdere  malen 
bevestigd, waardoor de kennis vanuit de literatuur wordt bevestigd. Met deze wens dient dan ook rekening te 
worden  gehouden  in  de  ontwikkeling  van  studentenhuisvesting. Wanneer  namelijk  leegstand  zal  ontstaan 
buiten de piekmomenten, zal deze  leegstand voornamelijk plaatsvinden  in randgebieden van het centrum en 
niet in het centrum zelf. 
 

2.2.2 Aanbod 
 
In de literatuur werd aangegeven dat de aanbodzijde een ontransparante markt is. Dit aspect werd bevestigd in 
de  interviews met  de  experts.  Een  van  de  ontwikkelingen waaruit  dit  voortkomt  is  dat wanneer  de  vraag 
toeneemt, de particuliere markt ook opbloeit. Echter, voor de aanbieders is het tegenwoordig niet meer altijd 
zo aantrekkelijk om actief te worden binnen de particuliere markt, vanwege aangepaste belastingsmaatrege‐
len. Deze maatregelen kunnen er namelijk voor  zorgen dat de verhuurder gekort wordt op  zijn pensioen of 
uitkering. Door deze dynamiek in de markt, is er tevens geen goed zicht op de markt. Hierdoor zal er altijd een 
verdringingseffect zijn binnen de studentenhuisvesting.  
 
Verder is in de interviews niet ingegaan op de huisvesting zelf, vanwege de voldoende onderbouwde literatuur. 
Naar de ontwikkelingen vanuit de aanbodzijde is wel gevraagd, vanwege enkele partijen die zelf betrokken zijn 
bij  het  Landelijk  Actieplan  Studentenhuisvesting  en  de  kijk  op  de  betrokkenheid  van  nieuwe marktpartijen 
vanuit zowel de bestaande aanbieders als de potentiële aanbieders.  

 
Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 
De geïnterviewde studentenhuisvesters en een kenniscentrum hebben met nog enkele sociale huisvesters de 
verantwoordelijkheid  genomen  voor  de  realisatie  van  de  16.000  studenteneenheden  vanuit  het  Landelijk 
Actieplan Studentenhuisvesting. Het getal van 16.000 eenheden  is hoog, werd aangegeven  in de  interviews, 
maar realistisch voor de sociale studentenhuisvesters naar aanleiding van de 19.000 gerealiseerde eenheden 
tussen 2003‐2010 en de reeks projecten die al op de planning stonden. Daarnaast hebben enkele maatregelen 
die zijn voortgekomen vanuit het LAS gezorgd voor een makkelijkere werkwijze, waarmee voordeel kan worden 
behaald  in  het  realiseren  van  nieuw  aanbod.  De  leden  hebben  gezamenlijk  al  4.056  studenteneenheden 
opgeleverd. Er zijn er 3.488 in aanbouw en 4.577 in de voorbereidingsfase. In totaal zijn dit 12.121 studenten‐
eenheden, waarbij er nog een doorlooptijd is tot 2016 (De Kenniseconomie, 2012). 
 

Marktpartijen 
Dat  er  interesse  in  de  studentenhuisvesting  is  vanuit  enkele marktpartijen  geven  bijna  alle  geïnterviewde 
experts  aan. De  studentenhuisvesters  zien  hier  zelfs  eventuele  samenwerkingsverbanden  in,  omdat  zij  hun 
kennis en specialisme op dit moment kunnen aanbieden. Het  is alleen moeilijk vast te stellen of de  interesse 
gaat om een trend, of dat commerciële partijen betrokken zullen blijven bij de verdere ontwikkelingen binnen 
de studentenhuisvesting in de toekomst. Indien de vastgoedmarkt in zijn geheel aantrekt, wordt verwacht dat 
de  commerciële  partijen  weer  zullen  investeren  in  de  projecten  met  hogere  rendementen.  Commerciële 
partijen hebben tenslotte studentenhuisvesting niet als kerndoelstelling.  
 

2.3 TOEKOMST PERSPECTIEF 
 
 
De  studentenhuisvesting  in  Nederland  staat  bekend  om  zijn  specifieke  problematiek, waarbij  de  snelle  en 
wisselende groei van studentenaantallen niet bij te houden  is door middel van het creëren van aanbod (SSH, 
2012). Ieder jaar verschijnen dan ook nog altijd de krantenkoppen waarin het tekort wordt benoemd.  
 

  ‘Steeds meer studenten gedwongen bij moeders thuis te wonen.’ (Trouw, 2011) 
 
Een taak voor de studentenhuisvesting in de toekomst is er zeker, maar verschillend per stad. Sommige steden 
hebben geen tekorten en hebben te maken met een ontspannen markt, zoals Enschede. In deze stad kunnen 
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studenten binnen gemiddeld drie maanden een eenheid vinden. Daarnaast zijn de steden met tekorten, onder 
te verdelen in drie verschillende typen: 

 Ernstige  tekorten  zoals  in Amsterdam,  Leiden  en Delft.  In  deze  steden  is  er  geen  sprake  van  een 
kwalitatieve woonkeuze, maar is een student blij wanneer hij of zij überhaupt een eenheid heeft.  

 Tekorten zoals in Eindhoven, Wageningen en onder andere Nijmegen. In deze steden is er geen sprake 
van kamernood, maar ligt er zeker nog een uitdaging in de aantallen voor studentenhuisvesting.  

 Kwalitatieve tekorten zoals in Maastricht, Groningen en onder andere Rotterdam. In deze steden zijn 
er voldoende beschikbare eenheden, maar de kwaliteit van dit aanbod sluit niet aan op de behoefte 
vanuit de studenten (Mulder et al, 2010).  

 

De uiteindelijke taak 
Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van ABF Research, zal een bandbreedte van tussen de 79.000 
en 89.000 eenheden ontwikkeld dienen  te worden om  te voldoen aan de huidige en de  toenemende vraag 
vanuit de studentenaantallen tot 2020.  
 
Het  streven  vanuit  de  Kences‐deelnemers  ligt  voornamelijk  bij  de  realisatie  van  de  toekomstige  benodigde 
extra  33.000  studenteneenheden  tot  en met  2020.  Hierdoor  zal  het  huidige  tekort  niet  verder  toenemen, 
ondanks  de  verwachte  groei  van  het  aantal  studenten  (Poulus,  2012).  Op  dit  moment  zijn  de  Kences 
deelnemers bezig om de  afgesproken 16.000  studenteneenheden  vanuit het  Landelijk Actieplan  Studenten‐
huisvesting te realiseren. Echter, door het realiseren van deze studenteneenheden worden de huidige tekorten 
nog niet opgelost. De interesse voor de studentenhuisvesting vanuit de commerciële marktpartijen kan hierbij 
een  toegevoegde waarde opleveren voor zowel de vraag‐ als aanbodzijde. Zodat uiteindelijk ook het huidige 
tekort aan studenteneenheden in de toekomst kan en zal afnemen. Het vinden van een studenteneenheid zal 
dan op den duur niet meer zo problematisch zijn zoals deze (deel)markt momenteel bekend staat.  
 
Voor de toekomst  lig dus duidelijk een taak binnen de studentenhuisvesting, waarbij vanuit de analyse en de 
interviews is voortgekomen dat deze taak zich voornamelijk dient te richten op het realiseren van zelfstandige 
eenheden met eigen voorzieningen. Dit komt mede door het feit dat 2/3 van de studentenmarkt al bestaat uit 
onzelfstandige eenheden, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten (Poulus, 2012). Indien men kijkt 
naar de  taak per studentenstad  in  figuur 2.9, blijkt dat  in de meeste studentensteden vooral een kwalitatief 
tekort moet worden opgevangen, door het  realiseren  van  eenheden met  eigen  voorzieningen. De bekende 
studentensteden zoals Amsterdam, Utrecht en Leiden zitten daarnaast eerst nog met een kwantitatieve tekort. 
Dit is ook zichtbaar in figuur 2.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.10 Gewenst extra aanbod afgestemd op de woonwensen van de studenten (in duizenden; Poulus, 2012). 
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2.4 SUBCONCLUSIE 
 
 
De eerder toegelichte vraag en aanbod en de daarop aanvullende input vanuit de praktijk geven beide weer dat 
er binnen de studentenhuisvesting nog een duidelijke taak  ligt om de vraag en het aanbod dichtbij elkaar te 
brengen. 
 
De  vraag  vanuit de doelgroep  studenten bestaat  voornamelijk uit de behoefte naar  zelfstandige  eenheden. 
Deze wens komt voort uit het  feit dat  studenten wooncarrière willen maken binnen hun  studentenperiode, 
meer  privacy willen  en  dit  soort  eenheid  een  goede  prijs‐kwaliteitverhouding  oplevert  door middel  van  de 
huurtoeslag. Naast de gewenste woonvorm, zijn de kenmerken prijs en  locatie belangrijk voor studenten. De 
betaalbaarheid is hierbij het meest bepalende kenmerk zoals eerder bevestigd. De gemiddelde gewenste huur‐
prijs komt neer op een bedrag van tussen de 300 en 400 euro per maand. De locatie speelt echter ook een rol 
in  de  huurprijs  die men wil  betalen. Hoe  beter  de  locatie,  hoe meer  een  student hiervoor wil  betalen. De 
faciliteiten bij en de  voorzieningen  rondom het  studentencomplex  zijn daarmee medebepalend  in de  keuze 
voor een bepaalde studenteneenheid. Een student zal dus voordurend op zoek zijn naar een compromis tussen 
de locatie en de prijs, waarbij de levensstijl van de student van invloed is.  
 
Het  aanbod  bestaat  echter  voor  tweederde  deel  uit  onzelfstandige  eenheden,  waardoor  de  gewenste 
wooncarrière momenteel niet kan worden gemaakt. Een meer divers aanbod zal dan ook gecreëerd moeten 
worden  en het  ontwikkelen  van meer  zelfstandige  eenheden draagt hier  aan bij. Daarnaast  kunnen  enkele 
studenten niet eens uitwonend zijn door het ontbreken van voldoende aanbod, waarbij voor de toekomst nog 
een verdere toename van de doelgroep die uitwonend wil zijn wordt verwacht. Het aanbod van de studenten‐
huisvesting  dient  met  een  bandbreedte  van  tussen  de  79.600  en  89.000  studenteneenheden  te  worden 
uitgebreid om aan de kwantitatieve vraag te voldoen.   
 
Zoals aangegeven aan het begin van dit hoofdstuk: ‘de’ student bestaat niet! Dit volgt ook uit het divers aanbod 
dat gewenst wordt vanuit de doelgroep. De wensen en eisen van de  studenten  zijn daarnaast op basis van 
voorgaande beter te omschrijven als woonbehoefte, waarbij deze behoefte zijn samengevat in tabel 2.2.  
 
Tabel 2.2 Woonbehoefte van studenten 
Kwaliteit  L  E  Prijs  L E Locatie L E
Zelfstandige en 
onzelfstandige eenheden: 
divers aanbod creëren i.v.m. 
de mogelijkheid tot 
wooncarrière. 

X  X  Onzelfstandige eenheid is 
men bereid om minder dan 
300 of tussen de 300‐400 
euro te betalen aan huur. 

X   Centrale locatie, waarbij een 
maximale afstand van 10 
minuten gewenst is. 

X X

Meer privacy gewenst, dat 
zich vertaald in de wens van 
zelfstandige eenheden. 

X  X  Zelfstandige eenheid is men 
bereid om meer dan 300 euro 
te betalen per maand aan 
huur. 

X   As zichtbaar tussen het 
centrum en de 
onderwijsinstelling. Belang 
van bereikbare afstand. 

  X

Gemeenschappelijke ruimte / 
ontmoetingsplek. 

X  X  Eigen woning wil een student 
meer dan 400 euro per 
maand voor betalen. 

X        

Dichtbij dagelijkse 
voorzieningen, zoals een 
supermarkt en wasserette. 

  X             

Veiligheid rondom en in het 
gebouw. 

  X             

Openbaar vervoer in de 
nabije omgeving.  

  X             

Een fietsenberging    X             

Een internetaansluiting.    X             

 
L: staat in de tabel voor de informatie die is voortgekomen uit de literatuur.  
E: staat voor de input vanuit de experts interviews. 
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3. KANTOORGEBOUWEN 
 
 
Zoals bekend verondersteld mag worden, is op dit moment in Nederland het probleem van de kantorenmarkt 
dat de vraag en het aanbod niet (meer) op elkaar aansluiten. De vraag naar verhuurbare vierkante meters nam 
de afgelopen  jaren af, terwijl  in dezelfde periode het aanbod  juist toenam  (Twynstra Gudde, 2010). Door dit 
gegeven kent de kantorenvoorraad op dit moment het hoogste leegstandspercentage ooit in de geschiedenis, 
te weten 14.1 procent (DTZ Zadelhoff, 2012d). Dit  leegstandspercentage zorgt niet alleen voor een terughou‐
dendheid bij de spelers in de vastgoedmarkt, maar kan ook verloedering van het gebouw en de omgeving tot 
gevolg hebben (Bak, 2009). Een  integrale aanpak  is noodzakelijk om de problematiek, althans gedeeltelijk, op 
te lossen voor de toekomst.    
 
In dit hoofdstuk zal de kantorenmarkt allereerst worden geanalyseerd op basis van de reeds beschikbare kennis 
in de  literatuur. De analyse van deze bestaande kennis heeft betrekking op zowel de vraag‐ als aanbodzijde, 
waarbij op het aanbod van de kantoorgebouwen de meeste nadruk ligt. Vervolgens worden interviews over de 
problematiek  van  leegstaande  kantoorgebouwen  gehouden met  experts uit de  vastgoedwereld. Met de uit 
deze interviews verkregen resultaten wordt de analyse van de literatuur geactualiseerd. Afgesloten wordt met 
de uitdaging die er voor de vastgoedwereld ligt  met betrekking tot de leegstaande kantoorgebouwen.  
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3.1 LITERATUURSTUDIE 
 
 
In  de  literatuurstudie  zal  eerst  de  vraag  naar  kantoorruimte worden  geanalyseerd. Op  deze manier wordt 
inzichtelijk hoe de vraag zich  in de afgelopen  jaren heeft ontwikkeld, en misschien nog wel belangrijker hoe 
deze  vraag  zich  in de  toekomst ontwikkelt. Daarna wordt gekeken naar de aanbodzijde  van de  leegstaande 
kantoormarkt: wat zijn de specifieke kenmerken hiervan? Is deze markt daarnaast ook nog onderhevig aan ont‐
wikkelingen die zullen plaatsvinden in de komende jaren?  
 

3.1.1 Vraag 
 
Kantoorgebouwen  zijn een  steeds groter aandeel gaan  innemen  in het  stadsbeeld van Nederland. Dit beeld 
heeft  zich  gevormd  in de  afgelopen  jaren, waarin  zowel een  toenemende  als  afnemende  vraag  zichtbaar  is 
geweest. Hoe de schommelingen vanuit de vraagzijde hebben geleid tot de huidige kantorenvoorraad, wordt 
toegelicht in de subparagraaf ‘achtergrond’. In de aansluitende subparagraaf worden de ontwikkelingen aange‐
duid waarmee men in de toekomst rekening dient te houden.   
 

3.1.1.1    Achtergrond 
Het hiervoor weergegeven beeld van de kantorenmarkt is voornamelijk  in de afgelopen twintig  jaar tot stand 
gekomen door een toename van zeventig procent, tot 46.5 miljoen vierkante meters aan kantoorgebouwen in 
2010  (DTZ  Zadelhoff, 2010b). Deze  groei  is  aanzienlijk en  vloeit  voort uit de  toenemende  vraag  in de  jaren 
negentig (Steinmaier, 2011). Op deze vraag werd  ingespeeld door kantoorgebouwen specifiek als beleggings‐
object te ontwikkelen. In deze situatie worden gebouwen gerealiseerd zonder dat al een bepaalde huurder in 
beeld is. Dit risico kan makkelijker genomen worden in economisch goede tijden. Beleggers kunnen er dan met 
een bepaalde mate van  zekerheid vanuit gaan dat hun kantoorgebouw verhuurd wordt na oplevering  (SBR, 
2010). Alleen  is het zo dat de realisatie van aanbod per definitie achterloopt op de vraag. Hierdoor wordt er 
nog aanbod gerealiseerd,  terwijl de vraag  inmiddels al  is afgenomen. Tezamen met het omgekeerde proces 
(vraag overtreft aanbod), wordt dit de varkenscyclus genoemd. In 2000 werden zodoende nog steeds nieuwe 
kantoorgebouwen  gerealiseerd,  terwijl  de  vraag  al  aan  het  afnemen was  (Steinmaier,  2011). De  verhuisge‐
neigdheid was er  toen nog wel, waarbij oudere  kantoorgebouwen werden  ingeruild  voor  kwalitatief betere 
kantoorgebouwen,  met  een  betere  locatie  en  een  aantrekkelijkere  huurprijs  (van  der  Voordt,  2007).  In 
afbeelding  3.1  is  deze  verschuiving  in  de  opname  van  bestaande  naar  nieuwe  kantoorgebouwen  zichtbaar 
vanwege het toenemende aanbod in bestaande kantoorgebouwen in de loop der jaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Leegstand naar nieuwbouw en bestaande bouw, in miljoen vierkante meter (EIB; Zuidema, 2010) 
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In 2003 werd door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een  leegstandspercentage van 10.3 procent 
vastgesteld.  Dit  was  een  relatief  hoog  percentage  voor  die  economisch  goede  tijd11.  Een  herstel  werd 
toendertijd  in  2008  verwacht  (Hermans,  2004).  In  2007  begon  echter  de  economische  crisis  en  viel  het 
vertrouwen in de markt weg (Steinmaier, 2011; DTZ Zadelhoff, 2010b). Wanneer het economisch slechter gaat, 
gaan organisaties bezuinigingen doorvoeren. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor de huisvesting, door 
onder  andere  afnemende  aantallen  medewerkers  en  nieuwe,  flexibele  werkconcepten.  Dit  resulteert 
uiteindelijk  in  een  afname  van het  aantal  vierkante meters  alsmede  een  lagere huurprijs  (Twynstra Gudde, 
2010). Dit  is zichtbaar  in de opname van de kantorenvoorraad, die  in 2012 25 procent  lager  ligt dan  in 2011 
(Dynamis, 2012; Bak, 2012a). Dit  is  te herleiden naar de aanhoudende ongunstige economische omstandig‐
heden  (Bak,  2012b).  De  effecten  van  deze  bezuinigingen  komen  bovenop  het  voorheen  al  relatief  hoge 
leegstandspercentage  in 2003, waardoor de kantorenvoorraad momenteel een bijzonder groot aandeel  leeg‐
staande kantoorgebouwen heeft.  
 

3.1.1.2    Ontwikkelingen vanuit de vraag 
Om de vraag naar kantoorgebouwen voor de toekomst te bepalen, dient er rekening te worden gehouden met 
enkele nieuwe ontwikkelingen die tevens het soort vraag naar kantoorruimte zullen beïnvloeden.  
 

Bezuinigingen 
Allereerst  terugkomend op de conjuncturele ontwikkelingen: de economische crisis zorgt voor bezuinigingen 
die  in de  regel effect hebben op de  langere  termijn. Uit een onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat deze 
bezuinigingen voor 80 procent invloed hebben op de huisvestingskosten en  veelal resulteren in vermindering 
van het  aantal  gebruikte  vierkante meters  (2010). Organisaties  kiezen er  soms ook  voor om  (delen  van) de 
organisatie  te  verhuizen naar  lage  loonlanden  in  het  kader  van  kostenbesparing,  zoals  een  callcenter  (SBR, 
2010;  Van  der  Voordt,  2007).  Daarnaast  neemt  het  aantal  faillissementen  toe  in  een  periode  van  crisis, 
waardoor in het algemeen al meer vierkante meters beschikbaar komen op de kantorenmarkt. 
 

Het nieuwe werken 
Het  concept  ‘het  nieuwe werken’  beïnvloedt  de  vraag  naar  het  aantal  vierkante meters  per werkplek.  Dit 
concept houdt in dat werknemers flexibel zijn in hun werkplek en werktijd. De werkplek is daarbij afgestemd op 
de handeling die op dat moment moet worden verricht (Steinmaier, 2011; Twynstra Gudde, 2011). Niet alleen 
worden er minder werkplekken gebruikt, maar deze ontwikkeling vraagt ook om een ander soort werkplekken 
(Twynstra  Gudde,  2010).  Het  laatste  kan  leiden  tot  een  ruimtebesparing  van  20  procent  per  werkplek 
(Steinmaier, 2011). Figuur 3.2 toont deze afname in vierkante meters per werkplek in de afgelopen jaren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2 Ontwikkeling aantal vierkante meter vvo per werkplek (NSF; Steinmaier, 2011) 

 
Het nieuwe werken  staat voor efficiëntie, productiviteit,  tevredenheid van werknemers, het verbeteren van 
bedrijfsresultaten en kostenbesparing. De vraag naar kleinere kantoorgebouwen en nieuwe flexibele kantoor‐
concepten is momenteel dan ook groot en zal zorgen voor een verdere toename van het leegstandspercentage 
(Twynstra Gudde, 2010; DTZ Zadelhoff, 2010a).  
 

                                                            
11 De geaccepteerde leegstand in de kantorenmarkt bevindt zich binnen een bandbreedte van tussen de vier en acht 

procent, te noemen frictieleegstand. In deze situatie spreekt men nog over een gezonde kantorenmarkt. 
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Beroepsbevolking 
Tot slot heeft de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tevens gevolgen voor de vraag. De 
vergrijzende beroepsbevolking  zorgt ervoor dat op  termijn een  lagere arbeidsparticipatie  zichtbaar wordt  in 
Nederland (SBR, 2010). Minder mensen zullen de arbeidsmarkt betreden in verhouding tot het aantal mensen 
dat de arbeidsmarkt verlaat. Dat resulteert in minder benodigde werkplekken en dus minder vierkante meters 
aan kantoorruimte (DTZ, 2010a; Bak, 2009).  
 

3.1.2 Aanbod 
 
In de voorgaande paragraaf  is toegelicht dat de afgelopen  jaren een afname zichtbaar  is geweest  in de vraag 
naar  kantoorruimte. Maar wat betekent dit  voor de  aanbodzijde  van de markt?  Sinds 2003 heeft dit,  zoals 
reeds  aangegeven,  gezorgd  voor  een  toename  in  het  leegstandspercentage  (door  onder  andere  de  econo‐
mische crisis). Sinds 2010 is er echter wel een kleine afvlakking van de groeicurve geconstateerd (Bak, 2012a). 
In 2012  is het leegstandspercentage voor de eerste helft van het  jaar zelfs gelijk gebleven aan 2011, namelijk 
14.1 procent (DTZ Zadelhoff, 2012d).  
 

3.1.2.1    Leegstaande kantoorgebouwen 
De  kantorenvoorraad  in  zijn  geheel  omvat  49.129.000  vierkante meter  verhuurbaar  vloeroppervlak  (v.v.o.), 
waarbij de  leegstaande  kantoorruimte 6.906.000  vierkante meter  v.v.o. betreft  (DTZ Zadelhoff, 2012d). Van 
deze leegstaande kantoorgebouwen is 36 procent structureel van aard (Bak, 2012a). Van structurele leegstand 
is sprake wanneer een gebouw langer dan drie jaar leeg staat (DTZ Zadelhoff, 2012c).  
 
Het  leegstandspercentage  is  daarbij  niet  gelijkelijk  te  verdelen  over  alle  soorten  gebouwen  binnen  de 
kantorenvoorraad.  Kantoorgebouwen  met  bepaalde  kenmerken  staan  vaker  leeg.  Om  dit  verschijnsel  te 
kunnen begrijpen, dient eerst een indeling gemaakt te worden van die kantoorgebouwen en hun kenmerken. 
Een onderscheid kan gemaakt worden in gebouwkenmerk en eigenaren en locaties van een kantoorgebouw.  
 

Gebouwkenmerken 
Ieder kantoorgebouw typeert een bepaald tijdsvlak, met de bijbehorende specifieke vraag naar kantoorruimte 
van  dat moment.  In  de  periode  1960  ‐  1980  zijn  kantoorgebouwen  ontwikkeld met  een  gemiddeld  aantal 
vierkante meters van 2.950. Dit type behoort momenteel tot de grootste gemiddelde kantoorruimtes van een 
periode in Nederland. De kleinste kantoorruimtes, met een gemiddelde metrage van 1.214, zijn gebouwd in de 
periode 1900  ‐ 1920  (DTZ Zadelhoff, 2010b).  In deze periode waren er niet veel kantoorbanen, hetgeen zich 
vertaalde in de geringe oppervlakte (Steinmaier, 2011). Tussen de periode 1980 ‐ 2000 is het merendeel van de 
huidige  kantorenvoorraad  gerealiseerd  (70  procent).  Deze  periode  staat  bekend  om  de  monofunctionele 
kantoorparken (DTZ Zadelhoff, 2012c). De verdeling van het kantorenaanbod naar  leeftijd en grootteklasse  is 
weergegeven in figuur 3.3 en 3.4. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.3 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd medio 
2012 (Bewerkt, Bak, 2012) 

Figuur 3.4 Aanbod van kantoorruimte naar grootteklasse 
medio 2012 (Bewerkt, Bak, 2012) 

 

De gemiddelde leeftijd van de kantoorvoorraad is 25 jaar (DTZ Zadelhoff, 2010b). De categorie van gebouwen 
van 18 jaar en ouder is het minst aantrekkelijk, zo blijkt ook uit het aanzienlijke aandeel van deze categorie in 
het  aantal  kantoren  dat  structureel  leegstaat  (Bak,  2012a;  DTZ  Zadelhoff,  2012c;  Dynamis,  2012).  Van  de 
oudere kantorenvoorraad uit de periode 1960‐1980 is momenteel vijftig procent structurele leegstand.  
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Een mogelijke  verklaring  voor  het  grote  aantal  gebouwen  in  die  leeftijdscategorie  dat  leegstaat,  is  dat  de 
gebouwen uit  vermelde periode de  categorie  vormen met de  grootste  kantooroppervlaktes  (DTZ  Zadelhoff, 
2012c). De NVM heeft eveneens onderscheid gemaakt naar grootteklassen in verhouding tot leegstand, waarbij 
een groei is waargenomen in de eerste helft van 2012 in de grootteklasse van 500 ‐ 1.000 vierkante meter en 
van  5.000  ‐  10.000  vierkante  meter.  De  laatste  klasse  is  toegenomen  doordat  gehele  gebouwen  ineens 
beschikbaar kwamen (Bak, 2012b). De groei  in de grootteklasse van 500  ‐ 1.000 vierkante meter  is overigens 
opmerkelijk. De  transacties  in deze klasse  zijn namelijk wel  toegenomen  in 2012 vanwege de belangstelling 
voor de gebouwen  in deze klasse  (Bak, 2012a; DTZ Zadelhoff, 2012c; Dynamis, 2012). Deze  interesse houdt 
verband met de afnemende vraag naar vierkante meters door bedrijven in verband met de bezuinigingen en de 
andere vermelde ontwikkelingen. 
 

Eigenaren 
Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden binnen de categorie leegstaande kantoorgebouwen naar type 
eigenaar. Er worden vier verschillende typen eigenaren onderscheiden (Zuidema, 2010):  

 De particuliere belegger: een persoon die zijn privé vermogen  investeert om rendementen mee te 
behalen.  

 Een vastgoedfonds: een  fonds met daarin geld van verschillende beleggers, dat   vervolgens wordt 
geïnvesteerd in vastgoed.  

 Institutionele beleggers: bedrijven die het vermogen van onder andere pensioenfondsen beheren. 

 Overig + onbekend: onder meer buitenlandse beleggers die (een deel van) hun vermogen investeren 
in vastgoed in Nederland.  
 

De structureel leegstaande kantoorgebouwen zijn veelal in het bezit van de vastgoedfondsen en buitenlandse 
beleggers (overig + onbekend). De vastgoedfondsen hebben het grootste deel van de leegstand in hun porte‐
feuille. De buitenlandse beleggers hebben vaak een of meerdere leegstaande kantoorgebouwen in Nederland 
in hun bezit. Op de  gehele portefeuille merken  zij  echter nauwelijks dat deze  kantoorgebouwen  leegstaan, 
omdat het totale rendement wel behaald wordt (Benraad et al, 2012). De  institutionele beleggers zijn daarbij 
de meer risicomijdende partij, waardoor zij een beperkt aantal  leegstaande kantoorgebouwen kennen  in hun 
portefeuille. Naast het risicoprofiel van de belegger speelt de mate van slagvaardigheid en flexibiliteit een rol. 
De particuliere en institutionele beleggers zijn in dit geval relatief slagvaardig en flexibel, waardoor zij adequaat 
kunnen  reageren  op  een  leegstaand  kantoorgebouw  in  hun  portefeuille  (Zuidema,  2010).  Een  en  ander  is 
weergegeven in figuur 3.5. 

 
Figuur 3.5 Leegstand naar soort eigenaar, in percentages  (Jones Lang LaSalle; Zuidema, 2010) 

 

Locatie 
Tot  slot  is de  locatie van een kantoorgebouw uiteraard van belang. Net  zoals bij  ieder vastgoedobject  is de 
locatie  in  hoge mate  bepalend  bij  de  keuze  voor  een  gebouw.  In  de  kantorenmarkt  is  er  sprake  van  een 
schaarste van goede kantoorgebouwen op goede locaties, ondanks het totale aanbodoverschot (DTZ Zadelhoff, 
2010b). Bij de analyse van het aanbodoverschot worden de onaantrekkelijke  locaties dan ook gezien als het 
meest problematische aspect (Bak, 2009; Van der Voordt, 2007).  
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De  aantrekkelijkheid  van  een  locatie  is  zichtbaar  in het onderscheid naar  (minder)  kansrijk  aanbod dat  kan 
worden gemaakt binnen de leegstaande kantoorgebouwen (DTZ Zadelhoff, 2012c):  

 Het  kansrijk  aanbod; betreft  kantoorgebouwen op binnenstedelijke  locaties, dichtbij het openbaar 
vervoer en met voorzieningen in de nabije omgeving. Van het totale aanbod van de kantorenmarkt is 
18 procent als kansrijk te bestempelen, circa 1 miljoen vierkante meter.  

 Het kanshebbend aanbod; dit zijn goede  locaties binnen de randen van steden en randgemeenten. 
Deze  gebouwen  hebben  echter  wel  een  renovatie  nodig  om  aantrekkelijk  te  worden  voor  de 
kantorenmarkt. Dit aanbod betreft 54 procent, hetgeen circa 4 miljoen vierkante meter omvat. 

 Het kansarm aanbod; bevindt  zich  veelal op de monofunctionele  locaties, waarvan het merendeel 
behoort  tot de  structurele  leegstand. Van het  totale aanbod  is 28 procent kansarm: circa 2 miljoen 
vierkante meter. 
 

De  tegenwoordig  onaantrekkelijke  locaties  zijn  voor  het merendeel  (tweederde)  gelegen  op  de monofunc‐
tionele kantoorparken aan de snelwegen (Bak, 2012a). Deze parken zijn gebouwd op de C‐locaties in verband 
met het plaatsgebrek in de stadskernen (A‐locaties; SBR, 2010). Tegenwoordig willen werknemers weer werken 
in  gebieden waar wonen, werken  en winkelen  samen  zijn  gesitueerd.  De  locatie  van  de monofunctionele 
kantoorparken sluit hierdoor niet meer aan op de huidige vraag (van der Voordt, 2007). Dit wil overigens niet 
zeggen  dat  de  binnenstedelijke  locaties  geen  leegstand  kennen.  De  leegstaande  kantorenvoorraad  zit  dus 
voornamelijk aan de  randen van steden en  randgemeenten en naarmate men meer naar de stadskern gaat, 
neemt de leegstand af (DTZ Zadelhoff, 2010b). De leegstand die er wel is in de stadskern is dan echter te wijten 
aan een van de andere kenmerken, bijvoorbeeld de grootteklasse. Dat gezegd hebbende,  is wel een  relatie 
zichtbaar tussen de twee kenmerken locatie en gebouwkenmerk. Wanneer men kijkt naar de C‐locaties zijn op 
deze locaties veelal de monofunctionele kantoorparken gebouwd uit de jaren tachtig, die gekenmerkt zijn door 
een groot aantal vierkante meters. De combinatie van deze kenmerken zorgt hierdoor voor het merendeel van 
de leegstand. 
 

3.1.2.2    Ontwikkelingen binnen de leegstand 
Het  effect  van  de  varkenscyclus  is  niet  langer  voldoende  om  de markt  in  evenwicht  te  brengen  (Zuidema, 
2010). De noodzaak om de problematiek rondom de leegstaande kantoorgebouwen op te lossen is duidelijk bij 
de spelers op deze markt. In 2012 is door de overheid een convenant aanpak leegstaande kantoren opgesteld, 
waarbij  verschillende marktpartijen  zijn betrokken  (Ministerie  van BZK, 2012). Na het ondertekenen  van dit 
convenant,  blijkt  echter  dat  de  maatregelen  te  vrijblijvend  zijn  voor  zowel  de  overheidsinstanties  als  de 
commerciële partijen. Hierdoor komen concrete afspraken en/of maatregelen niet van de grond (Canoy, 2012). 
Enkele partijen  in de markt vrezen voor een  leegstandspercentage van 25 procent  in 2015  (Bak, 2009; Stein‐
maier, 2011).  
 

3.1.3 Resumé: match vraag en aanbod 
 
Wanneer vraag en aanbod  in relatie worden gebracht met elkaar,  is duidelijk dat deze niet  (meer) op elkaar 
aansluiten. Een en ander  is goed zichtbaar  in het aantal vierkante meters dat momenteel  leegstaat, te weten 
6.906.000 vierkante meter (14.1 procent van de gehele voorraad). Ter toelichting, van een gezonde kantoren‐
markt is  sprake bij een leegstandspercentage van tussen de vier en acht procent.  
 
De  varkenscyclus  zorgde  tot  voor  kort  in  beginsel  voor  een  gezonde  kantorenmarkt,  door  de  continue 
afwisseling van vraag‐ en aanbodtekort. Echter, door het wegvallen van het vertrouwen in de markt in deze tijd 
van crisis  is het aanbodoverschot dat er was aan het begin van de crisis  (in 2008) alleen maar  toegenomen. 
Naast de constante toename aanbod, deden zich ontwikkelingen vanuit de vraagzijde voor die het probleem 
nog verergerden. Deze ontwikkelingen hebben  ‐ en zullen naar verwachting  in de komende  jaren nog meer  ‐ 
resulteren in een afnemende vraag naar werkplekken c.q. vierkante meters door de verander(en)de vraag. De 
hiervoor  bedoelde  verandering  in  de  vraag  naar  werkplekken  heeft  een  afnemende  vraag  naar  (grotere) 
kantoorgebouwen tot gevolg. Door het afkalven van de vraag aan de ene kant terwijl aan de andere kant het 
realiseren van nieuw aanbod ongebreideld doorging tot circa 2005, kent de kantorenmarkt momenteel grote 
leegstand (Zuidema et al, 2010). De kantoorgebouwen die leegstaan, hebben als voornaamste kenmerk dat zij 
gedateerd zijn (ouder dan 18 jaar) alsmede op de verkeerde locaties (C‐locaties) gesitueerd. Bovendien vormt 

54



 

deze  categorie  kantoren  ook  nog  eens  de  grootste  gebouwen  uit  de  voorraad  (gemiddeld  2.950 m²). Deze 
incourante kantoorgebouwen zijn overwegend in het bezit van vastgoedfondsen en buitenlandse beleggers.   
 

3.2 EXPERT INTERVIEWS 
 
 
Om de beschikbare kennis uit de literatuur te actualiseren aan de hand van de meest recente ontwikkelingen, 
hebben er interviews plaatsgevonden met experts die (bijna) dagelijks te maken hebben met de leegstand van 
kantoorgebouwen in Nederland. De experts zijn in staat om de bevindingen uit de literatuur uit te breiden door 
middel  van  hun  ervaring  en  kennis.  Daarnaast  kunnen  de  uitkomsten  van  de  gevonden  literatuur worden 
versterkt ‐ of juist gerelativeerd ‐ door de ervaringen uit de praktijk.  
 
De  vragen met  betrekking  tot  (de  oorzaak  van)  de  leegstand  van  bepaalde  categorieën  kantoorgebouwen 
kunnen in beginsel met behulp van de literatuur voldoende beantwoord worden. Wat daarbij opvalt is dat het 
erkennen van het probleem tot nu toe nooit heeft geleid tot het nemen van adequate maatregelen, door de 
overheid noch door marktpartijen. De overheid heeft weliswaar een convenant ‘Aanpak Leegstaande Kantoor‐
gebouwen’ opgesteld, maar hieruit  is niet of nauwelijks actie gevolgd. Het ontbreken van maatregelen vanuit 
de markt valt  in elk geval niet te verklaren door de afwezigheid van voldoende kennis. Door het houden van 
expert  interviews op het gebied van  leegstaande kantoorgebouwen wordt geprobeerd meer  inzicht te krijgen 
in de oorzaak van het gebrek aan gecoördineerde en effectieve actie. De uitkomsten van de interviews vormen 
aldus een aanvulling op de uit de literatuur verkregen kennis.  
 
De betreffende  interviews hebben plaatsgevonden op basis van de vragen zoals weergegeven  in bijlage B. De 
interviews zijn afgenomen in de maanden oktober 2012 tot en met januari 2013. 
 
Om  een  zo  volledig mogelijk  beeld  te  vormen  van  de  leegstaande  kantoorgebouwen  in  Nederland  en  de 
uitdagingen daarbinnen, zijn medewerkers met verscheidene functies werkzaam bij diverse typen bedrijven en 
instanties geïnterviewd. Het betreft: 
 

 Een vastgoedadviseur van een gemeente in Nederland; 
 Een vastgoedadviseur van een commerciële adviserende partij; 
 Een commercieel medewerker van een ontwikkelende aannemer; 
 Een projectontwikkelaar van een belegger; 
 Een medewerker van een onderzoeksbureau.  

 
In de navolgende paragrafen worden de ervaringen en standpunten van deze experts behandeld, zoals deze 
naar voren komen uit hun antwoorden op de vragen. Een aantal vragen bleek lastig te beantwoorden vanwege 
het ontbreken ‐ bij de geïnterviewde ‐ van voldoende specifieke kennis over het betreffende onderwerp. In het 
algemeen kwam echter voldoende respons op de vragen om daaruit conclusies voor dit onderzoek te kunnen 
trekken. 
 

3.2.1 Vraag 
 
Uit de analyse van de vraagzijde ‐ op basis van de literatuur ‐ kwam reeds naar voren dat van 1980‐2000 naar 
aanleiding  van  de  vraag  een  sterke  groei  in  de  kantorenmarkt  heeft  plaatsgevonden.  Het  daaropvolgende 
gerealiseerde aanbod  leidde echter al snel tot een aanbodoverschot, dat een specifieke verhuisbeweging tot 
gevolg  had  waarbij  oude  kantoorgebouwen  werden  ingeruild  voor  nieuwe.  Vervolgens  vonden  er  nieuwe 
ontwikkelingen plaats (zie paragraaf 3.1.3) die het aanbodoverschot alleen nog maar verder vergrootte. Om te 
achterhalen  of  de  praktijk  dezelfde  oorzaken  aanwijst  voor  het  ontstaan  van  de  problematiek  binnen  de 
kantorenmarkt, zijn hier in de interviews specifieke vragen aan gewijd.  
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In de  interviews met de experts werd de hiervoor weergegeven ontstaansgeschiedenis van het huidige  leeg‐
standsprobleem bevestigd, waarbij onder andere de vastgoedadviseur van de gemeente het een het  logisch 
gevolg van het ander noemde. De gemeentelijke vastgoedadviseur vergeleek het met de consumentenmarkt: 
als een particulier in een nieuwere en/of mooiere woning kan gaan wonen, tegen vrijwel gelijkblijvende kosten, 
zal deze direct verhuizen. De gebruikers van kantoorgebouwen maakten simpelweg gebruik van de mogelijk‐
heden die de markt hen bood. Bovenop de  ‘eigen’  leegstand, die  als  gevolg  van deze  verhuisbeweging  ge‐
creëerd werd, kwam vervolgens de economische crisis die de al zichtbare effecten versterkte. 

 
Ontwikkelingen 
De ontwikkeling van ‘het nieuwe werken’ heeft sinds een aantal jaren grote invloed uitgeoefend op het aantal 
benodigde vierkante meters c.q. soort werkplekken. De ingrijpende invloed ‘van het nieuwe werken’ blijkt uit 
de afname in de vierkante meters per werkplek van 25m² per medewerker tot ‐ in sommige gevallen ‐ 12m² per 
werknemer. Het laatste metrage als uitgangspunt nemend, zou dat betekenen dat maar vraag is naar de helft 
van de huidige kantoorvoorraad. Echter, niet ieder bedrijf gebruikt deze waarde per werknemer. Toch geeft het 
voorbeeld wel duidelijk aan waar de kantorenmarkt wringt. Als positieve noot merkten de experts op dat het 
concept van een kantoorgebouw wel altijd zal blijven bestaan, in de functie van ontmoetingsplek.  
 
Vanuit  de  vastgoedadviseur  van  een  commerciële  adviserende  partij  werden  nog  enkele  andere  actuele 
ontwikkelingen  aangekaart,  die  niet  voorkwamen  in  de  literatuur maar  in  de  toekomst wel  invloed  zullen 
uitoefenen op het benodigde aantal vierkante meters per werknemer c.q. organisatie.  

 Allereerst  wordt  door  bedrijven  steeds  meer  geluisterd  naar  de  wensen  c.q.  eisen  van  de 
medewerkers op het gebied van huisvesting; deze wensen zijn  ‐ als het ware  ‐ onderdeel geworden 
van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Werknemers geven aan het  liefst te werken  in een centrale 
locatie, met voorzieningen op  loopafstand, hetgeen zijn weerslag heeft op de vraag naar kantoorge‐
bouwen.  Omgekeerd  kunnen  de  locatie  van  een  pand  en  de  voorzieningen  in  de  omgeving  een 
visitekaartje vormen van een bedrijf, dat helpt bij het aantrekken van jong talent.  

 Daarnaast neemt, zoals aangegeven in de analyse van de literatuur, de beroepsbevolking de komende 
jaren  af.  Volgens  de  vastgoedadviseur  is  het  cruciaal  voor  de Nederlandse  economie  dat  er  in  de 
toekomst meer vrouwen (fulltime) gaan werken. Echter, hiervoor is een bepaalde mate van flexibiliteit 
bij het werken, met name vanwege de combinatie van werk en zorgtaken, noodzakelijk. Deze flexibi‐
lisering kan op zijn beurt weer effect hebben op de benodigde kantoorruimte, maar wat de  invloed 
hiervan concreet zal zijn  is moeilijk  te voorspellen vanwege  ‐ onder meer  ‐ de  invloed van politieke 
maatregelen inzake kinderopvang. 
 

3.2.2 Aanbod 
 
Het bestaande  aanbod binnen de  kantorenmarkt  is overzichtelijk  in  kaart  gebracht  in de naar de  leegstand 
uitgevoerde onderzoeken. Voor de goede orde is tijdens de interviews eveneens specifiek naar de kenmerken 
van de  leegstaande gebouwen gevraagd, teneinde de bevindingen uit de  literatuur te kunnen toetsen aan de 
ervaringen uit de praktijk.  
 
Het percentage van de huidige kantorenmarkt dat leeg staat wordt becijferd op 14.1. Bovendien worden door 
de experts de  specifieke kenmerken van de gebouwen die  leegstaan, bevestigd. Het gaat om gebouwen op 
monofunctionele kantoorparken met weinig voorzieningen. Dat  juist deze gebouwen  leegstaan, vloeit onder 
meer voort uit de hiervoor aangegeven ontwikkelingen. Als locatie hebben deze monofunctionele kantoorpar‐
ken hun aantrekkelijkheid voor bedrijven geheel verloren. De gebouwen op deze kantorenparken zijn volgens 
de experts bovendien veelal te groot en te gedateerd, hetgeen   de  literatuurstudie op dit punt bevestigt. Het 
aanbod van dit deel van de kantoorgebouwen, ook wel het slechte deel van de kantorenmarkt genoemd, sluit 
in veel gevallen dus niet meer aan op de eisen van tegenwoordig. De vastgoedadviseur van de gemeente vult 
daarbij nog aan dat de eigenaren van deze kantoorgebouwen  in veel gevallen buitenlandse pensioenfondsen 
zijn. Deze eigenaren op afstand zijn voor de lokale partijen vaak slecht te bereiken, waardoor het lastiger is om 
het probleem van de leegstand in deze gebieden integraal  aan te pakken. 
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Ontwikkelingen 
Wanneer naar de ontwikkelingen binnen het aanbod wordt gevraagd, komen enkele tegenstrijdige meningen 
uit de praktijk naar voren. Aan de ene kant verwacht de vastgoedadviseur van de commerciële partij dat de 
gebruikers  van  kantoorgebouwen  nog  kritischer  zullen  worden.  Aan  de  andere  kant  staat  de  project‐
ontwikkelaar van een belegger, die een ontwikkeling signaleert van organisaties die hun kwaliteitseisen naar 
beneden bijstellen. Hij geeft het voorbeeld van een organisatie die ‐ tegen alle verwachtingen in ‐ instemt met 
een  nieuw  kantoorgebouw  op  een  C‐locatie  vanwege  de  lagere  huurprijzen  ter  plaatse.  Het  gaat  in  deze 
situatie wel om nieuwbouw maar dan op een C‐locatie waar zich eerder geen bedrijf wilde vestigen.  
 
Ondanks  de  huidige  leegstand  wordt  door  de  mensen  uit  de  praktijk  wel  verwacht  dat  de  vraag  naar 
nieuwbouw  zal  blijven  bestaan.  Een  nadelig  effect  hiervan  is  dat men  ‐  door  de  verhuisbewegingen  ‐  de 
onderkant van de kantorenmarkt zal  ‘leeg trekken’ waardoor er  (nog meer) kansloos aanbod van kantoorge‐
bouwen wordt gecreëerd. De vraag naar nieuwe kantoorgebouwen komt overigens  tevens voort uit ontwik‐
kelingen  aan  de  vraagzijde.  ‘Het  nieuwe werken’  zorgt  namelijk  voor  een  andere  grootte  en  indeling  van 
kantoorgebouwen. Het kan goed zijn dat als gevolg daarvan een nieuw kantoorgebouw gerealiseerd wordt op 
speciaal  verzoek  van  een  bepaald  bedrijf.  In  het  verlengde  daarvan  merkt  de  vastgoedadviseur  van  de 
commerciële  partij  op,  dat  de  huidige  kantorenmarkt  al  gekenmerkt wordt  door  een  schaarste  aan  goede 
kantoorgebouwen en het tekort naar verwachting verder zal toenemen.  
 

3.3 SUBCONCLUSIE 
 
 
De vraag en het aanbod zullen in deze paragraaf, op basis van de analyse vanuit de bestaande literatuur en de 
input vanuit de experts uit de vastgoedmarkt, met elkaar  in  relatie worden gebracht. Zoals bij de  literatuur 
reeds aangegeven, moet de conclusie zijn dat de vraag en het aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Dit volgt 
uit de huidige leegstand die 6.906.000 vierkante meter v.v.o bedraagt (DTZ Zadelhoff, 2012d).   
 
De vraag naar kantoorgebouwen is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan verschillende gebeurtenissen, 
die de behoefte aan het aantal vierkante meters negatief beïnvloeden. Deze veranderde behoefte zorgde voor 
een afnemende vraag naar kantoorgebouwen, een ontwikkeling die door de economische crisis en het concept 
‘het nieuwe werken’ werd versterkt. Voorts  zijn er de  tendensen die nu  zichtbaar worden  zoals de dalende 
beroepsbevolking en de bezuinigingen die op den duur  voelbaar worden  in het  aantal benodigde  vierkante 
meters per bedrijf. Ook hierdoor zal de vraag naar kantoorruimte veranderen, waarbij opgemerkt kan worden 
dat de belangrijkste trend een blijvende afnemende vraag is naar vierkante meters kantoorgebouwen.  
 
Indien dan naar de leegstand (de aanbodzijde) binnen de kantorenmarkt wordt gekeken, valt op dat voorname‐
lijk de oudere kantorenvoorraad leegstaat; 62 procent van de leegstand betreft gebouwen van 18 jaar of ouder. 
Dit  deel  van  de  voorraad  vertoont  daarbij  de  volgende  kenmerken:  een  groot  aantal  vierkante meters  en 
monofunctionele kantoorparken, gelegen op C‐locaties. Het betreft karakteristieken die  tegenwoordig veelal 
niet meer gevraagd zijn in de markt; de bedrijven die nog in bedoelde panden verblijven, grijpen de mogelijk‐
heid aan  tot verhuizen  zodra die  zich voordoet. Bovendien  sluiten de panden met deze kenmerken niet  tot 
nauwelijks meer  aan  op  de  huidige wensen  c.q.  eisen  van  organisaties  en medewerkers.  Van  leegstaande 
gebouwen met deze karakteristieken behoort tevens het merendeel tot de zogenaamde structurele leegstand, 
zo’n 36 procent van de totale leegstand. Zoals gezegd, zal in de toekomst ondanks het bestaande aanbod toch 
nog nieuw aanbod gecreëerd worden, vanwege de vraag vanuit de markt. Als gevolg daarvan wordt dan wel de 
onderkant  van  de  kantorenmarkt  ‘leeg  getrokken’. De  verloedering  van  de  gebouwen  en  de  omgeving  die 
daarvan het gevolg is, maakt een specifieke aanpak voor deze kantoren(parken) noodzakelijk.  
 
Om de problematiek binnen de  leegstaande kantoorgebouwen aan te kunnen pakken is het belangrijk om de 
kenmerken van deze gebouwen  inzichtelijk te hebben. Deze kenmerken zijn daarom nogmaals samengevat  in 
tabel 3.1.  
 
 
 

Studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen    57



 

Tabel 3.1 Kenmerken leegstaande kantoorgebouwen 

Kenmerken leegstaande kantoorgebouwen: vraag alsmede aanbod  L  E 

 6.906.000 m2 leegstaande kantoren (14.1 procent);  X   

 36% staat hiervan langer dan 3 jaar leeg (structureel);  X   

 Een verdere toename wordt daarbij verwacht voor de toekomst op basis van de afnemende vraag naar 
vierkante meter kantoren vanuit de markt; 

X  X 

 Het huidige aanbod is gemiddeld ouder dan 18 jaar (gedateerd);  X  X 

 Het  huidige  aanbod  is  tevens  voor  het merendeel  gelegen  op  onaantrekkelijke  locaties,  te weten  C‐
locaties alsmede de monofunctionele kantorenparken; 

X  X 

 Het huidige aanbod is veelal in het bezit van vastgoedfondsen ofwel buitenlandse beleggers;  X  X 

 De  vraag naar nieuwe  kantoorgebouwen blijft bestaan. De markt heeft nog  steeds een  schaarste aan 
goede gebouwen.  

  X 

 
L: staat in de tabel voor de informatie die is voortgekomen uit de literatuur.  
E: staat voor de input vanuit de experts interviews. 

 
Om de vraag en het aanbod weer dichter bij elkaar te brengen, dient het aanbod van de kantorenvoorraad te 
worden  aangepakt. Vanuit de  vraagzijde  is de  afgelopen  jaren  gebleken dat deze markt niet  in  staat  is om 
correcties aan te brengen, vanwege de steeds maar afnemende vraag naar kantoorruimte. Mogelijke scenario’s 
voor de aanpak binnen het aanbod vormen het doorexploiteren en renoveren van kansrijke (binnenstedelijke 
locaties) en een gedeelte van kanshebbende  (goede  randlocaties) kantoorgebouwen. Daarnaast  zal ook een 
aantal  leegstaande  panden,  een  ander  gedeelte  van  de  kanshebbende  kantoren  alsmede  van  de  kansarme 
kantoorgebouwen,  definitief  aan  de  leegstandvoorraad moeten  worden  onttrokken  door  transformatie  of 
sloop  (Bak,  2009; DTZ  Zadelhoff,  2012c;  Benraad  et  al,  2012).  Transformatie  vormt  daarbij  bovendien  een 
mogelijke  oplossing  voor  een  reeds  bestaande  vraag  vanuit  de woningmarkt,  namelijk  die  naar  studenten‐
huisvesting.  In verband hiermee zal  in het kader van dit onderzoek dan ook verder worden  ingegaan op het 
scenario: transformatie. De mogelijkheid tot transformeren is reeds bekend bij de spelers in de praktijk. Echter, 
het  transformeren  van  leegstand wordt  tot op heden  nog niet  veelvuldig uitgevoerd door het bestaan  van 
enkele struikelblokken die zullen worden toegelicht in hoofdstuk vier.  
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4. ASPECTEN BIJ TRANSFORMATIE 
 
 
Voordat  het  aanbodoverschot  van  de  kantorenvoorraad  in  relatie  kan worden  gebracht met  de  potentiële 
vraag vanuit de woningmarkt  is het noodzakelijk om de geschiktheid van  leegstaande kantoorgebouwen voor 
transformatie te analyseren. Niet alle kantoorgebouwen zijn even geschikt voor transformatie naar een woon‐
functie, als gevolg van barrières op bouwtechnisch c.q. financieel gebied en qua wet‐ en regelgeving (Benraad 
et al, 2012). Tot voor kort stuitte de uitvoering van een transformatie in veel gevallen af op één ‐ of meer‐ van 
deze hindernissen.  Inmiddels hebben enkele veranderingen plaatsgevonden die bedoelde knelpunten  (moge‐
lijk)  kunnen  wegnemen  en  zodoende  nieuwe  kansen  creëren  voor  de  leegstaande  kantorenmarkt.  In  het 
Bouwbesluit 2012, bijvoorbeeld,  zijn wijzigingen doorgevoerd die het hergebruik van kantoorgebouwen  juist 
makkelijker maken. Daarnaast heeft de houding van gebouweigenaars met betrekking tot het financiële aspect 
van transformatie een wijziging ondergaan, waardoor deze eigenaren nu eerder bereid zijn om actie te onder‐
nemen.  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van voormelde struikelblokken met betrekking tot transformatie. Op 
basis van een analyse, die is uitgevoerd vanuit de bestaande kennis in de literatuur, wordt inzichtelijk gemaakt 
met  welke  aspecten  men  rekening  dient  te  houden  bij  transformatie  van  een  kantoorgebouw  naar  een 
woonfunctie. Daarnaast wordt teruggekoppeld naar de expert interviews, waarbij is gevraagd naar de praktijk‐
ervaringen met betrekking tot dit onderwerp. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel van aspecten die 
van invloed zijn op de geschiktheid van leegstaande kantoorgebouwen voor transformatie. 
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4.1 LITERATUURSTUDIE 
 
 
In de literatuurstudie wordt inzichtelijk gemaakt welke struikelblokken bestaan voor het transformeren van een 
kantoorgebouw  naar  een woonfunctie.  Deze  knelpunten  zijn  onder  te  verdelen  in  enkele  categorieën:  de 
financiële aspecten, de bouwtechnische situatie en de wet‐ en regelgeving. Binnen deze drie typen zijn weer 
verschillende subcategorieën te onderscheiden. Ook de mate waarin een bepaald kenmerk  invloed uitoefent 
op de mogelijkheid voor transformatie, verschilt.  
 

4.1.1 Financiën 
 
De rol van het financiële aspect met betrekking tot de geschiktheid voor transformatie  is zeer bepalend. Met 
transformatie naar een andere functie zijn vrijwel altijd hogere kosten gemoeid dan met het voortzetten van de 
bestaande functie.  In deze paragraaf zal geprobeerd worden meer  inzicht te verkrijgen  in de opbrengsten en 
kosten die gepaard gaan met een functiewijziging.  
 

4.1.1.1    Bestaande situatie  
De aanpak van leegstand door middel van transformatie zal niet de voorkeur hebben van de meeste eigenaren, 
althans niet in eerste instantie. In het begin van de periode van leegstand zal de eigenaar eerst nog wachten of 
zich niet toch een (kandidaat)huurder meldt. Deze afwachtende houding is een logische reactie van de eigenaar 
in  het  licht  van  de  hogere  rendementen  die  kunnen worden  behaald  bij  kantorenverhuur  (Ministerie  van 
VROM, 2006). In plaats van transformatie kiezen eigenaren eerder voor doorexploiteren of renoveren.  
 
De bestaande financieringsstructuur speelt bij deze overweging een belangrijke rol. In figuur 4.1 zijn de beleg‐
gingswaarde  c.q. opbrengsten met daartegenover de  kosten weergegeven. Aan de hand  van de beleggings‐
waarde minus de onderhoudskosten en bijkomende kosten wordt de boekwaarde bepaald van een kantoor‐
gebouw. Het kan voor een eigenaar daarbij voordelen bieden om een leegstaand kantoorgebouw met een ‘te 
hoge’ huurprijs  te hebben, hetgeen  resulteert  in een hogere boekwaarde bij een mogelijk verkoop  scenario 
(Bak, 2009).  
 
Opbrengsten / beleggerswaarde      Kosten             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1. Bestaande situatie, kantoorfunctie: opbrengsten en kosten in verhouding met elkaar 
 

4.1.1.2    Transformatie 
Indien het leegstaande kantoorgebouw na enkele jaren echter nog steeds leeg staat en de kans op een nieuwe 
huurder daarmee sterk is afgenomen, wordt het voor de eigenaar onvermijdelijk ‐ en voor de markt derhalve 
interessant  ‐  om  de mogelijkheid  van  transformatie  te  bekijken.  In  deze  situatie  is  sprake  van  structurele 
leegstand (definitie: een kantoorgebouw dat langer dan drie jaar niet in gebruik is bij huurders; DTZ Zadelhoff 
2010b).  In dit hoofdstuk  zal de geschiktheid voor  transformatie dan ook  specifiek worden bezien vanuit het 
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marktaandeel  structurele  leegstand,  te weten 36 procent  van 6.906.000  vierkante meter  v.v.o.  leegstaande 
kantoorgebouwen (DTZ Zadelhoff, 2012d).  
 
Samen met het feit dat de overweging tot transformatie strookt met het aantal  jaren dat er geen huurder  is, 
zorgen de kosten en opbrengsten er in verhouding voor of transformatie financieel haalbaar is of niet.  
 

Opbrengsten 
Het is lastig in deze fase om de (potentiële) opbrengsten in kaart te brengen, doordat het nu nog niet mogelijk 
is de doelgroep van het kantoorgebouw na transformatie exact af te bakenen. Elke doelgroep heeft namelijk 
zijn eigen markconforme verkoop‐ of verhuurwaarde. Deze waarde  is anders voor een starterswoning of een 
studenteneenheid dan bijvoorbeeld een eengezinswoning.  Deze verschillen maken het moeilijker om, vooraf‐
gaande aan het traject van transformatie, de specifieke opbrengsten in te schatten.  
 
Wat in elk geval duidelijk naar voren komt in de literatuur, is dat bij transformatie naar een woonfunctie sprake 
is  van  een  verlies  van het  aantal  verhuurbare  vierkante meters.  Een  kantoorgebouw wordt  gebruikt  in  een 
verhuurbaar  vloeroppervlak  (vvo);  hierbij  zijn  de  trappen,  gangen,  algemene  ruimtes  en  dergelijke meege‐
rekend. Bij een woonfunctie wordt de ruimte verhuurd in gebruiksoppervlakte (gbo), hetgeen de daadwerkelijk 
gebruikte vierkante meters betreft. Door deze andere methode van verhuur resulteert dit  in een (potentieel) 
lagere opbrengst van minimaal 10 tot soms wel 40 procent. Het exacte aantal vierkante meters minder is nog 
afhankelijk van het ontwerp (SBR, 2010; Van der Voordt, 2007).  
 

Kosten 
De  stichtingskosten van een project bestaan uit verschillende kostenposten: de bouwkosten, de bijkomende 
kosten en de grondwaarde. Deze drie posten beïnvloeden elkaar in sterke mate, hetgeen verderop zal worden 
toegelicht in de subparagraaf. 
 
 Bouwkosten 

De hoogte van de post bouwkosten is mede afhankelijk  van de uitgangssituatie van het kantoorgebouw 
en de mate waarin delen van het gebouw kunnen worden hergebruikt. Hierbij is van belang dat het Bouw‐
besluit 2012 de ruimte geeft aan ontwikkelende partijen het bouw‐ en afwerkingniveau zelf te bepalen. 
Door hier slim mee om te gaan, kunnen kosten worden bespaard (Benraad et al, 2011).  
 
Een  nadeel  van  transformatie  van  kantoor  naar  woonfunctie  is  het  verschil  in  BTW  regime.  Bij  een 
kantoorgebouw hoeft men  ‐ afhankelijk van het type huurder  ‐  in veel gevallen geen BTW af te dragen. 
Indien transformatie plaatsvindt naar een woonfunctie, dient de verhuurder c.q. verkoper altijd BTW af te 
dragen  over  de  bouwkosten  (Van  der Voordt,  2007). Het  percentage  dat  afgedragen  dient  te worden 
betreft 21 procent, hetgeen resulteert in een aanzienlijk hogere bouwkostenpost (Rijksoverheid, 2013a).  

 
 Bijkomende kosten 

De  bijkomende  kosten  omvatten  de  kosten  voor  de  verschillende  adviseurs,  heffings‐  en  aansluitings‐
kosten en onvoorziene uitgaven. Deze kosten maken zo 22.5 tot 32.5 procent van voormelde bouwkosten 
uit (Van der Voordt, 2007; BouwkostenKompas, 2013). Het percentage dat uiteindelijk gebruikt wordt  in 
de stichtingskosten is afhankelijk van de grootte van het project en/of de risico’s die hier aan verbonden 
zijn.   

 
 Grondwaarde 

Om transformatie financieel haalbaar te maken, is een voorwaarde dat de grondwaarde een reële waarde 
vormt. Tot op heden zijn de gebruikte waarden echter sterk uiteenlopend, vanwege de twee methoden 
(residuele grondwaarde en boekwaarde) waarmee de verschilllende marktpartijen de waarde vaststellen. 
Door deze twee methoden ontstaat als het ware een ‘gat’ tussen beide waardes, terwijl ‐ afhankelijk van 
het soort project ‐ de (reële) waarheid ergens tussenbeide ligt. 

 
‐ De ontwikkelende partijen rekenen met de residuele grondwaarde, hetgeen inhoudt dat alle gemaak‐

te  kosten  (bouwkosten,  bijkomende  kosten  en  eventueel  de  BTW)  worden  afgetrokken  van  de 
beleggingswaarde. Het bedrag dat hierna overblijft is de prijs (de residuele grondwaarde) die men wil 
c.q. kan betalen voor een leegstaand kantoorgebouw (Van der Voordt, 2007; SBR, 2010).   
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‐ De belegger/eigenaar berekent de waarde van het gebouw, ook wel de boekwaarde genoemd, door 
middel van  tien à  twaalf keer de  (ficitieve) huurprijs per  jaar van het kantoorgebouw  te nemen.  In 
deze waarde wordt  de  leegstand  niet meegenomen, maar wordt  de  prijs  gevraagd waarvoor  het 
gebouw in de boeken staat (Van der Voordt, 2007; Hermans, 2004). 

 
Zoals  reeds  aangegeven,  liggen  de  kansen  voor  transformatie  op  het  punt waar  ‐  de  berekening  van  ‐  de 
residuele waarde en de boekwaarde elkaar naderen. In de praktijk blijkt echter dat deze werelden nog te vaak 
botsen en aldus geen reële grondwaarde opleveren.  
 

 Haalbaarheid 
Aan de financiële zijde moet ‐ teneinde mogelijkheden te creëren voor transformatie ‐ een bepaalde verhou‐
ding  bestaan  tussen  de  kosten  en  opbrengsten,  waardoor  het  voor  alle  partijen  een  aantrekkelijke  en 
interessante  investering wordt.  Om  de  juiste  verhouding  hierin  te  bepalen wordt  de  bestaande  financiële 
situatie gebruikt, dat wil zeggen die waarin de kantoorfunctie behouden blijft (figuur 4.1). Dit is het ‘financiele 
startpunt’ bij het bekijken van de mogelijkheid voor transformatie. 
 
De  hiervoor  toegelichte  financiële  posten  die  bij  transformatie  van  een  (structureel)  leegstaand  kantoorge‐
bouw een rol spelen, zijn zichtbaar in figuur 4.2 en 4.3. In figuur 4.2. wordt de residuele grondwaardemethode 
toegepast, waarbij de totale kosten gelijk dienen te zijn aan de vastgestelde opbrengsten. In figuur 4.3 wordt 
de  transformatie  met  behulp  van  de  boekwaardemethode  vastgesteld  derhalve  met  handhaving  van  de 
bestaande boekwaarde, hetgeen resulteert in hogere (benodigde) opbrengsten. 
 
Opbrengsten / beleggerswaarde    Bestaande kosten      Transformatie kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2. Transformatie, haalbaar project door middel van afwaarderen: opbrengsten en kosten in verhouding met elkaar 

 
Opbrengsten / beleggerswaarde    Bestaande kosten      Transformatie kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3.Transformatie, haalbaar project door middel van het verhogen van de opbrengstenzijde: opbrengsten en kosten 
in verhouding met elkaar 
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Teneinde  transformatie van een  leegstaand kantoorgebouw naar een woonfunctie  ‐  financieel  ‐ haalbaar  te 
maken, zijn uit voorgaande figuren drie mogelijke oplossingen te destilleren: 
 
 Afwaarderen: 

De eerste oplossing vormt het verlagen van de waarde van het  leegstaande kantoorgebouw door de 
eigenaar.  Door  middel  van  dit  afwaarderen,  kan  het  verschil  tussen  de  boekwaarde  en  de 
grondwaarde  ‐  zoals  zichtbaar  in  figuur  4.1  en  4.2  ‐ worden  rechtgetrokken  en  kan  zodoende  een 
(meer)  reële waarde  voor het  kantoorgebouw worden  vastgesteld. Echter, het afwaarderen en het 
kantoorgebouw verkopen onder de boekwaarde is voor de meeste beleggers nog steeds niet haalbaar. 
Sommige  eigenaren  zijn  al  wel  bezig met  afwaarderen, maar  doen  dit  in  jaarlijkse  tranches.  Een 
gebouw in een keer afwaarderen is financieel gezien een brug te ver (Benraad et al, 2012). Dit jaar zijn 
de  eigenaren  die  hebben  afgewaardeerd  langzaam  op  het  punt  aangekomen  dat  transformatie 
interessant wordt, hetgeen perspectief biedt voor de geschiktheid voor transformatie. 
 

 Optimaliseren van de bouwkosten: 
Een  andere  mogelijkheid  is  het  beperken  van  de  post  bouwkosten.  Op  basis  van  de  residuele 
grondwaarde methode  blijft  dan  een  hoger  bedrag  over  voor  de  grondwaarde,  waardoor  sneller 
sprake zal zijn van een reële waarde. Kostenbesparing  is echter maar tot op zekere hoogte mogelijk, 
hetgeen zal worden toegelicht in de paragrafen 4.1.2 en 4.1.3.  
 

 Rendementsverlaging: 
In figuur 4.3 is de laatste oplossing zichtbaar gemaakt door het plaatsen van een pijl, die indiceert dat  
de  opbrengsten  dienen  toe  te  nemen  tot  het  niveau  van  de  kosten  om  transformatie  haalbaar  te 
maken.  In deze situatie blijft de huidige boekwaarde aan de kostenzijde gehandhaafd; er wordt dus 
niet afgewaardeerd. De opbrengstenzijde dient dan dus wel hoger  te  zijn om het project  financieel 
haalbaar te krijgen, wat alleen mogelijk is als eigenaren/beleggers met lagere rendementen genoegen 
nemen. Het  laatste  is niet alleen afhankelijk van de welwillendheid van eigenaren/ beleggers, maar  
ook van de financiers, in verband met de wijze van financiering van het kantoorgebouw.  

 

4.1.2 Bouwtechnische situatie 
 
Om een kantoorgebouw te transformeren naar een woonfunctie  is onder andere de structuur bepalend voor 
de  geschiktheid.  Een  gebouw  kan  bouwkundig  altijd  worden  aangepast,  maar  de  financiële  haalbaarheid 
hiervan kan een project  in de weg  staan  (Benraad et al, 2011). Hoe meer er moet gebeuren, hoe hoger de 
kosten  waardoor  transformatie  uiteindelijk  niet meer  lonend  is.  Als  een  gebouw  voldoet  aan  een  aantal, 
specifieke  kenmerken  is het beter  geschikt  voor  transformatie  en  kunnen de  kosten  lager  zijn. Dit  zorgt  er 
bovendien voor dat het karakter van het gebouw behouden blijft en omwonenden beter betrokken worden bij 
een  dergelijk  project.  In  de  praktijk  blijkt  dat  door  de  betrokkenheid  van  omwonenden minder  bezwaren 
worden aangetekend tegen de bouwplannen (Ministerie van VROM, 2006).  
 
In de literatuur komt duidelijk naar voren dat de draagconstructie een belangrijke rol speelt binnen de geschikt‐
heid voor transformatie. De drie functies en eigenschappen van de draagconstructie die hierin een rol spelen 
zijn: de onafhankelijkheid van de constructie, de draagcapaciteit en de ruimte die de constructie biedt (Van der 
Voordt, 2007). Deze eigenschappen vertalen zich in een aantal kenmerken die de transformatie van leegstaan‐
de kantoorgebouwen bevordert:   

 De  verdiepingsvloeren  zijn  bepalend  voor  de mogelijke  nieuwe  indelingen  (Ministerie  van  VROM, 
2006). De gebouwen uit de jaren vijftig tot en met tachtig hebben meestal grote verdiepingsvloeren, 
waardoor verschillende varianten mogelijk zijn. Dit heeft te maken met de standaard stramienmaten 
waarmee  toen werd  gebouwd:  het  stramien  1.8 meter  en  een  overspanning  van  7.2 meter. Deze 
maten  zijn  voor woningen  geschikt, waarbij  het  standaard  stramien  5.4 meter  betreft.  Dit  is  een 
veelvoud van 1.8 meter (Van der Voordt, 2007; Ministerie van VROM, 2006).   

 Naast de stramienmaten, zijn er nog andere afmetingen die de  juiste maten dienen te hebben, bijv. 
een verdiepingshoogte van tussen de 2.4 en 6 meter. De meeste kantoorgebouwen voldoen aan deze 
eis. De dieptemaat dient niet kleiner te zijn dan 10 meter, vanwege de voor woningbouw benodigde 
plattegronden (SBR, 2010). 
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 De  gevel  alsmede de plek  van de  ramen bepalen de mogelijke  kamerindelingen. De  ramen dienen 
daarnaast open te kunnen. Indien aan deze kenmerken niet wordt voldaan, dient een nieuwe gevel te 
worden geplaatst, met als mogelijk gevolg een onrendabel project (Benraad, 2012; SBR, 2010).  

 De  vloerbelasting  is  vaak  hoog  berekend  (maximale  druk  behorend  bij  kantoorpersoneel). Dit  is  in 
eerste instantie gunstig. Bij wonen zijn meestal veel verticale schachten nodig, waardoor de oorspron‐
kelijke constructie van de vloer wordt doorbroken en afneemt in sterkte (Ministerie van VROM, 2006; 
Van der Voordt, 2007). 

 De brandveiligheideisen dicteren dat een persoon  (bij een woonfunctie) naar  twee kanten van een 
gebouw moet kunnen vluchten. Als een gebouw aan iedere zijde een trappenhuis ‐ binnen de vereiste 
vluchtafstand ‐ heeft, wordt aan deze eis voldaan en kunnen zodoende kosten worden bespaard (SBR, 
2010; Benraad et al, 2012; Hermans, 2004). Anders zouden in de bestaande constructie extra trappen‐
huizen dienen te worden gemaakt, hetgeen resulteert in de vraag of dit qua constructie c.q. maatvoe‐
ring mogelijk is. Daarnaast leidt dit tot extra kosten in de bouwkosten en aan de andere zijde betekent 
dit  een  opbrengstenverlies  door  een  minder  aantal  verhuurbare  vierkante  meters  dat  hierdoor 
ontstaat.  

 
Naast de eerder vermelde kenmerken die bevorderend (kunnen) zijn voor transformatie en waarmee  indirect 
ook  kosten worden bespaard,  is het  ook belangrijk  om de  bouwkundige  belemmeringen  van  de bestaande 
kantoorgebouwen  in Nederland  inzichtelijk  te krijgen. Deze belemmeringen komen voornamelijk voor bij de 
bouwfysische eisen op basis van het ontbreken van voldoende  (geluid)isolatie  tussen muren, wanden en/of 
vloeren. Indien de isolatie of overige bouwfysische eisen ontbreken in de bestaande situatie van het gebouw, 
kunnen de bouwkosten dusdanig oplopen waardoor transformatie niet meer  (financieel) haalbaar  is.  In tabel 
4.1 worden de belemmeringen alsmede de bevorderende kenmerken weergegeven.  
 
Tabel 4.1 Transformatie bevorderende en belemmerende typologische eigenschappen (Van der Voordt, 2007). 

  Bevorderende   Belemmerende
Constructie   Stramienmaat 5.4 of 7.2 m; ook 

gebruikelijk in woningbouw. 
 Hoge plafonds 
 Kolommen, vrij indeelbare ruimte 

 plaatselijke plafondverlaging door balken 
 rasterconstructie 

Vloeren   berekend op hoge vloerbelasting, 300 
kg/m2, norm woningen 175 kg/m2 

 naspanwapening; weinig flexibiliteit voor 
verticale schachten 

 te weinig massa, zwevende dekvloer of een 
verlaagd plafond nodig om aan 
geluidsisolatie eisen te voldoen 

Gevel   stramienmaat 1.8 m en steenachtige 
dragende muren; goede aansluitpunten 

 curtain walls; bouwfysisch slecht, geen 
aansluitingspunten voor woningscheidende 
wanden 

 uitkragende vloeren; balkons moeilijk 
toepasbaar 

 nieuwe gevel prijzig 

Stijgpunten   liften ruim gedimensioneerd   onvoldoende vluchtroutes 
 trappen en liften nemen veel ruimte in 

   

4.1.3 Wet‐ en regelgeving 
 
Een gebouw dient, afhankelijk van zijn functie, aan bepaalde eisen te voldoen binnen de wet‐ en regelgeving 
van Nederland. Voor een gebouw met een kantoorfunctie zijn andere wetten en regels van toepassing dan bij 
een pand met een woonfunctie. Bij een  functiewijziging van een gebouw krijgt men dus  te maken met een 
ander regime, hetgeen belemmerend kan werken voor transformatie. Om aan de andere set regels te voldoen, 
dienen verscheidene, vaak langdurige procedures gestart te worden. In afwachting van het voltooien van deze 
procedures, kan nog niet begonnen worden met de daadwerkelijke transformatie waardoor het moment dat er 
inkomsten binnen komen bij het project, ook uitgesteld wordt. De feitelijke duur van een procedure is voorts 
afhankelijk  van  de medewerking  vanuit  de  gemeentelijke  instantie. De  gemeente  en  de  initiatiefnemer  tot 
transformatie dienen overeenstemming te bereiken over het transformatieplan. Een gemeente kan in het geval 
van een  transformatie  vrijstellingen  verlenen waardoor de duur  van de procedure  kan worden  verkort. Het 
verschilt  echter  per  gemeente  in  hoeverre  zij  bereid  zijn  deze  vrijstellingen  te  verlenen. Op  basis  van  een 
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aanname  ten  aanzien  van  het  beleid  van  de  gemeente  op  dit  vlak wordt  ‐  soms  onterecht  ‐  in  een  vroeg 
stadium geconcludeerd dat transformatie niet haalbaar is (SBR, 2010).  
 
Om een bijdrage te leveren aan de verschillende behandeling door gemeenten van transformatievraagstukken, 
hebben er  in het  jaar 2012 enkele veranderingen plaatsgevonden  in de wet‐ en regelgeving. Deze wijzigingen 
zijn bedoeld om de transformatie van structureel leegstaande kantoorgebouwen te stimuleren:  

 De formele proceduretijd van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan zijn verkort door de 
invoering  van  de  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro),  de  Wet  algemene  bepalingen  omgevingsrecht 
(Wabo) en de Crisis‐ en herstelwet (Chw). 

 Van een bestemmingsplanwijziging kon voorheen worden afgeweken voor een termijn van maximaal 
vijf  jaar  (tijdelijk gebruik).  Indien nu een pand binnen één  jaar getransformeerd kan worden  in een 
maatschappelijk gewenste functie, is een tijdelijke bestemming van tien jaar mogelijk. 

 Door  de  invoering  van  het  Bouwbesluit  2012  kan  in  veel  gevallen  worden  afgeweken  van  de 
nieuwbouweisen  en worden  oplossingen mogelijk  die  aansluiten  bij  de  bestaande  bouwtechnische 
staat van het gebouw (Benraad et al, 2012).    

 
De vermelde veranderingen  in de wet‐ en regelgeving zorgen ervoor dat kortere procedures kunnen worden 
doorlopen,  waardoor  een  versneld  bouwproces  mogelijk  is  en  initiatiefnemers  meer  vrijheid  hebben  ten 
aanzien van het te ontwikkelen woonproduct. De wijzigingen  in de bouwregels en de precieze  invloed op de 
geschiktheid voor transformatie zullen verder worden toegelicht.  
 

Proceduretijd 
De proceduretijd  is afgenomen door onder andere de  invoering van de Wro en de Wabo. Als gevolg van de 
huidige  slechte  economische  omstandigheden  is  bovendien  de  Crisis‐  en  herstelwet    ingevoerd.  Deze  als 
tijdelijke maatregel bedoelde wet  is  in werking getreden op 31 maart 2010 en zou oorspronkelijk gelden  tot 
aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Ook tijdens haar geldigheidsduur, is de Chw overigens niet op 
alle projecten in Nederland van toepassing. Projecten moeten namelijk aan een aantal strikte criteria voldoen 
om binnen het bereik van deze wet te vallen.  
 
Door de  invoering van Chw  is de werking van een  tiental wetten afgezwakt, met als doel de bouwsector  te 
stimuleren  in deze moeilijke  tijden. Het voornaamste gevolg van de Chw  is dat een groot aantal procedures 
korter  wordt  en  projecten  daarmee  sneller  van  de  grond  kunnen  komen.  De  voordelen  die  deze  kortere 
procedures  (kunnen)  bieden,  zijn  het  duidelijkst waarneembaar  bij  tijdelijke  transformaties  (Benraad  et  al, 
2012; Rijksoverheid, 2013b). 
 

Bestemmingsplan  
De  bestemming  van  een  kantoorgebouw  dient  te  worden  gewijzigd  voor  transformatie  naar  een  andere 
functie.  Indien sprake  is van  tijdelijke  transformatie, hetgeen maximaal  tien  jaar mag duren op basis van de 
huidige  Chw,  gelden  minder  strenge  eisen.  Bij  toepassing  van  deze  soepelere  regelgeving  mag  worden 
uitgegaan van de eisen voor bestaande bouw, is geen toetsing noodzakelijk door de Welstand en vindt de Wet 
Geluidhinder (Wgh) geen toepassing (SBR, 2010).  
 
Als daarentegen een definitieve transformatie van een kantoorgebouw naar een woonfunctie plaatsvindt, zijn 
er slechts twee mogelijkheden om een wijziging binnen het bestemmingsplan aan te vragen:  
 

 Er kan een nieuw bestemmingsplan (Wro) worden vastgesteld voor het gebouw, waardoor de bestem‐
ming definitief wordt gewijzigd (Benraad et al, 2011; 2012);   

 Er kan worden afgeweken, op grond van de Wabo, van het bestemmingsplan met een projectbesluit 
of omgevingsvergunning. De Wabo biedt deze mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken 
indien de  functiewijziging niet  in  strijd  is met  de  goede  ruimtelijke  ordening  (Benraad  et  al,  2012; 
Ministerie van VROM, 2006; Benraad et al, 2011; Gemeente Breda, 2011).  
 

Op het eerste gezicht  lijkt het wijzigen van een bestemmingsplan een  transformatie niet  in de weg  te staan. 
Echter,  het  aanvragen  van  een  definitieve wijziging  van  het  bestemmingsplan  kent  een  proceduretijd  van 
tussen de 9 en 12 maanden. Bij afwijking op grond van de Wabo duurt de procedure gemiddeld 6 maanden. 
Deze procedures nemen zodoende een aanzienlijke periode in beslag, hetgeen de haalbaarheid van het project 
niet ten goede komt (Gemeente Breda, 2011).  
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Wet geluidhinder  
Het toepassingsgebied van de Wet geluidhinder  is het volgende: “de wet bevat het Nederlands geluidsbeleid: 
een stelstel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door onder meer industrie, weg‐ en 
railverkeer. De wet richt zich vooral op de bescherming van de burger in diens woonomgeving.” (SBR, 2010).  
 
Het doel van de Wet Geluidhinder  is niet  in alle gevallen haalbaar bij transformatie van het   kantoorgebouw 
zelf en/of de bijbehorende locatie. Dit heeft zijn oorzaak in de specifieke situering van veel kantoorgebouwen 
in de nabije omgeving van  industrie, weg‐ en  railverkeer, als  zichtlocatie en/of  in de nabijheid van een ver‐
voersknooppunt. De vestiging aldaar  is  immers mogelijk door de  lagere milieu‐eisen die worden gesteld aan 
een kantoorfunctie, ten opzichte van bijvoorbeeld een woonfunctie. Bij transformatie naar een woonfunctie, 
dient  een  kantoorgebouw  dus  alsnog  te  voldoen  aan  de  hogere  milieu‐eisen  alsmede  aan  de  striktere 
regelgeving  voor  nieuwbouw.  In  tabel  4.2.  worden  de milieu‐eisen  voor  een  woonfunctie  naast  die  voor 
kantoorgebouwen gezet. 
 
Tabel 4.2 Overzicht eisen van de Wet geluidhinder (SBR, 2010; Bouwbesluit, 2012, bewerkt). 

  Voorkeurswaarde Wonen  Waarde kantoren 

Weg‐ en spoorweglawaai  33 dB  0 dB 

Industrielawaai  35 dB  0 dB 

 
In een aanzienlijk aantal gevallen is het niet mogelijk het leegstaande kantoorgebouw (na transformatie) geheel 
te laten voldoen aan voormelde eisen. Mogelijke oplossingen zijn dan: het probleem aanpakken bij de bron van 
de geluidhinder of een vrijstelling aanvragen ter zake de geluidsbelasting.  

 Bij  de  eerste  oplossing  dient  de  gemeente  te  onderzoeken  of  geluidwerende maatregelen  kunnen 
worden getroffen dichtbij de bron, of dat deze eventueel al  in de planning van de gemeente zitten. 
Maatregelen die kunnen worden genomen, zijn onder andere het gebruiken van stiller materiaal voor 
het wegdek of het plaatsen van geluidsschermen om de geluidsbron heen. 

 Voor de vrijstelling kan een gemeente gebruik maken van het fase 3‐besluit in de wet Stad & Milieu, 
waardoor  de  (kleine)  overschrijding  van  de maximale waarde  kan worden  overzien. Uit  onderzoek 
blijkt echter dat gemeenten niet of nauwelijks ervaring hebben met genoemde procedure en voor het 
gebruik  ervan  in  veel  gevallen  niet  openstaan  (SBR,  2010;  Benraad  et  al,  2011;  Gemeente  Breda, 
2011).  

 
Of de Wet geluidhinder daadwerkelijk een belemmering vormt voor transformatie is dus nog afhankelijk van de 
medewerking van de desbetreffende gemeentelijke  instantie aan één van voormelde oplossingen.  Indien de 
gemeente niet meewerkt, wordt  transformeren sterk bemoeilijkt doordat de  initiatiefnemer  in dat geval alle 
geluidwerende maatregelen zelf dient  te nemen c.q. bekostigen. Door deze extra bouwkosten wordt  in veel 
gevallen het project (financieel) onhaalbaar. 
 

Bouwbesluit 2012 
De  invoering  van  het  Bouwbesluit  2012  heeft  binnen  de wet‐  en  regelgeving meer  ruimte  gecreëerd  voor 
transformatie. Deze  ruimte  vertaalt  zich  in  een  regelgeving waarbij men  kan  terugvallen  op  de  eisen  voor 
bestaande bouw. Hierdoor  is de  initiatiefnemer niet meer afhankelijk van de besluitvorming of goedkeuring 
van de gemeentelijke  instantie. Voorheen diende men  te voldoen aan de eisen voor nieuwbouw en kon de 
gemeente vrijstelling verlenen op deze punten op basis van het Bouwbesluit.  In welke mate en of vrijstelling 
werd verleend was afhankelijk van (de welwillendheid van) de gemeente en haar visie op transformatie. Door 
de  invoering van het Bouwbesluit 2012  is een  initiatiefnemer van  transformatie niet meer  in een dergelijke 
mate afhankelijk van een gemeentelijke  instantie en worden de kaders voor  transformatie  in de  regelgeving 
zelf gegeven. 
 
Daarnaast  dient  bij  verbouw  van  een  gebouw  volgens  het  Bouwbesluit  2012  te  worden  voldaan  aan  het 
rechtens  verkregen niveau, hetgeen  inhoudt  de  bestaande  situatie. Daarbij  voldoet  het  rechtens  verkregen 
niveau  aan  de  regelgeving  die  op  het moment  van  realisatie  van  toepassing was.  Als  een  bepaald  bouw‐
onderdeel  niet  voorkomt  in  het  rechtens  verkregen  niveau,  dient men  te  voldoen  aan  het  huidige  niveau 
bestaande  bouw  voor  wonen.  Bij  het  transformeren  van  een  kantoorgebouw  naar  een  pand  met  een 
woonfunctie,  zijn  de wettelijke  bouweisen  als  gevolg hiervan  nog maar minimaal. Dit  zorgt  ervoor  dat  een 
initiatiefnemer van transformatie grotendeels zelf zijn bouw‐ en afwerkingniveau kan bepalen, met als onder‐
grens niveau bestaande bouw (Benraad et al, 2012; 2011).  
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4.1.4 Resumé: geschiktheid van het aanbod 
 
Om de kantorenmarkt althans deels weer  in balans  te brengen,  is  transformatie van kantoorgebouwen een 
mogelijke aanpak. In hoeverre transformatie daadwerkelijk een oplossing biedt, is afhankelijk van enkele facto‐
ren zoals behandeld in de voorgaande paragrafen binnen tot dusver hoofdstuk vier.  
 
De  totale  leegstaande  kantorenvoorraad  is  daarbij maar  deels  geschikt  voor  transformatie. Dit  komt  onder 
andere door de structuur van een gebouw waaraan potentieel hoge kosten verbonden kunnen zijn bij transfor‐
matie. In dit geval kan dit leiden tot een onhaalbaar transformatieproject (SBR, 2010). Ook kan een gemeente‐
lijke  instantie  geen  medewerking  leveren,  waardoor  geen  vorm  kan  worden  gegeven  aan  de  gewenste 
transformatie. Echter, in het afgelopen jaar zijn in de wet‐ en regelgeving mogelijkheden gecreëerd mede door 
de  invoering  van  het  Bouwbesluit  2012.  Van  de  totale  leegstaande  kantorenvoorraad  is  relatief  gezien  25 
procent  van  de  leegstaande  kantoorgebouwen  geschikt  voor  transformatie  op  basis  van  de  structuur 
(Ministerie van VROM, 2006).  
 
Uitgaande  van  de  25  procent  geschiktheid  van  de  leegstaande  kantoorgebouwen,  is  dit  aanbod  alleen  per 
direct nog niet geschikt voor transformatie. De eigenaren van gebouwen met een  leegstand van minder dan 
drie  jaar achten zich nog niet  in staat om te transformeren (richtlijn DTZ Zadelhoff). Gedurende deze periode 
zullen de eigenaren eerst inzetten op het doorexploiteren of renoveren, waarbij de functie kantoren blijft (Bak, 
2009). Voor de geschiktheid van een kantoorgebouw op de korte  termijn  is het dus van belang om naar de 
structurele leegstand te kijken. In 2011 betreft dit aanbod 36 procent ofwel 2.486.160 vierkante meter van de 
leegstaande kantoorgebouwen (Bak, 2012a). Van de structurele leegstand is een bandbreedte van tussen de 16 
en 30 procent geschikt voor  transformatie  (Bak, 2009; Van der Voordt, 2007).  In vierkante meters  is dit een 
bandbreedte van tussen de 397.785 en 745.848 vierkante meter (in 2012). 
 
Op de  totale  leegstand  van 6.906.000  vierkante meter  v.v.o.  zou  ‐ met de  voormelde  vierkante meters die 
geschikt  zijn  voor  transformatie  ‐  tussen de  5.8  en  10.8 procent  van de  kantoorgebouwen  kunnen worden 
onttrokken aan de markt. Deze percentages  lijken niet hoog, maar dragen er  zeker  toe bij om de kantoren‐
markt weer in balans te krijgen (Van der Voordt, 2007). Binnen deze percentages is nog geen rekening gehou‐
den met het  financiële aspect. Om daadwerkelijk over  te gaan op de aanpak  transformatie, dient een  juiste 
verhouding  tussen  de  opbrengsten  en  kosten  te  ontstaan.  Indien  deze  verhouding  ontstaat,  hangt  dit 
voornamelijk samen met ‐ de mogelijkheid tot ‐ het afwaarderen van het geschikte kantoorgebouw.   
 

4.2 EXPERT INTERVIEWS 
 
 
Zoals eerder omschreven, zijn in hoofdstuk drie interviews verwerkt met experts die (bijna) dagelijks te maken 
hebben met de leegstand in de kantorenmarkt. Deze geïnterviewde experts zijn daarnaast – door hun werk – 
betrokken bij het  stimuleren van de aanpak van  leegstaande kantoorgebouwen, hebben marktkennis op dit 
gebied, hebben zelf al getransformeerd of overwegen dit feit. Aan de hand van deze ruime praktijk ervaring kan 
de  opgedane  kennis  vanuit  de  literatuur  worden  getoetst  of  aangevuld.  Overigens  is  gebleken  dat  
transformatie  nog  niet  veelvuldig  uitgevoerd  wordt  in  de  praktijk,  ondanks  de  uitgebreide  kennis  die 
voorhanden is op dit gebied. De expert interviews zijn tevens gehouden teneinde meer duidelijkheid te krijgen 
ten aanzien van de oorzaak van het uitblijven van transformaties op grote schaal.    
 
Tijdens de  interviews was het voornaamste doel duidelijkheid te krijgen over de vraag of de experts de  in de 
literatuur  benoemde  belemmeringen  bevestigd  zagen  in  de  praktijk. Daarnaast was  een  doel  inzichtelijk  te 
krijgen  hoe  de markpartijen  deze  belemmeringen  ervaren.  Verder wordt  in  de  literatuur meerdere malen 
aangegeven dat het grootste struikelblok voor transformatie wordt gevormd door het financiële aspect. Met de 
interviews werd dan ook  geprobeerd  te  toetsen of die uitkomst  aansloot bij de ervaringen  van de experts. 
Verder  hebben,  voor  het  overgrote  deel  in  2012,  eerder  vermelde  (wets)wijzigingen  plaatsgevonden. Deze 
veranderingen in de wet‐ en regelgeving en het financiële aspect zijn in de literatuur ‐ uit de aard der zaak ‐ nog 
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niet  voldoende  opgenomen.  Echter,  naar  aanleiding  van  de  input  vanuit  de  interviews  kon  toch  een  beeld 
gevormd worden met betrekking tot deze actuele kwesties.   
 
De interviews hebben plaatsgevonden op basis van de vragen zoals opgenomen in bijlage B. De interviews zijn 
afgenomen in de maanden oktober 2012 tot en met januari 2013. Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen 
van de  geschiktheid  van  leegstaande  kantoorgebouwen  voor  transformatie,  zijn medewerkers met  verschil‐
lende  functies werkzaam  bij  diverse  typen  bedrijven  en  instanties  geïnterviewd. Deze  experts  zijn  dezelfde 
geïnterviewde personen als in hoofdstuk 3, kantoorgebouwen:  
 

 Een vastgoedadviseur van een gemeente in Nederland; 
 Een vastgoedadviseur van een commerciële adviserende partij; 
 Een commercieel medewerker van een ontwikkelende aannemer; 
 Een projectontwikkelaar van een belegger; 
 Een medewerker van een onderzoeksbureau.  

 
In de navolgende paragrafen worden de ervaringen en standpunten van deze experts weergegeven, zoals deze 
naar voren komen uit hun antwoorden op de vragen. Een aantal vragen bleek lastig te beantwoorden vanwege 
het ontbreken ‐ bij de geïnterviewde ‐ van voldoende specifieke kennis over het betreffende onderwerp. In het 
algemeen kwam echter voldoende respons op de vragen om daaruit conclusies voor dit onderzoek te kunnen 
trekken. 
 

4.2.1 Financiën  
 
Uit de  literatuurstudie komt naar voren dat eigenaren een doorslaggevende rol spelen bij de beslissing om al 
dan niet te transformeren. Bij deze beslissing speelt de verhouding tussen de opbrengsten en de kosten een 
belangrijke rol. Transformatie  is  immers alleen haalbaar  indien de eigenaar genoegen kan nemen c.q. neemt 
met een  lagere boekwaarde als gevolg van een aanzienlijke afwaardering. Dit (financiële) uitgangspunt vormt 
een aanzienlijk struikelblok dat meer dan eens zorgt voor het spaaklopen van een transformatieproces. Een en 
ander wordt ook bevestigd in de interviews.  
 
Binnen het financiële aspect wordt een belangrijk knelpunt gevormd door de lagere opbrengsten als gevolg van 
het  verlies  van  verhuurbare  vierkante meters bij  transformatie. Het bestaan  van deze  ‘bottle neck’  is  reeds 
geconstateerd in de literatuur, maar wordt ook bevestigd door de experts. Uit de interviews blijkt verder dat, 
aan  de  kostenzijde,  de  haalbaarheid  van  transformatie meer  in  het  geding  komt  naarmate  het  gebouw  in 
grootte toeneemt. Deze belemmering houdt verband met de ‐ in de afgelopen economisch slechte jaren ‐ sterk 
afgenomen mogelijkheden voor financiering van grote projecten.  
 
Het belangrijkste pijnpunt voor de eigenaren binnen het financiële aspect ‐ zo blijkt uit  literatuur alsmede uit 
de interviews ‐ ligt bij de verschillende benadering van de berekeningsmethode voor de grondwaarde. Het ‘gat’ 
tussen deze twee verschillende rekenmethodes  is reeds  inzichtelijk gemaakt  in figuur 4.1 en 4.2. Door enkele 
auteurs wordt nu op basis van het bestaan van dit ‘gat’ geëist dat de eigenaren  in één keer afboeken en hun 
verlies  nemen.  Hoewel  deze  mogelijkheid  in  de  literatuur  ook  onderkend  wordt,  is  tijdens  de  interviews 
duidelijk  geworden waarom het  afboeken  in  één  keer niet mogelijk  is, met  alle  gevolgen  vandien  voor  (de 
haalbaarheid  van)  transformatie  scenario’s.  Het  niet mogelijk  zijn  van  (in  één  keer)  afwaarderen,  heeft  te 
maken met enkele gevolgen die voortkomen uit de bestaande financieringsstructuur.  
 

 In de eerste jaren van leegstand zal een eigenaar van een kantoorgebouw eerst nog even wachten of 
zich niet toch een (kandidaat)huurder meldt. Indien deze gewenste kantoorhuurder zich niet voordoet 
‐  en  dus  sprake  is  van  structurele  leegstand  ‐,  wordt  het  pas  interessant  om  transformatie  te 
overwegen.  
 
Inmiddels  heeft,  meer  in  het  algemeen,  in  de  afgelopen  twee  jaar  wel  een  gedragsverandering 
plaatsgevonden bij eigenaren ten aanzien van afwaarderen. Was afwaardering twee jaar geleden nog 
vrijwel onbespreekbaar voor veel gebouweigenaren, momenteel komt dit in toenemende mate voor. 
Deze verlaging van de boekwaarde vindt overigens wel in kleine stapjes plaats, teneinde de invloed op 
de jaarrekening beperkt te houden. 
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 Afwaarderen van bestaand vastgoed  is  in de praktijk niet zo gemakkelijk als men het  in de  literatuur 
doet  voorkomen.  De  eigenaar  van  een  leegstaand  kantoorgebouw  kan  namelijk  niet  zelfstandig 
besluiten tot afwaardering, omdat de hoofdmoot van de financiering op het kantoorgebouw bestaat 
uit middelen  van derden. De  financieringsstructuur die  tot een  kantoorgebouw behoort,  zag er  tot 
voor kort meestal als volgt uit: de koper van een pand legde 15 tot 20 procent eigen vermogen in en 
de overige 80 tot 85 procent, het zgn. vreemd vermogen, werden aangevuld door de financier om de 
aankoop  mogelijk  te  maken.  Indien  men  in  deze  tijden  de  boekwaarde  moet  c.q.  wil  verlagen, 
teneinde  de  residuele  grondwaarde  en  de  boekwaarde  tot  elkaar  te  brengen, wordt  het  kantoor‐
gebouw niet alleen afgewaardeerd op het deel eigen vermogen. Om transformatie mogelijk te maken, 
dient  namelijk  te  worden  afgewaardeerd  met  percentages  van  tussen  de  50  en  80.  Een 
kantoorgebouw afwaarderen moet dan ook voor een deel van het vreemde vermogen plaatsvinden, 
hetgeen  inhoudt dat de financier minder geld terugkrijgt dan deze heeft uitgeleend. Bij het verlagen 
van de boekwaarde gaat het dus om substantiële bedragen, die niet binnen de bestaande financiering‐
structuur ingevuld kunnen worden.    
 

 De portefeuilles van de eigenaren zijn daarnaast zo gespreid dat leegstand niet in alle gevallen direct 
consequenties  heeft  voor  de  afgesproken  financieringsvoorwaarden.  Ofwel,  zolang  de  eigenaar, 
kortweg, de rente over de lening blijft voldoen aan de financier, is het niet noodzakelijk voor de laatste 
om actie te ondernemen uit hoofde van de bestaande leningvoorwaarden. Indien een eigenaar heeft 
besloten om  tot  transformatie van een kantoorpand over  te gaan, kan dit plan dus nog altijd spaak 
lopen wegens gebrek aan medewerking van de  financier(s). Ter dekking van de kosten van transfor‐
matie  is daarnaast veelal nog een aanvullende financiering vereist. Deze extra financiering zal echter 
alleen  ter  beschikking  gesteld worden  door  de  (bestaande)  leninggever  als  deze  de  noodzaak  van 
transformatie ook inziet.  

 
 Kortom, de eigenaar van een leegstaand kantoorgebouw kan in verband met de financieringsstructuur 

van een bepaalde portefeuille niet zelfstandig afwaarderen. Als de financier van die portefeuille echter 
niet wil afwaarderen,  zal dit aan het einde van de  looptijd van de  lening alsnog moeten gebeuren. 
Wanneer de  financiering  afloopt, dient het bedrag  ter  zake het  vreemde  vermogen  immers  in  zijn 
geheel te worden terugbetaald uit de opbrengst van het kantoorgebouw. Echter, het kantoorgebouw 
brengt  als  gevolg  van  de  leegstand  niet meer  zoveel  op  en moet  alsnog worden  afgewaardeerd. 
Daarnaast  zal  naar  alle  waarschijnlijkheid,  tot  het  aflopen  van  de  termijn  van  de  lening,  het 
kantoorgebouw  leegstaan  en  zijn  er  dus  geen  positieve  cashflow  resultaten.  In  verband met  het 
voorgaande,  kan  transformatie  bij  (structureel)  leegstaande  kantoorgebouwen  een  zinnige  optie 
vormen voor de eigenaar van het pand.  

 
 Hoewel de  financieringsstructuur  zodoende een belemmering  vormt  voor het  afwaarderen  van het 

vastgoed,  hebben  eigenaren  de  afgelopen  jaren  toch  stapsgewijs  afgeboekt.  De  kansen  op  een 
succesvolle transformatie zijn zodoende wel toegenomen, doordat er inmiddels meer panden zijn met 
reële  boekwaarde.  Een  extra  financiering  afsluiten  met  de  (huidige)  leninggever  teneinde 
transformatie mogelijk te maken, blijft echter moeilijk. Onder andere vanwege de economische crisis 
gelden nu andere, striktere financieringsvoorwaarden. Er wordt door de diverse  leninggevers minder 
vreemd vermogen beschikbaar gesteld voor vastgoedfinanciering, hetgeen zich uit in een zware eigen 
vermogenseis van 60 procent .   

 

4.2.2 Bouwtechnische situatie 
 
Uit de literatuur kwam, bij de bespreking van het bouwtechnische aspect van transformatie, al naar voren dat 
bepaalde structurele kenmerken van het gebouw een positieve bijdrage kunnen  leveren aan de geschiktheid 
voor  transformatie. Deze  kenmerken  kunnen namelijk kostenbesparing opleveren, doordat gebruik gemaakt 
kan worden van de bestaande (bouwkundige) situatie.    
 
Het is in de literatuur wel uitgekristalliseerd om welke positieve structurele kenmerken het gaat. Vandaar dat in 
de  interviews  vooral  is  gevraagd  naar  het  bestaan  van  specifieke  bouwtechnische  belemmeringen  voor 
transformatie. Gepoogd wordt de kenmerken die  zijn benoemd  in de  literatuur  in de  interviews al dan niet 
bevestigd  te  krijgen.  Uit  de  expert  interviews  blijkt  in  ieder  geval  dat  de  bouwkundige  structuur  van  een 
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kantoorgebouw  een  struikelblok  kan  vormen  voor  transformatie.  Overigens  blijkt  dat  de  experts  de 
bouwtechnische  belemmeringen  niet  als  een  onoverkomelijke  hindernis  voor  transformatie  zien,  omdat  op 
bouwtechnisch vlak immers (bijna) alles wel op te lossen is. Wel geldt daarvoor dat, hoe meer men dient aan te 
passen,  hoe  hoger  de  aan  transformatie  verbonden  (bouw)kosten  zullen  zijn  (paragraaf  4.1.2).  Tijdens  de 
interviews zijn geen verdere knelpunten voor transformatie gesignaleerd dan vermeld in de literatuurstudie.   
 

4.2.3 Wet‐ en regelgeving 
 
Een  doel  van  het  afnemen  van  de  interviews  was  het  verkrijgen  van  meer  inzicht  in  de  invloed  van  de 
wijzigingen  in de wet‐ en regelgeving op de geschiktheid van gebouwen voor transformatie. Bekeken werd of 
de  door  de  regelgeving  gestelde  eisen  in  zoverre  veranderd  zijn  dat  transformatie  daadwerkelijk  eerder 
mogelijk is.  
 

Proceduretijd 
De met een vergunningaanvraag gemoeide procedure  is tegenwoordig aanzienlijk korter. De tijd die daarmee 
wordt  bespaard,  kan  een  financieel  voordeel  meebrengen  zoals  reeds  vermeld  in  paragraaf  4.1.3.  Het 
belangrijkste  voordeel  van  de  gewijzigde  regelgeving  echter,  bestaat  uit  de  mogelijkheid  van  tijdelijke 
transformatie  van  een  leegstaand  kantoorgebouw,  waarbij  voor  een  periode  van  maximaal  tien  jaar  kan 
worden afgeweken van het bestemmingsplan. Door middel van deze aanpassingen  in de wet‐ en regelgeving 
wil de overheid de bouwsector stimuleren en met name projecten een snellere doorloop geven.  
 
Het definitief  transformeren van een kantoorgebouw heeft hiervan het minste baat, want de voordelen  zijn 
voornamelijk van toepassing bij tijdelijke transformatie. Een terechte vraag van enkele experts is dan ook wat 
er over tien jaar gaat gebeuren, wanneer de periode is verstreken en de kantorenmarkt ‐ zoals de verwachting 
is ‐ nog niet is aangetrokken. De vraag is of in dergelijke situaties de bestemmingen weer worden teruggedraaid 
naar kantoorfunctie dan wel definitief omgezet. Het laatste komt overigens nu al regelmatig voor. Het betreft 
belangrijke kanttekeningen die door de experts bij de gewijzigde regelgeving worden geplaatst.  
 

Wet geluidhinder (Wgh) 
De Wet  geluidhinder  kan  een  grote  belemmering  vormen  voor  de  geschiktheid  van  leegstaande  kantoor‐
gebouwen voor transformatie. Een potentiële transformatie kan afketsen uitsluitend op de implicaties van deze 
wet.  Een  kantoorgebouw  dient  na  transformatie  aan  de  geldende  norm  ter  zake  van  geluidsbelasting  voor 
woningen  te  voldoen. Hiervoor  zijn  de  aanpassingen  aan  het  gebouw  of  de  omgeving noodzakelijk  die  zijn  
aangegeven in de literatuur. Deze aanpassingen resulteren in hogere kosten die ervoor kunnen zorgen dat een 
project niet langer financieel haalbaar is. Bepalend hierin is overigens de medewerking van de (gemeentelijke) 
instanties. Hoe coulanter de gemeente  is met het verlenen van een vrijstelling, hoe makkelijker een gebouw 
voor transformatie in aanmerking komt. Omgekeerd, wanneer een gemeente niet goed meewerkt, wordt een 
initiatiefnemer (financieel) beperkt in zijn mogelijkheden ten aanzien van transformatie van het gebouw.  
 
In de literatuurstudie werd al vermeld dat gemeenten niet snel bereid zijn mee te werken aan het verlenen van 
de vrijstelling op basis van de Wgh. De geïnterviewde van de beleggende partij geeft echter aan dat ter zake 
van hun ontwikkeling wel medewerking c.q. een vrijstelling is te verkrijgen van de gemeente in kwestie.  
 

Bouwbesluit 2012 
Door de experts wordt erkend dat het Bouwbesluit 2012 mogelijkheden heeft gecreëerd  voor het  transfor‐
meren van leegstaande kantoorgebouwen naar een andere functie. Door deze wijzigingen hoeft bij transforma‐
tie  tegenwoordig nog  slechts  te worden voldaan aan het  zgn.  rechtens verkregen niveau,  zoals  toegelicht  in 
paragraaf 4.1.3. De verlaagde bouweisen hebben tevens  (aanzienlijk)  lagere bouwkosten  tot gevolg, hetgeen 
ten gunste kan komen voor de financiële haalbaarheid van transformatie.  
 
Een ontwikkelende partij heeft door deze aanpassing  in de wet‐ en regelgeving meer vrijheid c.q.  flexibiliteit 
gekregen, hetgeen mogelijk wel kan leiden tot minder kwaliteit. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
te  realiseren woonkwaliteit  ligt  tegenwoordig  dan  ook  bij  de  initiatiefnemer  zelf.  Het  handhaven  van  het 
rechtens  verkregen  niveau  biedt  namelijk  niet  altijd  een  garantie  op  het  realiseren  van  de  gewenste 
woonkwaliteit. Als voorbeeld dient de geringere dikte van de scheidingswanden in een (ouder) kantoorpand en 
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de daarmee gepaard gaande (mogelijke) geluidsoverlast. Het Bouwbesluit 2012 biedt een ontwikkelende partij 
zodoende mogelijkheden om een ‘eigen’ match te vormen tussen de bouwkosten en woonkwaliteit. Voorts zijn 
de volgende aspecten van belang op de woonkwaliteit: de verhuurbaarheid en beheermogelijkheden alsmede 
de wisselwerking met de gemeentelijke instantie. Ondanks de versoepelde regelgeving in het Bouwbesluit 2012 
zijn er gemeenten die toch nog allerlei eisen blijven stellen aan het project, zoals onder het oude Bouwbesluit 
gebruikelijk was. Hoewel daartoe dus niet verplicht, zal een initiatiefnemer van transformatie hier in sommige 
gevallen aan meewerken, vanwege de mogelijke vertraging die door discussie hieromtrent opgelopen wordt 
dan wel de verwachting dat men de medewerking van de gemeente in een later stadium nodig heeft.  
 

4.3 SUBCONCLUSIE 
 
 
In dit hoofdstuk  is  inzichtelijk gemaakt wanneer een  kantoorgebouw  in beginsel geschikt  is  voor de aanpak 
transformatie. Niet  ieder  leegstaand kantoorgebouw  is  ‐ binnen de huidige marktomstandigheden  ‐ tenslotte 
geschikt.  Zoals  in  de  inleiding  staat  omschreven,  is  de  geschiktheid  voor  transformatie  afhankelijk  van  de 
financiën, de bouwtechnische situatie en de wet‐ en regelgeving.  
 
Naast  voormelde  aspecten,  is nog een  vereiste dat de  kans op het  vinden  van een nieuwe  kantoorhuurder 
inmiddels  illusoir  is geworden, waardoor gesproken kan worden van structurele  leegstand.  In deze situatie  is 
transformatie vaak nog het enige alternatief voor een kantooreigenaar.  
 
Wanneer een kantooreigenaar  transformatie overweegt, vergt dit  in eerste  instantie wel een grotere  inves‐
tering  dan  het  doorexploiteren  van  de  huidige  kantoorfunctie.  De  investering  die moet  plaatsvinden  voor 
transformatie  dient  echter  wel  in  verhouding  te  staan  tot  de  opbrengsten.  Teneinde  investering  en 
opbrengsten in de juiste verhouding te krijgen, dienen als het ware ‘verliezen’ te worden genomen, vergeleken 
met het  scenario waarbij de kantoorfunctie gehandhaafd blijft. Deze verliezen kunnen op drie verschillende 
posten worden geleden:  

 Een van de oplossingen voor het financieel haalbaar maken van de mogelijkheid transformatie  is het 
afwaarderen van de boekwaarde. In deze situatie wordt de boekwaarde van het leegstaande kantoor‐
gebouw afgeboekt naar een reële(re) waarde, waardoor de opbrengsten en kosten van transformatie 
in verhouding  staan  tot elkaar. Hierbij  zijn  lagere boekwaardes noodzakelijk van 50  tot 80 procent, 
waardoor deze oplossing vooral een theoretische is. In de praktijk is het namelijk, vanwege de lopende 
financieringsafspraken, meestal  feitelijk  niet mogelijk  af  te waarderen.  Pas  bij  het  eindigen  van  de 
lopende  financieringsovereenkomsten wordt  afwaarderen  van de boekwaarde  een onontkoombaar 
feit. Het voorgaande neemt niet weg dat sommige eigenaren in de loop der tijd stapje voor stapje al 
aan het afwaarderen zijn. Het geleidelijk afboeken van de waarde van het vastgoed zorgt er dan voor 
dat een juiste verhouding ontstaat tussen de opbrengsten en kosten.  

 Een  andere mogelijkheid  is  het  zo  veel mogelijk  beperken  van  de  bouwkosten,  zodat  dit  ‐  bij  het 
hanteren van de residuele grondwaardemethode ‐ niet ten koste gaat van de post grondwaarde. Deze 
oplossing vergt aldus de kleinste investering van de eigenaar, terwijl transformatie toch haalbaar blijft. 
Het is echter niet mogelijk het optimaliseren van de bouwkosten tot in het oneindige door te voeren, 
waardoor de praktische toepassing van deze oplossing beperkt blijft.  

 De  laatste mogelijkheid  is  ‘verlies’ nemen  aan de opbrengstenzijde.  In deze  situatie  accepteren de 
financiers een lager rendement, waardoor de opbrengsten gelijk worden aan de kosten en zodoende 
transformatie mogelijk wordt. Deze oplossing heeft echter niet direct de voorkeur van de financiers, 
omdat daarbij het rendement voor de financiers aanzienlijk  lager  is dan waar zij recht op hebben op 
basis van de bestaande financieringsafspraken. 
 

Verder kunnen de navolgende twee aspecten  in positieve zin bijdragen aan de geschiktheid van een kantoor‐
gebouw  voor  transformatie.  Zo  kan  de  structuur  van  een  gebouw  een  positieve  bijdrage  leveren  aan  de 
geschiktheid door middel van het efficiënt gebruik van de bestaande situatie. Indien hergebruik mogelijk is, kan 
worden bespaard op de bouwkostenpost. In de literatuur en de expert interviews wordt vaak aangegeven dat 
op bouwtechnisch gebied (vrijwel) alles is op te lossen en dat alleen de kosten die hieraan verbonden zijn, nog 
bepalend  kunnen  zijn  voor  de  geschiktheid.  Hiervoor  is  nog  van  belang  dat  het  Bouwbesluit  2012  nieuwe 
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mogelijkheden gecreëerd heeft ‐ door de centrale rol van het rechtens verkregen niveau daarin ‐ om te kunnen 
afwijken van de nieuwbouweisen. Ten aanzien van de overige wet‐ en regelgeving (Wgh, Chw e.d.) valt nog op 
te merken dat het van grote  invloed  is of de gemeentelijke  instanties medewerking  leveren. Deze  instanties 
hebben het  in hun macht om vrijstellingen af  te geven dan wel proceduretijden  te verkorten. Nog niet alle 
gemeenten zijn zich reeds ten volle bewust van de kansen die zij kunnen creëren in de transformatiesfeer.  
 
Voorvermelde aspecten verdelen de gehele leegstaande kantorenvoorraad ‐ van 6.906.000 vierkante meter ‐ in 
geschiktheid voor  transformatie. Een van de aspecten  is dat de  leegstand  structureel van aard dient  te  zijn, 
hetgeen  36  procent  van  de  totale  leegstand  betreft.  Vervolgens  is  op  basis  van  de  overige  aspecten  een 
verdere  verdeling  in  geschiktheid  te  maken,  hetgeen  resulteert  in  16  tot  20  procent  van  de  structurele 
leegstand die geschikt is voor transformatie (toegelicht in paragraaf 4.1.4). Het aantal vierkante meters dat dan 
daadwerkelijk getransformeerd kan worden is 378.785 tot 745.848. Dit is (slechts) 5.8 en 10.8 procent van de 
totale leegstaande kantorenvoorraad, waarbij het financiële aspect ‐ vanwege de afhankelijkheid van de finan‐
cieringstructuur ‐ nog niet is meegenomen. De bandbreedte van het percentage neemt echter niet weg dat er 
kansen liggen voor structureel leegstaande kantoorgebouwen om getransformeerd te worden naar een woon‐
functie.  
 
De  kenmerken  die  een  kantoorgebouw  moet  hebben  teneinde  geschikt  te  zijn  voor  transformatie  zijn 
samengevat in tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Kenmerken geschiktheid voor transformatie 

Structuur  L  E  Wet‐ en regelgeving  L  E Financieel ‐ eigenaren  L  E

Stramienmaten 5.4 of 7.2 (een 
veelvoud van 1.8 m dat 
gebruikelijk is in de woningbouw) 

X    Medewerking vanuit de 
gemeentelijke instanties ( 
vrijstellingen e.d.) 

X X Verandering van eisen in het 
bouwbesluit waardoor lagere 
bouwkosten mogelijk 

X  

De verdiepingshoogte van tussen 
de 2.4 en 6 meter  

X    Invoering Bouwbesluit 
2012: verantwoordelijkheid 
voor (woon)kwaliteit ligt nu 
bij de initiatiefnemer  

X X Creatief en bewust 
ontwerpen, waardoor zo min 
mogelijk verhuurbare ruimte 
verloren gaat (gbo)  

X X

Een dieptemaat van groter dan 10 
meter 

X    Tijdelijke transformatie met 
voordelen in 
proceduretijden 

X   Bewustwording bij de 
eigenaar van noodzaak voor 
actie 

X X

Mogelijkheid tot het behouden van 
de gevel (mogelijke kamerindeling 
en te openen ramen) 

X    De medewerking vanuit de 
gemeente voor toepassing 
Wgh 

X X Positief voor de haalbaarheid 
wanneer de residuele 
grondwaarde en de 
boekwaarde elkaar naderen  

X X

De vloerbelasting hoog berekend  X          Onderkenning door financier     X

Voldoende trappenhuizen 
aanwezig, waardoor men twee 
richtingen op kan vluchten 

X          Leegstand kantoor 
structureel van aard  

X X

(Her)gebruik maken van de 
bestaande bouwkundige situatie 

X  X             

 
L: staat voor de informatie die is voortgekomen uit de literatuur.  
E: staat voor de input vanuit de experts interviews. 
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5. MATCH 
 
 
In de inleiding is reeds aangegeven dat het tot elkaar brengen van de vraag naar studentenhuisvesting en het 
aanbod van de kantorenmarkt als een kans wordt gezien. In de markt wordt het leggen van het verband tussen 
de  twee ook als  logisch gezien. Desondanks blijven  in de praktijk  tot op heden  transformaties van kantoor‐
gebouwen naar studentenhuisvesting op grote schaal uit. Het slechts mondjesmaat voorkomen van transfor‐
maties heeft onder meer te maken met de verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil een 
functiewijziging kans van slagen hebben. Als aan alle randvoorwaarden voldaan wordt, is sprake van een match 
tussen vraag‐ en aanbodzijde.   
 
Welke randvoorwaarden het specifiek betreft, komt aan bod  in dit hoofdstuk. De voorgaande hoofdstukken ‐ 
vraag naar studentenhuisvesting  (2), aanbod van  leegstaande kantoorgebouwen  (3) en aspecten bij transfor‐
matie (4) ‐ zullen hiervoor als  input worden gebruikt. Voordat daadwerkelijk naar het bestaan van een match 
wordt gekeken, zal in grote lijnen geanalyseerd worden wat een zodanige aansluiting voor beide (deel)markten 
kan betekenen. In de subconclusie worden vervolgens de voorwaarden voor een (succesvolle) match benoemd.  
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5.1 ACHTERGROND 
 
 
Dat een match mogelijk  is  tussen de markt  van  studentenhuisvesting en het aanbod  van de kantorenmarkt 
blijkt al uit enkele gerealiseerde projecten in de praktijk. Bovendien kan aansluiting tussen beide (deel)markten 
zorgen  voor  een  (gedeeltelijke)  oplossing  van  de  problematiek,  die  de  vraagzijde  alsmede  de  aanbodzijde 
momenteel  kennen.  Hiervoor wordt  gekeken  naar  het  effect  van  een match  op  beide  (deel)markten met 
betrekking tot het aantal benodigde eenheden en de vierkante meters in het aanbod. De hiervoor aangestipte 
punten zullen in deze paragraaf verder worden toegelicht. 
 

5.1.1 Mogelijkheden in de praktijk 
 
Een aantal succesvolle  transformaties uit het verleden hebben mede beïnvloed dat  in de praktijk een relatie 
wordt  gelegd  tussen  leegstaande  kantoorgebouwen  en  studentenhuisvesting.  Voorbeelden  van  dergelijke 
projecten zijn hierna vermeld, met ieder een andere samenstelling qua doelgroep en soort eenheid.  
 

 Bomansplaats in Eindhoven            
opgeleverd: juli 2011 
 
Een voormalig kantoorgebouw, bestaande uit vijf verdiepingen en 
ca. 3.500  vierkante meter  v.v.o.,  is door de  leegstandsbeheerder 
Camelot  getransformeerd  tot  studentenhuisvesting.  Het  gaat  bij 
dit project om 91 zelfstandige eenheden met elk een oppervlakte 
van  tussen  de  23  en  38  vierkante  meter.  Deze  eenheden  zijn 
allemaal  gemeubileerd  opgeleverd  en  daarmee  bedoeld  voor  de 
buitenlandse studenten. De huurprijzen voor dergelijke eenheden 
zijn  inclusief  en  bedragen  tussen  de  399  en  555  euro  (Camelot, 
2013). 
 

 ACTA‐gebouw in Amsterdam       
opgeleverd: september 2012 
 

Het voormalig Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 
(ACTA)  is getransformeerd tot 460 onzelfstandige studenteneen‐
heden. Dit gebouw bestaat uit 6 verdiepingen en  is  in beheer bij 
de Stichting Tijdelijk Wonen Amsterdam. De onzelfstandige een‐
heden hebben een oppervlakte van tussen de 11 en 25 vierkante 
meter  ieder, waarbij  het merendeel  12  tot  19  vierkante meter 
meet.  Het  bijzondere  aan  dit  project  is  dat  de  studenten  zelf 

meehielpen met de verbouwing en  in ruil hiervoor een korting kregen van 10 procent op de gehele 
huurprijs. De kale huurprijzen in het ACTA gebouw hebben een bandbreedte van tussen de 195 en 290 
euro  exclusief  servicekosten  (en  excl.  korting).  De  servicekosten  betreffen  105  euro  per  eenheid 
(Transformatieteam, 2013).  
 

 Westplantsoen in Delft            
opgeleverd: eind 1999 
 
De  sociale  studentenhuisvester  DUWO  heeft  het  voormalige 
Belastingkantoor getransformeerd naar 45 zelfstandige studenten‐
appartementen,  die  huisvesting  bieden  aan  90  studenten.  Eén 
zelfstandig  studentenappartement  betreft  een  tweetal  woon/ 
slaapkamers van  ieder ca. 22 vierkante meter, met gedeelde voor‐
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zieningen.  Deze  eenheden  voor  twee  studenten  worden  als  één  zelfstandige  eenheid  verhuurd, 
waardoor de  studenten  recht hebben op huurtoeslag. De  kale huurprijs betreft 500 euro  voor een 
‘zelfstandig’ studentenappartement. Daarnaast  is bij deze transformatie een extra verdieping op het 
gebouw geplaatst, het zogenaamde optoppen, waardoor het project rendabeler werd (DUWO, 2013).   
 

 The Student Hotel in Rotterdam         
opgeleverd: september 2012 
 

The  Student Hotel  is een nieuw  concept  voor Nederland.  In dit 
concept huurt een student maximaal tien maanden per  jaar een 
studentenkamer. In de overige maanden  is een dergelijke kamer 
beschikbaar als hotelkamer. Hierdoor zijn er extra voorzieningen 
in  het  hotel  aanwezig  voor  de  studenten.  Het  eerste  ‘Student 
Hotel’  is  gerealiseerd  in het  voormalige  kantoor  van de  Sociale 
Verzekeringsbank in Rotterdam. Dit complex telt 250 zelfstandige 

eenheden met elk een oppervlakte van tussen de 15 en 30 vierkante meter. De huurprijzen zijn tussen 
de 595 en 695 euro; hierin zijn de kosten van de extra faciliteiten opgenomen. Een voorbeeld van zo’n 
faciliteit vormt het gebruik van een huurfiets (The Student Hotel, 2013).   
 

 GAK gebouw in Rotterdam         
opgeleverd: 1995 

 
Het  voormalige  Gemeenschappelijke  Administratiekantoor  (GAK), 
bestaande  uit  acht  verdiepingen,  is  door  woningbouwcorporatie 
Stadswonen getransformeerd tot studentenhuisvesting. Dit complex 
telt  111  onzelfstandige  eenheden  (20  m2),  106  zelfstandige  een‐
heden  (29  m2)  en  2  short  stay12  eenheden  (20  m2).  Voor  een 
studenteneenheid  in het GAK gebouw betaalt een  student  ca. 390 
euro (onzelfstandig), 418 euro (zelfstandig) of 411 euro (short stay). 
De huurprijzen zijn daarbij inclusief servicekosten (Vestia, 2013).  

 
Voorvermelde  projecten  zijn  echter  tot  stand  gekomen  onder  bepaalde,  zeer  unieke  condities. Niet  bij  elk 
leegstaand kantoorgebouw kan derhalve een match gemaakt worden met de vraag vanuit de studentenmarkt. 
Of er een aansluiting mogelijk  is,  is enerzijds afhankelijk van de geschiktheid van een  leegstaand kantoorge‐
bouw voor transformatie en anderzijds van de specifieke vraag naar studentenhuisvesting.  
 

5.1.2 Wat lost het op? 
 
Zoals aangegeven, zal naar verwachting de aansluiting van de vraag naar studentenhuisvesting op het aanbod 
van kantoorgebouwen zorgen voor een (gedeeltelijke) oplossing van de huidige problematiek van beide (deel) 
markten. Teneinde een beeld te vormen of vermelde oplossing daadwerkelijk gevonden kan worden, kunnen 
de  vraag  naar  studenteneenheden  en  het  aanbod  geschikt  voor  transformatie  naast  elkaar worden  gezet. 
Hiervoor zijn enkele basisgegevens gebruikt uit de voorgaande hoofdstukken:  
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                            
12 Short stay is een verblijf van korte duur in een studenteneenheid, voor maximaal één jaar. 

Aantal benodigde studenteneenheden tot 
en met 2020 betreft een bandbreedte van: 
 

79.600 tot 89.000 eenheden 

Het structureel leegstaande aanbod ‐ 
geschikt voor transformatie ‐ omvat tussen: 
 

378.785 en 745.848 m2 v.v.o. 
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Voordat deze waardes  in relatie  (kunnen) worden gebracht met elkaar,  is het van belang om de gemiddelde 
aantal vierkante meters per studenteneenheid in Nederland te achterhalen. Het LSVb heeft een waarde van ca. 
17.5 vierkante meter g.b.o. per eenheid13 vastgesteld, op basis van een enquête met een respons van 50.000 
studenten (LSVb, 2011). In vierkante meter v.v.o. is dit ca. 20 (gelijk aan de waarde van een kantoorfunctie).  
 
Als  men  dan  vervolgens  het  aantal  vierkante  meters  van  de  structureel  leegstaande  kantoorgebouwen  ‐ 
geschikt  voor  transformatie  ‐ deelt door het  (gemiddeld) aantal  vierkante meters  v.v.o.  van een  studenten‐
eenheid, volgt daaruit het potentiële aantal studenteneenheden in leegstaande kantoorgebouwen. Cijfermatig 
weergegeven, betekent het voorgaande dat tussen de ca. 19.000 en 37.300 studenteneenheden in leegstaande 
kantoorgebouwen (kunnen) worden gerealiseerd.  
 
Deze  gevolgtrekking  biedt  de  navolgende  kansen  om  de  problematiek  in  deze  twee  (deel)markten  aan  te 
pakken:  

 5.8  tot  10.8 procent  (378.785‐745.848 m2)  kan worden onttrokken aan het   aanbodoverschot  ter 
grootte van 6.906.000 vierkante meter v.v.o. van de kantorenvoorraad; 

 Door  gebruik  te  maken  van  deze  bestaande  bouw  kan  voor  24  tot  46  procent  (19.000‐37.300 
eenheden)  worden  voorzien  in  het  vraagoverschot  dat  de  huidige  studentenmarkt  kenmerkt 
(uitgaande van 79.600 benodigde studenteneenheden). 

 
Bij de voorvermelde percentages zijn de specifieke voorwaarden van de vraag‐ alsmede de aanbodzijde niet 
meegenomen. De percentages geven dan ook meer een indicatie weer, die echter duidelijk aangeeft dat er wel 
degelijk kansen liggen voor beide (deel)markten bij een succesvolle match.  
 

5.2 VRAAG EN AANBOD 
 
 
Zoals eerder al bleek,  is het al dan niet  (kunnen) voldoen aan de specifieke voorwaarden voor transformatie 
van grote invloed op het ontstaan van een match. De vraag is dan aan welke randvoorwaarden voldaan moet 
worden om een aansluiting te krijgen tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van kantoorge‐
bouwen. Voor de beantwoording hiervan is het noodzakelijk verbanden te leggen tussen de tabellen van vraag 
en aanbod (tabel 2.2, 3.1 en 4.3).  
 
In tabel 5.1. zijn deze tabellen geïntegreerd, met in kolom 1 de vraag naar studentenhuisvesting en in kolom 2 
het  aanbod  van  leegstaande  kantoorgebouwen. Aldus  kan  bezien worden waar  al  dan  niet  een  aansluiting 
bestaat tussen beide (deel) markten. Een geconstateerde overlap wordt beoordeeld naar aanleiding van enkele 
‐ voor die deelmarkt ‐ bepalende aspecten: 

 Bij de vraag naar studentenhuisvesting zijn het de aspecten: kwaliteit, prijs, locatie; 
 En voor het aanbod van structureel leegstaande kantoorgebouwen: bouwtechnisch, financieel en wet‐ 

en regelgeving.     
 
Bij de opbouw van tabel 5.1 zijn de hiervoor vermelde, bepalende aspecten voor studentenhuisvesting aange‐
houden. De punten aan de vraagzijde zijn in tabel 2.2 één voor één in relatie gebracht met de daaraan gerela‐
teerde punten van de aanbodzijde.  Indien een match  in beginsel mogelijk was tussen beide (deel)markten,  is 
deze voorwaarde verder  toegelicht  in de derde kolom van de  tabel. Meer  informatie over deze voorwaarde 
waaronder een aansluiting tussen de vraag‐ en aanbodzijde mogelijk is, wordt gegeven in paragraaf 5.2.1. In de 
laatste kolom wordt vervolgens aangeduid in welke mate de verschillende aspecten bevorderend (kunnen) zijn 
voor  een match, door middel  van  een plus, min of plusminus  teken. Als  kanttekening: de  volgorde  van de 
aspecten ‐ vermeld in de hierna weergegeven tabel ‐  geeft niet per se het belang van de voorwaarden weer. 

                                                            
13
 Bij deze vierkante meters zijn de gemeenschappelijke ruimtes niet meegenomen en is er geen onderscheid gemaakt in onzelfstandig of 

zelfstandige eenheid.  
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Tabel 5.1. Model match vraag studentenhuisvesting – aanbod leegstaande kantoorgebouwen. 
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Legenda 
 
( ) cijfers 
Verwijzing  naar  gerelateerde  compe‐
tentie in paragraaf 5.2.1. 

 
Leeg kader 
Indien een kader leeg is aan de vraag‐ of 
aanbodzijde,  houdt  dit  in  dat  er  geen 
relatie  bestaat  met  de  andere  (deel) 
markt  in dit aspect. Er zijn dan geen ge‐
relateerde punten. 
 
“Geen overlap”:  
Wanneer  een  gerelateerd  aspect  ont‐
breekt  aan  de  aanbod‐  of  vraagzijde  is 
geen sprake van een match tussen beide 
(deel)markten.  Dan  bestaat  geen  over‐
lap. 
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5.2.1 Correspondentie 
 
De aspecten vermeld  in  tabel 5.1, waaraan moet worden voldaan  ‐ om  zodoende een  succesvolle match  te 
vormen tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbodoverschot in de kantorenmarkt ‐, worden in 
deze paragraaf verder toegelicht conform het corresponderende cijfer.  
 

1. Kwaliteit 
De woonbehoeften  ‐ op basis van kwaliteitskenmerken voor  studenten  ‐  zijn weergegeven  in  tabel 5.1 door 
middel  van drie  subkopjes  (soort huisvesting,  voorzieningen en overig). Deze  verdeling  is gemaakt  vanwege 
verschillende overlappen tussen de vraag‐ en aanbodzijde. Studenten hebben namelijk meer wensen en eisen 
dan  alleen  specifiek met betrekking  tot de  studenteneenheid. Het  gaat de  studenten ook om de omgeving 
behorende bij het complex en niet zo zeer alleen om de eenheid zelf.  
 
1a. Soort huisvesting 

De kwaliteitseisen van de studenten dienen in de structuur van het leegstaande kantoorgebouw ingepast 
te  (kunnen) worden. De doelgroep  studenten  vraagt meer  keuze  in het huidige  aanbod, waardoor met 
name vraag  is naar  zelfstandige eenheden. De veelal grote c.q. oude kantoorgebouwen, die momenteel 
leegstaan,  zijn  gekenmerkt  door  grote  ‘open’  vloeroppervlaktes,  waardoor  deze  verdiepingen  vrij 
indeelbaar zijn en het mogelijk  is de gewenste  typen en de gewenste ontmoetingsplek  te  realiseren. De 
stramienmaten  van  5.4  en  7.2  dragen  tevens  bij  aan  de  aansluiting  tussen  beide  (deel)markten.  Deze 
maten  zijn  namelijk  gebruikelijk  in  de  woningmarkt,  met  een  veelvoud  van  1.8  meter.  De  overige 
kenmerken  van  een  leegstaand  kantoorgebouw  (de  dieptemaat  en  gebruik maken  van  de  bestaande 
situatie)  kunnen  bijdragen  aan  verlaging  van  de  bouwkostenpost.    Door  gebruik  te  maken  van  de 
bestaande bebouwing, kunnen kosten worden bespaard om transformatie in veel gevallen eerder mogelijk 
c.q.  haalbaar  te maken.  Er  bestaat  dus  een  verband  tussen  de  structuur  en  de  bouwkosten.  Indien  bij 
transformatie van een kantoorgebouw de gevel moet worden vernieuwd, de stramienmaten afwijkend zijn 
en de dieptemaat kleiner  is dan  tien meter, dan zijn aan de verbouwing al snel hoge kosten verbonden. 
Uiteindelijk is een dergelijk project dan financieel niet haalbaar.  

 
1b. Voorzieningen 

De aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen en een opstappunt voor het openbaar vervoer in de nabije 
omgeving van het gebouw dragen bij aan de door studenten gewenste kwaliteit. De locatie van het ‐ in dit 
geval ‐  leegstaande kantoorgebouw  is bepalend of het gebouw kan voldoen aan deze kwaliteitseisen van 
de  studenten.  Echter,  het  huidige  leegstaande  aanbod  betreft  voor  het  merendeel  onaantrekkelijke 
locaties  waar  dergelijke  gewenste  voorzieningen  ontbreken.  Daarnaast  dient  het  terrein  van  het 
kantoorgebouw en de daarbij behorende omgeving een veilig gevoel te geven aan de studenten. Dit gevoel 
is vaak moeilijk te ‘realiseren’ op een na kantoortijden verlaten gebied (veelal C‐locaties). Door deze wens 
wordt het belang van een centrale  locatie voor de huisvesting van de doelgroep studenten versterkt en 
blijft een derde van de leegstaande kantoorgebouwen potentieel kandidaat voor een match.  
 

1c. Overig 
De overige aspecten binnen de conditie ‘kwaliteit’ zijn minder van invloed op een eventuele match tussen 
de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbodoverschot bij de kantorenmarkt.  Indien een mogelijke 
aansluiting  tussen beide  (deel)markten  is vastgesteld,  zullen deze overige aspecten  ‐ gewenst vanuit de 
doelgroep  studenten  ‐ wel een  rol gaan  spelen  in de verdere ontwikkeling van het project. Bij het  type 
studenteneenheid, wensen  studenten  bijvoorbeeld momenteel meer  privacy waardoor  de  toenemende 
vraag naar zelfstandige eenheden te verklaren is. Het realiseren van (meer) zelfstandige eenheden is aan te 
raden om te voldoen aan deze wens. Voorzieningen die conform de wens van studenten in het gebouw na 
transformatie  geregeld dienen  te  zijn,  zijn onder  andere  een  fietsenberging  en  een  goede  internetaan‐
sluiting.  

 

2. Prijs 
Het  prijs  aspect  is  de  meest  bepalende  conditie  of  daadwerkelijk  een  match  mogelijk  is  tussen  beide 
(deel)markten. Uit het onderzoek naar de markt van studentenhuisvesting kan worden afgeleid wat de maxi‐
male huurprijs  is die  studenten kunnen  c.q. willen betalen  (de opbrengstenzijde). De  leegstaande kantoren‐
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voorraad  en  de  daarbij  behorende  specifieke  kenmerken  vormen  de  kostenzijde  bij  transformatie.  De 
mogelijkheid  van  transformatie  valt  of  staat met  de  financiële mogelijkheden.  De  opbrengsten  en  kosten 
dienen hiervoor in verhouding te zijn met elkaar.  
 
 Opbrengstenzijde 

Studenten willen graag zo goedkoop mogelijk wonen, hetgeen verband heeft met de  financiële situatie 
van studenten. Hierdoor willen studenten gemiddeld tussen de 300 en 400 euro per maand betalen aan 
huur, uiteraard afhankelijk van het type eenheid, de locatie en de levensstijl. De prijs‐kwaliteit verhouding 
dient in ieder geval goed te zijn, hetgeen bij de zelfstandige eenheden ‐ met recht op huurtoeslag ‐ min of 
meer gegarandeerd wordt.  
 
De opbrengstenzijde kan daarnaast optimaal worden benut als men  creatief en bewust nieuwe platte‐
gronden ontwerpt, zodat zo min mogelijk verhuurbare vloeroppervlaktes verloren gaan bij transformatie. 
 

 Kostenzijde 
Hoe hoog het bedrag aan de kostenzijde wordt,  is onder andere afhankelijk van de bestaande structuur 
(zoals vermeld in 1a en in hoofdstuk 4).  

 
Teneinde  een  succesvolle match  te  (kunnen)  vormen  voor  beide  (deel)markten,  is  het  van  belang  dat  de 
residuele  grondwaarde  voor  transformatie  en  de  boekwaarde  van  het  bestaande  kantoorgebouw  elkaar 
benaderen  (zoals  toegelicht  in paragraaf 4.1.1). Deze benadering moet  leiden  tot een reële waarde voor het 
leegstaande kantoorgebouw, om zodoende het project financieel haalbaar te maken. Hoe deze reële waarde ‐ 
op basis van de residuele grondwaarde en de boekwaarde ‐ kan worden vastgesteld, wordt toegelicht in bijlage 
C aan de hand van een berekening.  
 
Uit deze berekening blijkt dat een  ‘tekort’ ontstaat tussen beide waardes, waardoor een reële waarde op dit 
moment niet haalbaar  is.  In de praktijk blijkt ook dat deze voorwaarde vaak het grootste struikelblok vormt 
voor het vormen van een match tussen beide (deel)markten. Welke mogelijke oplossingen er zijn om dit tekort 
te verkleinen c.q. weg te nemen wordt toegelicht verderop, in correspondentie vier.  

 

3. Locatie 
Voor  de  huisvesting  van  de  doelgroep  studenten  is  een  centrale  locatie  gewenst,  vanwege  hun  levensstijl. 
Tussen het centrum van de studentenstad en de onderwijsinstelling buiten het centrum is dan ook (vaak) een 
as  zichtbaar waarop  de  studenten  zijn  gehuisvest. Wanneer  echter  naar  de  locatie wordt  gekeken  van  de 
leegstaande kantoorgebouwen, ziet men vaak dat deze gebouwen gesitueerd zijn op locaties waar mensen juist 
niet willen wonen: kantoren‐ en bedrijventerreinen. Tweederde van het huidige aanbod  is gesitueerd op  zo 
genoemde  C‐locaties, hetgeen  een  classificatie uit  de  kantorenbranche  betreft  (zie paragraaf  3.1.2.1). Deze 
locatie is voor de specifieke doelgroep studenten niet gewenst door de ligging ten opzichte van de onderwijsin‐
stelling en het centrum.  
 
De  locatie  is  dus  zeer  bepalend  voor  de mogelijke  transformatie  van  een  kantoorgebouw  naar  studenten‐
huisvesting. Door dit criterium  is al  tweederde van het aanbod niet geschikt, omdat de kantoorgebouwen  in 
kwestie op locaties staan die geen adequate woonomgeving vormen. Voor een match dient men dus gebruik te 
maken van het overige aanbod (een derde van het totaal) dat gesitueerd  is  in de stadscentra, woonwijken of 
aan de randen van beide. De voorvermelde aantallen hebben echter betrekking op kantoorgebouwen  in heel 
Nederland, terwijl voor transformatie naar studentenhuisvesting sprake dient te zijn van een locatie in een van 
de negenentwintig studentensteden in Nederland (zie bijlage D). In dit geval is het aantal leegstaande kantoor‐
gebouwen geschikt qua locatie naar schatting ca 19 procent (zie bijlage E).  
 

4. Diversen 
Alle aspecten aan de vraagzijde  zijn  in  relatie gebracht met de gerelateerde punten van het aanbod,  indien 
sprake was  van  een mogelijke match.  Enkele  aspecten  van  de  aanbodzijde  zijn  echter  niet  één  op  één  in 
verband  te  brengen met  de  vraag  en  blijven  hierdoor  over.  Het  betreft  de  resterende  aspecten  onder  de 
kopjes: financieel, bouwtechnisch en wet‐ en regelgeving. Deze resterende aspecten kunnen wel een bijdrage 
leveren  aan  eventuele  oplossingen  om  zodoende  een  aansluiting  tussen  beide  (deel)markten  alsnog  te 
(kunnen) vormen. 
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4a. Financieel 
Bij  Correspondentie  nummer  twee  (prijs)  is  geconstateerd  dat  er  vaak  een  tekort  optreedt  tussen  de 
grondwaarde en de boekwaarde, door de  twee manieren van waardebenadering. Het verschil kan door 
middel  van  drie  verschillende  opties  ‐  afwaarderen,  optimaliseren  bouwkosten  en  verlaging  van  de 
rendementen ‐ (deels) worden weggenomen. Echter, de voornaamste voorwaarde is dat de eigenaren én 
de financiers de noodzaak tot het ondernemen van actie inzien. Eigenaren van kantoorgebouwen kunnen 
namelijk niet zelfstandig actie ondernemen en zodoende transformatie mogelijk maken. Dit hangt samen 
met de drie vermelde opties, waarbij de betrokkenheid van de  financiers benodigd  is om een  rendabel 
project te realiseren.    

 
 Afwaarderen 

In deze situatie dienen zowel de kantooreigenaar alsmede de financiers hun verlies te nemen met 
betrekking  tot  de  beleggingswaarde.  In  de  praktijk  blijkt  echter  dat  financiers,  zolang  ze  hun 
rendement ontvangen, de noodzaak van het ondernemen van actie niet inzien. Momenteel lopen 
dan  ook  veel  pogingen  tot  transformatie  stuk  op  dit  aspect. Wanneer  de  financiering  echter 
afloopt, ontkomen de  financiers niet  langer meer aan het afwaarderen van hun vastgoed. Door 
het aflopen van een aantal financieringsafspraken in de nabije toekomst zal een moment ontstaan 
waarbij transformatie financieel sluitend kan zijn. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat deze 
optie een mogelijkheid wordt en er zodoende geen sprake meer is van een tekort. Bovenstaande 
neemt niet weg dat sommige financiers ook nu al bereid ‐ en in staat ‐ zijn hun ‘verlies’ te nemen 
en op dit moment reeds actie willen ondernemen. 
 

 Beperken van de bouwkosten 
De  optie  om  bezuinigingen  door  te  voeren  op  de  bouwkosten  is  een  beperkte,  hetgeen  niet 
betekent dat het  tekort niet enigszins verkleind zou kunnen worden door kritisch te kijken naar 
deze kostenpost. Het gehele tekort oplossen is echter geen mogelijkheid, omdat ook de kwaliteit 
van het project gewaarborgd dient te blijven.  
 

 Rendementsverlaging  
Een  andere  mogelijkheid  is  het  genoegen  nemen  met  een  rendementsverlaging  voor  de 
financier(s), om zodoende de opbrengstenzijde te vergroten. Voor een leegstaand kantoorgebouw 
gelden  echter  financieringsafspraken waarin  de  rendementeis  voor  de  financiers  is  vastgelegd. 
Voor het verkleinen van het tekort door middel van rendementsverlaging heeft een eigenaar de 
medewerking  van  de  financier(s)  nodig.  Hierbij  geldt  hetzelfde  als  bij  de  optie  afwaarderen. 
Wanneer een financier zijn rendement blijft ontvangen, zal hij de noodzaak tot het ondernemen 
van actie niet  zien. Echter,  sommige  financiers blijken proactief al wel  in  staat  (en bereid) hun 
‘verlies’ te nemen. 

 
4b. Bouwtechnisch 

Enkele  bouwtechnische  kenmerken  van  het  leegstaande  kantoorgebouwen  (verdiepingshoogte, 
vloerbelasting en aantal  trappenhuizen) kunnen daarbij een positieve bijdrage  leveren aan het beperken 
van  de  bouwkosten, maar  tonen  verder  geen  overlap met  de  wensen  en  eisen  vanuit  de  doelgroep 
studenten.  Dit  neemt  niet  weg  dat  deze  bouwtechnische  kenmerken  van  invloed  kunnen  zijn  op  de 
haalbaarheid  van  de  match  tussen  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  en  het  aanbod  van  de 
kantorenmarkt.  Het  leegstaande  kantoorgebouw  is  dan  dus  (eerder)  geschikt  voor  transformatie. 
Overigens  is  bouwkundig  uiteindelijk  het meeste wel  op  te  lossen.  Alleen met  bepaalde  bouwkundige 
ingrepen gaan (veelal) hoge kosten gepaard, hetgeen vaak resulteert in een onrendabel project.   
  

4c. Wet‐ en regelgeving 
Een  gebouw dient,  afhankelijk  van  zijn  functie,  aan de  eisen  van wet‐  en  regelgeving  te  voldoen,  zoals 
eerder vermeld. Voor een gebouw met een kantoorfunctie  zijn andere wetten en  regels van  toepassing 
dan bij een pand met een woonfunctie. Deze andere wetten en  regels hebben uiteraard  invloed op de 
condities  van  de  (mogelijke) match  tussen  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  en  het  aanbod  van  de 
kantorenmarkt. 
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 Bouwbesluit 2012 
De  invoering  van het Bouwbesluit  2012 heeft de bouwregelgeving  voor  transformatie  van  een 
kantoorgebouw naar een woonfunctie versoepeld. Door de  invoering van het Bouwbesluit 2012 
hoeft  nog  slechts  te  worden  voldaan  aan  het  rechtens  verkregen  niveau,  hetgeen  een  goed 
uitgangspunt biedt om de bouwkosten zo  laag mogelijk  te houden. Dit aspect kan dan ook een 
positieve bijdrage leveren aan de vorming van een match tussen beide (deel) markten.  

 
 Andere regelgeving 

Naast de mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 heeft gecreëerd voor de transformatie, dient 
men  voor  een match  nog  aan  andere  wetten  en  regels  te  voldoen.  Het  betreft  dan  de Wet 
Geluidhinder en het bestemmingsplan. De invloed van deze wetten en regels op de geschiktheid 
van een kantoorgebouw voor  transformatie kan echter verzacht worden door de medewerking 
van de gemeentelijke  instantie. Een gemeente kan namelijk  ‐  tot op zekere hoogte  ‐ naar eigen 
inzicht vrijstellingen verlenen die voor een aansluiting  tussen de  leegstaande kantoorgebouwen 
en de  studentenhuisvesting van belang  zijn. De medewerking van de gemeentelijke  instantie  is 
hierdoor een belangrijke voorwaarde voor een  succesvolle match. Bij het project Bomansplaats 
(uit paragraaf 5.1.1) heeft deze conditie een belangrijke rol gespeeld voor het uiteindelijk kunnen 
vormen van dergelijke match.   

 
 Tijdelijke transformatie 

Bij  tijdelijke  transformatie  van  een  leegstaand  kantoorgebouw  heeft  men  te  maken  met 
gunstigere  procedures,  dan  bij  een  definitieve  functiewijzing.  In  het  geval  van  tijdelijke 
transformatie mag een eigenaar voor maximaal tien jaar afwijken van het bestemmingsplan en is 
er een permanente versoepelde regelgeving door de Chw. Hiermee kan tijd worden gewonnen in 
het proces, hetgeen ten goede zal komen van de haalbaarheid van het project.  

 

Recente ontwikkelingen 
Naast  de  toegelichte  voorwaarden,  die  bijdragen  aan  een  succesvolle match,  zijn  er  toch  enkele  onzekere 
factoren die voorgaande aspecten (nog) kunnen beïnvloeden.  
 
Politieke ontwikkelingen hebben onder andere invloed op de toename van studentenaantallen. Het afschaffen 
van  de  prestatiebeurs  of  het  invoeren  van  een  langstudeerboete  brengt  onzekerheden met  zich mee  voor 
ontwikkelende partijen. De vraag  is namelijk of deze maatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd en wat 
effecten dan zijn op (de woonwensen van) de studentenpopulatie. 
 
Daarnaast zorgt het steeds vaker wisselen van de kabinetssamenstelling voor onzekerheden en stellen markt‐
partijen de daadwerkelijke uitvoering van hun projecten in verband daarmee uit. Deze plannen van het kabinet 
kunnen van invloed zijn op bouwprojecten en/of studieverloop van de studenten. Deze factor zorgt ervoor dat 
eigenaren de stap naar transformatie niet snel nemen.  
 

5.3 SUBCONCLUSIE 
 
 
Uit  het  voorgaande  is  te  concluderen  dat  wel  degelijk  een  aansluiting  mogelijk  is  tussen  de  vraag  naar 
studentenhuisvesting en het aanbodoverschot van de kantorenmarkt. Een match biedt daarbij de kans om de 
balans in beide markten deels terug te brengen. Op macro niveau is vast te stellen dat 5.8 tot 10.8 procent van 
de  leegstaande kantoorgebouwen geschikt  is voor transformatie en daarmee kan onttrokken worden aan de 
voorraad. Aan de vraag naar studentenhuisvesting kan ‐ door middel van transformatie ‐ voldaan worden voor 
24 tot 46 procent.  
 
De aansluiting van beide (deel)markten  is echter alleen mogelijk onder bepaalde specifieke voorwaarden, die 
zijn ontleend aan tabel 5.1. Deze voorwaarden hebben tot gevolg dat momenteel slechts een beperkt aantal 
leegstaande  kantoorgebouwen  uiteindelijk  geschikt  blijkt  voor  transformatie  naar  studentenhuisvesting. 
Hierdoor dienen de hiervoor vermelde percentages nog naar beneden bijgesteld  te worden. Alle seinen met 
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betrekking  tot de  (hierna vermelde) voorwaarden dienen namelijk op  ‘groen’  te staan om ook daadwerkelijk 
een  succesvolle match  te kunnen vormen  tussen de vraag‐ en aanbodzijde. Niet één  specifieke voorwaarde 
zorgt immers voor een match, maar juist een combinatie van de relevante condities (zie figuur 5.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.1 Schema met betrekking tot match vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van de kantorenmarkt. 

 
De constellatie waarin de seinen met betrekking tot deze voorwaarden alle op ‘groen’ kunnen komen te staan, 
wordt hierna toegelicht. Niet elke conditie heeft daarbij evenveel invloed op het al dan niet ontstaan van een 
match tussen beide (deel)markten. 
 
Allereerst  wordt  de mogelijkheid  voor  het  ontstaan  van  een  aansluiting  tussen  beide  (deel)markten  sterk 
beperkt door de locatie. Slechts negentien procent van de leegstaande kantoorgebouwen voldoet namelijk aan 
de wens c.q. eis van een student om te wonen op een ‘centrale’ locatie. Indien een leegstaand kantoorgebouw 
in een studentenstad, op een  locatie met dagelijkse voorzieningen  in de directe omgeving, en op fietsafstand 
van het centrum en/of de onderwijsinstelling, dan staat het sein van deze voorwaarde op ‘groen’.  
 
Daarnaast  vormt  de  financiële  conditie  de  sleutel  bij  het  bepalen  van  een  match.  Het  sein  voor  deze 
voorwaarde moet voor een eigenaar al minimaal op ‘oranje’ staan, indien het sein ‘rood’ is, is een match geen 
optie. Het is immers noodzakelijk dat de eigenaar alsmede de financier(s) de urgentie van het ondernemen van 
actie inzien. 
 
Wanneer het sein met betrekking  tot deze conditie op  ‘oranje’ staat, houdt dit  (meestal)  in dat de residuele 
grondwaarde  en  de  boekwaarde  elkaar  niet  (voldoende)  benaderen.  Het  theoretische  tekort  dat  hierdoor 
ontstaat,  verhindert  het  vormen  van  een match.  Er  zijn  drie  opties  om  dit  tekort weg  te  nemen  en  deze 
voorwaarde alsnog een ‘groene’ status te geven:   
 

 Afwaarderen;  
 Beperken van de bouwkosten; 
 Rendementsverlaging. 

 
Het theoretische tekort kan  ‐  in beperkte mate  ‐ al worden teruggebracht door middel van de voorwaarden: 
kwaliteit,  bouwtechnisch  en  wet‐  en  regelgeving.  Deze  condities  kunnen  namelijk  ‘makkelijker’  worden 
bijgesteld in verhouding met andere aspecten. Een voorbeeld hiervan is het aspect kwaliteit: studenten stellen 
immers relatief lage kwaliteitseisen. Bij het aspect bouwtechnisch kan meer gebruik maken van de bestaande 
situatie. Of bij de wet‐ en regelgeving kan de medewerking van de gemeentelijke  instantie bijdragen aan het 
oplossen  van  het  tekort  door  het  verlenen  van  onder  andere  vrijstellingen. Op  deze manier  kunnen  deze 
condities toch een belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van een eventueel succesvolle match.  
 
Hiervoor vermelde voorwaarden vormen uiteindelijk tezamen een soort beslismodel, teneinde te achterhalen 
of een leegstaand kantoorgebouw geschikt kan worden gemaakt voor studentenhuisvesting (zie figuur 5.2).  
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Figuur 5.2 Beslismodel studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen. 

 
Na toepassing van voorvermelde voorwaarden blijkt op dit ogenblik nog maar een klein percentage uiteindelijk 
geschikt voor transformatie, hetgeen niet betekent dat deze mogelijkheid bij voorbaat dient te worden wegge‐
streept. Het percentage voor de geschiktheid van  transformatie van een  (structureel)  leegstaand kantoorge‐
bouw naar studentenhuisvesting betreft naar schatting tussen de 3.3 en 6.2 procent, zie bijlage E. In het tekort 
van  de  markt  van  studentenhuisvesting  kan  door  middel  van  een  succesvolle  aansluiting  tussen  beide 
(deel)markten  voorzien  in  (naar  schatting)  tussen  de  14  en  27  procent. Het  blijft  voor  een  eigenaar  en  de 
financiers  van  een  leegstaand  kantoorgebouw  interessant  om  te bekijken  of dit  kan  voldoen  aan bovenge‐
noemde condities. Een ding staat echter vast: bij het aflopen van de bestaande financieringsafspraken zullen 
meer  mogelijkheden  gecreëerd  worden  voor  een  match  tussen  beide  (deel)  markten.  Het  sein  voor  de 
aansluiting van de vraag naar studentenhuisvesting op het aanbod van de kantorenmarkt staat dan eerder op 
‘groen’.  

 

5.4 EXPERT INTERVIEWS 
 
 
De hiervoor vermelde conclusie en de daarin vermelde voorwaarden voor een  succesvolle match worden  in 
deze paragraaf getoetst aan de praktijk. Hierdoor kunnen de reeds vastgestelde voorwaarden zo nodig worden 
aangevuld met behulp van de kennis en ervaring uit de praktijk.  
 
De eerder geïnterviewde experts zijn voor deze toetsing aan de praktijk nogmaals benaderd met het verzoek 
hun visie  c.q.  standpunt  te geven  specifiek met betrekking  tot de voorwaarden uit paragraaf 5.3. Van de  in 
totaal vijftien geïnterviewde experts  ‐ uit hoofdstuk  twee  tot en met vier.  ‐ hebben  tien personen nogmaals 
hun medewerking verleend aan dit afstudeeronderzoek.  In deze paragraaf zal verder alleen worden  ingegaan 
op de verschillen met en aanvullingen op de literatuur die zijn voortgekomen uit de gesprekken met de experts. 
Deze toevoegingen betreffen de navolgende aspecten: bouwtechnische, financiële en wet‐ en regelgeving. 
 

Bouwtechnisch 
Bij het bouwtechnische aspect wordt allereerst bevestigd dat de bestaande structuur kan bijdragen aan een 
match tussen beide (deel)markten. Deze voorwaarde is reeds toegelicht in de conclusie.  
 

1. Locatie 

2. Prijs / Financieel 

3. Kwaliteit, bouwtechnisch 

en wet‐ en regelgeving 

Ca. een vijfde blijft over voor het vormen van een match. 

Residuele grondwaarde en boekwaarde dienen elkaar  te 
benaderen. 

Deze  voorwaarden  kunnen  ‘makkelijker’  worden  bijge‐
steld, zodoende een ‘oranje’ sein om te vormen naar een 
‘groen’ sein. 

MATCH 
Naar schatting geschikt voor een match: 
3.3 tot 6.2 procent van de leegstaande kantorenvoorraad, 
waarbij  voor  14  tot  27  procent  kan worden  voorzien  in 
het tekort aan studentenhuisvesting. 
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Een ontwikkelingsmanager van de institutionele belegger plaatste nog de opmerking dat het behouden van de 
gevel wel vaak een knelpunt vormt. Door de Wet Geluidhinder (zie wet‐ en regelgeving) kan na transformatie 
(bijna)  niet worden  voldaan  aan  de  vereisten met  betrekking  tot  een woonfunctie. Hoewel  het  dus  vanuit 
bouwkundig oogpunt bezien positief kan zijn om de bestaande gevel te bewaren, kan de  invloed van wet‐ en 
regelgeving  weer tot een ander resultaat leiden. 
 

Financieel 
Ten  aanzien  van  de  voorwaarde  ‘financieel’  zijn  er  nog  enkele  aanvullingen  vanuit  de  praktijk.  Deze 
aanvullingen  hebben  betrekking  op  de  drie  opties  om het  theoretische  tekort  ‐  tussen  de  residuele  grond‐
waarde en de boekwaarde ‐  weg te nemen c.q. te verkleinen.  
 
 Afwaarderen 

In de praktijk  is de optie afwaarderen de meest gangbare manier om het theoretische tekort weg te 
nemen.  Alleen  door  de  bestaande  financieringsafspraken,  die  gekoppeld  zijn  aan  een  leegstaand 
kantoorgebouw, is het niet altijd eenvoudig om in één keer af te waarderen. Bovendien moet voor de 
transformatie  naar  een  woonfunctie  nog  een  ‘extra’  investering  worden  gedaan,  waarvoor  een 
(nieuwe)  financier moet worden gevonden. De bestaande  financieringsafspraken zijn dus zeer bepa‐
lend voor de mate waarbinnen afwaarderen mogelijk is.  
 

 Optimaliseren van de bouwkosten 
Naar de mening van de medewerker van een (sociale) studentenhuisvester zijn de mogelijkheden voor 
het beperken van bouwkosten groter dan benoemd in de conclusie. In de huidige economische tijden 
is er namelijk steeds meer ruimte om aan te besteden tegen lager (bouw)kosten.  
 

 Rendementseis verlagen 
De  rendementseis  verlagen  is  een mogelijkheid, mits  het  risico  van  het  product  ook  verlaagd  kan 
worden  voor  een  belegger.  Anders  zal  een  belegger  niet  snel  akkoord  gaan met  een  lager  bruto 
aanvangsrendement. Het verlagen van het risico kan onder andere door langjarige huurcontracten af 
te  sluiten,  hetgeen  bij  studentenhuisvesting mogelijk  is  door  het  beheer  uit  handen  te  geven.  In 
hoeverre dit echter een risicoverlaging c.q. verlaging van het rendement oplevert is (nog) niet bekend.  

 
Belangrijkste vraag bij de financiële voorwaarde is ook wel: wie gaat welk deel van het ‘verlies’ nemen, hetgeen 
nog afhankelijk is van de combinatie van en de samenwerking tussen de eigenaren en financiers.  
 

Wet‐ en regelgeving 
In voorgaande conclusie wordt het belang van een politiek gunstig klimaat en een vruchtbare samenwerking 
met lokale overheden benadrukt. Uit de praktijk blijkt nu ook dat de recente ontwikkelingen in de politiek het 
er niet makkelijker op maken om studentenhuisvesting te realiseren en/of transformatie in gang te zetten. Dit 
terwijl de overheid dus  invloed kan uitoefenen op deze processen. Een gemeente kan bijv. als eis stellen dat 
uitbreiding van de kantorenvoorraad alleen mogelijk  is als  leegstaande kantoorgebouwen worden getransfor‐
meerd. 
 
Behalve het opstellen  van het  convenant  ‘Aanpak  Leegstaande Kantorenvoorraad’ onderneemt de overheid 
echter  geen  activiteiten.  De  overheid  kan  een  beduidend  grotere  rol  spelen  c.q.  significant meer  invloed 
uitoefenen  op  het  ontstaan  van  een match. Het  gaat dus  niet  alleen om  samenwerking, maar ook  om het 
‘verleiden’ van marktpartijen en indien mogelijk gebruik maken van de ‘macht’ die men als overheid heeft.  
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
In  dit  hoofdstuk  zal  een  antwoord worden  geformuleerd  op  de  vooraf  vastgestelde  probleemstelling. Deze 
probleemstelling kan door middel van de voorgaande hoofdstukken als volgt beantwoord worden: 
 

‘Hoe en onder welke condities kan een relatie worden gelegd tussen het aanbod van 
leegstaande kantoorgebouwen en de vraag naar studentenhuisvesting?’ 

 
Daarnaast zullen enkele aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek ten behoeve van het onderwerp 
studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen. 
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6.1 CONCLUSIE 
 
 
Een match  tussen de  vraag naar  studentenhuisvesting  en het  aanbod  van  leegstaande  kantoorgebouwen  is 
mogelijk, en dit  is  in de praktijk al enkele keren aangetoond. Een grotere hoeveelheid aan dergelijke oplos‐
singen blijft echter uit, omdat het samenstel van de voorwaarden ‐ dat nodig  is voor een succesvolle match ‐ 
toch lastig te realiseren blijkt. Bedoelde voorwaarden komen voort uit de vraag naar studentenhuisvesting en 
het deel van het aanbod op de kantorenmarkt dat geschikt is voor transformatie.  
 

Vraag naar studentenhuisvesting 
De  markt  van  studentenhuisvesting  wordt  al  jaren  gekenmerkt  door  tekorten,  zowel  in  kwalitatieve  als 
kwantitatieve zin. Bij het kwalitatieve tekort is er vooral de opgave om meer zelfstandige eenheden te ontwik‐
kelen,  zodat  de wens wooncarrière  te maken  c.q. meer  privacy  te  krijgen, wordt  gerealiseerd.  Een  betere 
verhouding  in het aanbod van onzelfstandige en  zelfstandige eenheden  is hiervoor nodig. Op dit moment  is 
echter tweederde van het aanbod onzelfstandig en sluit het aanbod dus onvoldoende aan op de vraag uit de 
markt. 
 
Daarnaast  zijn  de  aspecten  prijs  en  locatie  de meest  doorslaggevende  punten  bij  de  keuze  voor  een  soort 
eenheid. Studenten kunnen zich door hun  (lage) beschikbare maandbedrag  financieel niet alles permitteren. 
Het grootste deel van deze groep wil gemiddeld 300 à 400 euro uitgeven aan huisvesting. De  locatie  is van 
belang vanwege de  levensstijl. Dagelijkse voorzieningen, een veilige omgeving en een openbaar vervoerspunt 
in de nabije omgeving van het studentencomplex zijn gewenst. Als de  locaties met deze kwaliteiten worden 
uitgestippeld op een kaart,   wordt een as zichtbaar tussen de onderwijsinstelling (buiten het centrum) en het 
centrum, waarop studenten zich (willen) huisvesten.   
 
De aanbodzijde van studentenhuisvesting vormt een zeer dynamische en ontransparante markt, waardoor een 
exact  kwantitatief  tekort moeilijk  vast  is  te  stellen. De  beschikbare  cijfers  geven  in  ieder  geval  aan  dat  de 
opgave substantieel is. Aan de vraagzijde daarentegen, is bandbreedte voor de benodigde studenteneenheden 
tot 2020 wel te berekenen, namelijk tussen de 79.600 en 89.000 eenheden. Deze aantallen omvatten zowel het 
huidige tekort als de 33.000 extra benodigde eenheden voor de aankomende studenten. Na 2025 zal het aantal 
studenten echter naar verwachting voor het eerst sinds 1950 afnemen, waardoor vanaf dat moment rekening 
dient te worden gehouden met een afname van de vraag.  
 

Aanbod van leegstaande kantoorgebouwen 
Naast de vraag naar studenteneenheden, wordt de kantorenmarkt gekenmerkt door een aanbodoverschot van 
6.906.000  vierkante meter  v.v.o.  (14,1  procent;  in  2012).  Van  dit  huidig  leegstaande  aanbod  is  36  procent 
structureel van aard, hetgeen  inhoudt dat een verhuur  langer dan drie  jaar uitblijft. Verwacht wordt dat de 
vraag  zal  (blijven)  afnemen  door  ontwikkelingen  zoals  het  nieuwe  werken,  de  economische  crisis  en  een 
krimpende beroepsbevolking, waardoor de vermelde aantallen/percentages nog zullen toenemen indien geen 
actie wordt ondernomen.  
 
De leegstaande kantoorgebouwen hebben veelal dezelfde kenmerken. Zo is 62 procent van het aanbod ouder 
dan  17  jaar  en  staat  het merendeel  hiervan  ook  structureel  leeg.  De  kantoorgebouwen  uit  deze  periode 
worden  gekenmerkt  door  grote  kantoorvolumes,  hetgeen  niet  aansluit  op  de  huidige  vraag.  Daarbij  is 
tweederde  van  de  leegstaande  kantoorgebouwen  gelegen  op  onaantrekkelijke,  monofunctionele  kantoor‐
locaties  (C‐locaties).  Kantoorgebouwen met  de  vermelde  kenmerken  zijn  veelal  in  eigendom  van  vastgoed‐
fondsen en buitenlandse beleggers.  
 

Aspecten bij transformatie 
Een mogelijkheid voor het aanpakken van de leegstand in Nederland is transformatie, waarmee kantooropper‐
vlaktes worden  onttrokken  aan  de  leegstaande  voorraad.  Echter,  niet  elk  kantoorgebouw  is  geschikt  voor 
transformatie.  
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 Allereerst  dient  er met  betrekking  tot  het  kantoorgebouw  geen  vooruitzicht meer  te  zijn  op  een 
nieuwe huurder, oftewel de  leegstand  is structureel van aard.  In deze situatie  is  transformatie vaak 
nog het enige alternatief  voor een  kantooreigenaar om een  (positieve)  cashflow  te genereren. Een 
kantooreigenaar moet dus bereid zijn c.q. zich genoodzaakt voelen om actie te ondernemen.   

 Daarnaast moet de transformatie van het kantoorgebouw financieel haalbaar zijn. Hiervoor dienen de 
opbrengsten‐ en kostenzijde  in een goede verhouding te zijn met elkaar. Door de twee verschillende 
manieren van waardebepaling aan de kostenkant  ‐ te weten residuele grondwaarde en boekwaarde 
methode ‐ wordt dit evenwicht echter maar moeilijk bereikt.  

 Andere aspecten die van  invloed  zijn op de geschiktheid van  transformatie  zijn de bouwtechnische 
staat en/of structuur van het gebouw en de  toepasselijke wet‐ en  regelgeving. Ten aanzien van het 
laatste punt  is het van grote  invloed of de gemeentelijke  instantie medewerking verleent of niet. De 
lagere overheidsinstanties hebben het in hun macht om al dan niet vrijstellingen af te geven dan wel 
proceduretijden te verkorten.  

 
Het uiteindelijke aandeel dat geschikt is voor transformatie naar een woonfunctie valt binnen een bandbreedte 
van  5.8  tot  10.8  procent.  Hierbij  is  geen  rekening  gehouden  met  het  financiële  aspect,  omdat  dit  per 
kantoorgebouw verschillend kan zijn doordat een en ander van de eigenaar afhankelijk is. In vierkante meters 
kantooroppervlak  zou bedoeld percentage neerkomen op  een onttrekking  aan het  aanbod  van 397.785  tot 
745.848 vierkante meter.  
 

Match 
Als de (kwantitatieve) vraag naar studentenhuisvesting vervolgens in relatie wordt gebracht met het (kwantita‐
tieve) aanbod van leegstaande kantoorgebouwen, geschikt voor transformatie, is de initiële conclusie dat een 
match mogelijk  is. De aansluiting tussen beide (deel)markten kan een gedeeltelijke oplossing betekenen voor 
de huidige problematiek die de vraag‐ en aanbodzijde kenmerkt. Bij de leegstaande kantoorgebouwen kan 5.8 
tot 10.8 procent worden onttrokken aan de markt, hetgeen reeds is vermeld. Aan de vraag naar studentenhuis‐
vesting kan ‐ door middel van transformatie ‐ voldaan worden voor 24 tot 46 procent. In figuur 6.1 worden de 
kwantitatieve vraag en aanbod weergegeven, waarbij een match mogelijk blijkt tussen kolom A en kolom C.  
 

 
 
Figuur 6.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 

 
Bij het percentage van de kantoren dat geschikt is voor transformatie is echter gekeken naar de woonfunctie in 
het algemeen en niet specifiek naar de doelgroep studentenhuisvesting, waardoor de oplossingen voor beide 
(deel)markten beperkter zullen zijn dan hiervoor weergegeven. Daarnaast is een match tussen vraag en aanbod 
alleen mogelijk onder bepaalde specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot gevolg dat slechts een 
beperkt aantal  leegstaande  kantoorgebouwen uiteindelijk geschikt blijkt  voor  transformatie naar  studenten‐
huisvesting.  De  uiteindelijke  match  die  kan  ontstaan  tussen  beide  (deel)markten  is  dus  beperkter  dan 
weergegeven in de hiervoor vermelde percentages. 
 
De specifieke voorwaarden waaraan de vraag en het aanbod 
moeten  voldoen  om  een  succesvolle match  te  vormen,  zijn 
onder te brengen in de volgende categorieën: kwaliteit, prijs 
en  locatie  voor  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  en 
financiën,  bouwtechnisch  en wet‐  en  regelgeving  voor  het 
aanbod  van  leegstaande  kantoorgebouwen. Alle  seinen met 
betrekking tot deze voorwaarden dienen op  ‘groen’ te staan 

Vraag Aanbod Transformatie

aantal vierkante meter

A 

B

C 

 
A. Vraag naar studenteneenheden tot 2020: 79.600 tot 

86.000. Met een gemiddeld kameroppervlak van 20 
m

2 v.v.o. betekent dit een vraag van circa 1,65 mil‐
joen vierkante meter. 

B. Aanbod van kantoorgebouwen: 6.906.000 vierkante 
meter. 

C. Van  het  hiervoor  vermelde  aanbod  is  397.785  tot 
745.848 vierkante meter geschikt voor  transforma‐
tie naar een woonfunctie.    

Figuur 6.2. Schema match 

 

MATCH 

Locatie 

Kwaliteit

Bouwtech‐
nisch

Financieel

Wet‐ en 
regelgeving 
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Beslismodel:  
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om  ook  daadwerkelijk  een match  te  kunnen  vormen  tussen  de  vraag‐  en  aanbodzijde. Niet  één  specifieke 
voorwaarde zorgt immers voor een match, maar juist een combinatie van de relevante condities (figuur 6.2).  
 
Echter, niet elke voorwaarde heeft daarbij evenveel  invloed op het vormen van een aansluiting tussen beide 
(deel)markten. De eerder vermelde voorwaarden kunnen in een soort beslismodel worden gezet, teneinde te 
achterhalen of een  leegstaand kantoorgebouw geschikt kan worden gemaakt voor  studentenhuisvesting  (zie 
figuur 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.3 Beslismodel studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen. 

 
Eerst en vooral wordt de mogelijkheid voor het ontstaan van een aansluiting tussen beide (deel)markten sterk 
beperkt door het aspect  ‘de  locatie’. Slechts circa 19 procent van de  leegstaande kantoorgebouwen voldoet 
aan de wens  c.q. eis van een  student om  te wonen op een  ‘centrale’  locatie  in een van de negenentwintig 
studentensteden.  Indien  een  leegstaand  kantoorgebouw  in  een  studentenstad  ligt,  op  een  locatie  met 
dagelijkse  voorzieningen  in  de  directe  omgeving,  en  op  fietsafstand  van  het  centrum  en/of  de  onderwijs‐
instelling,  dan  staat  het  sein  van  deze  voorwaarde  op  ‘groen’.  Indien  de  locatie  van  het  leegstaande 
kantoorgebouw  niet  voldoet  aan  de  hiervoor  vermelde  aspecten  en  het  sein  aldus  op  ‘rood’  staat,  is  het 
vormen van een succesvolle match niet mogelijk.   
 
Daarnaast vormt de financiële conditie vaak het struikelblok bij het bepalen van een match. Het sein voor deze 
voorwaarde moet voor een eigenaar minimaal op  ‘oranje’ staan,  indien het sein  ‘rood’  is,  is een match geen 
optie. Het is immers noodzakelijk dat de eigenaar alsmede de financier(s) van het gebouw de urgentie van het 
ondernemen van actie  inzien. Wanneer het sein met betrekking tot deze conditie op  ‘oranje’ staat, houdt dit 
(meestal)  in  dat  de  residuele  grondwaarde  en  de  boekwaarde  elkaar  niet  (voldoende)  benaderen.  Het 
theoretische  tekort  dat  hierdoor  ontstaat,  verhindert  het  vormen  van  een  match.  Er  zijn  drie  opties 
(afwaarderen, optimaliseren van de bouwkosten en rendementsverlaging) om dit tekort weg te nemen en deze 
voorwaarde alsnog een ‘groene’ status te geven. 
 
Het theoretische tekort kan  ‐  in beperkte mate  ‐ worden teruggebracht door middel van de voorwaarden op 
het  gebied  van:  kwaliteit,  bouwtechnisch  en  wet‐  en  regelgeving.  Deze  laatste  condities  kunnen  namelijk 
‘makkelijker’  worden  bijgesteld  in  verhouding  tot  andere  aspecten.  Een  voorbeeld  hiervan  is  het  aspect 
kwaliteit:  studenten  stellen  immers  relatief  lage  kwaliteitseisen.  Bij  het  aspect  bouwtechnisch  kan  meer 
gebruik worden gemaakt van de bestaande situatie. Of bij de wet‐ en regelgeving, kan de medewerking van de 
gemeentelijke  instantie  bijdragen  aan  het  oplossen  van  het  tekort,  door  het  verlenen  van  onder  andere 
vrijstellingen. Op deze manier kunnen deze condities een belangrijke bijdrage leveren aan het alsnog ontstaan 
van een succesvolle match.  

1. Locatie 

2. Financieel 

3. Kwaliteit, bouwtechnisch 

en wet‐ en regelgeving 

Ca.  19  procent  van  de  leegstaande  kantoorgebouwen 
blijft over voor het vormen van een succesvolle match. 

Residuele grondwaarde en boekwaarde dienen elkaar  te 
benaderen. 

Deze  voorwaarden  kunnen  ‘makkelijker’  worden  bijge‐
steld, zodoende een ‘oranje’ sein om te vormen naar een 
‘groen’ sein. 

MATCH 
Naar schatting geschikt voor een match: 
3.3 tot 6.2 procent van de leegstaande kantorenvoorraad, 
waarbij  voor  14  tot  27  procent  kan worden  voorzien  in 
het tekort aan studentenhuisvesting. 
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Bij inachtneming van voorvermelde voorwaarden blijkt op dit ogenblik maar een relatief klein percentage (3.3 
tot  6.2)  kantoorgebouwen  uiteindelijk  geschikt  voor  transformatie  naar  studentenhuisvesting,  hetgeen  niet 
betekent dat deze mogelijkheid bij voorbaat dient te worden weggestreept. Het blijft voor een eigenaar en de 
financiers  van een  leegstaand  kantoorgebouw  interessant om  te bekijken of het  kan  voldoen  aan bovenge‐
noemde condities.  In het tekort van de markt van studentenhuisvesting kan worden voorzien  in  (naar schat‐
ting) tussen de 14 en 27 procent.  
 

Een match tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van leegstaande 
kantoorgebouwen is mogelijk. Echter,  in beperkte mate en onder bepaalde condities.  

 
De  kansen op een  succesvolle match  zullen  verder  toenemen. Vanwege onder  andere de  toename  van het 
aantal leegstaande kantoorgebouwen, waarvan de leegstand structureel van aard is. Momenteel is ‘slechts’ 36 
procent van de leegstand structureel. De overige 64 procent heeft dus nog wel de kans om een nieuwe huurder 
te vinden of het gebouw staat  (nog) niet voor  langere  tijd  leeg. De verwachting  is dat een afnemende vraag 
naar kantooroppervlakte aanhoudt, met als resultaat dat de kans op het vinden van een nieuwe huurder (nog) 
kleiner wordt. Hierdoor zal het aandeel structureel leegstaande kantoorgebouwen in het totaal toenemen in de 
toekomst, waardoor  kantoorgebouwen  eerder  geschikt  zullen  zijn  voor  transformatie  en  dus  ook  eerder  in 
aanmerking komen voor een succesvolle match. Daarnaast zal met betrekking tot de boekhoudkundige waarde 
van een pand meer speelruimte ontstaan wanneer bestaande financieringsafspraken aflopen. In deze situatie 
ontkomen financiers en eigenaren er niet langer aan om af te waarderen. Het sein voor de aansluiting van de 
vraag naar studentenhuisvesting op het aanbod van de kantorenmarkt staat dan eerder op ‘groen’.  
 
Echter, voor de periode na 2025 wordt een afname voorzien van het aantal studenten. Bij het aflopen van de 
financieringsafspraken na deze periode dient men  rekening  te houden met deze  (nieuwe) ontwikkeling. De 
kansen die er momenteel  (lijken te) zijn voor de studentenhuisvesting, zullen dus niet oneindig zijn. Met het 
oog op de toekomst is het belangrijk om flexibel te bouwen, maar blijft ook de locatie van belang. Hoe beter de 
locatie voor de doelgroep, hoe minder een eigenaar c.q. beheerder te maken zal hebben met leegstand.  
 

6.2 AANBEVELINGEN 
 
 

Praktisch nut  
Uit het onderzoek kunnen de volgende adviezen worden gedestilleerd  ten aanzien van de mogelijkheid van 
transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar studentenhuisvesting.  

 Voor de studentenhuisvesters geeft dit rapport een beter  inzicht  in de kansen die transformatie van 
leegstaande kantoorgebouwen biedt voor het (gedeeltelijk) oplossen van het tekort dat de markt van 
studentenhuisvesting al jaren kenmerkt.  

 De eigenaren van kantoorgebouwen zouden dit rapport als aanmoediging kunnen zien om direct actie 
te ondernemen en de inhoud ervan tevens kunnen gebruiken om de financier(s) te overtuigen niet te 
wachten  tot de  financieringsstructuur uiteindelijk  afloopt.  Transformatie naar  studentenhuisvesting 
kan  in  een  aantal  gevallen  een  goede  optie  zijn.  Of  een  (structureel)  leegstaand  kantoorgebouw 
geschikt is voor een transformatie naar woonruimte voor studenten, kan door vermelde marktpartijen 
op basis van het ontwikkelde beslismodel worden bepaald. 

 Bij andere betrokken partijen kan door dit onderzoek bewustwording plaatsvinden van het  feit dat 
hun medewerking noodzakelijk is om een succesvolle match te bereiken. De politiek c.q. de politieke 
ontwikkelingen  spelen  hierin  een  belangrijke  rol.  De  gemeentelijke  instanties  moeten  uiteraard 
kritisch meewerken aan de mogelijkheid van transformatie naar studentenhuisvesting, maar hebben 
momenteel wel de (juridische) mogelijkheden en speelruimte om de ontwikkeling te stimuleren of te 
beperken. Deze instanties kunnen meer betekenen voor een match tussen beide markten dan op dit 
ogenblik het geval is.  

Het onderzoek kan  in het algemeen als  informatiebron dienen met betrekking tot de huisvestingswensen van 
de doelgroep studenten en/of de mogelijkheid voor transformatie. Hierdoor kan  interesse worden opgewekt 
bij (potentiële) aanbieders voor de markt van studentenhuisvesting.   
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Reflectie  
Bij  reflectie  op  dit  onderzoek  komt  vooral  naar  voren  dat  bij  een  volgende  keer  het  interviewen  van  een 
(grotere)  diversiteit  aan  experts wenselijk  zou  zijn.  In  dit  onderzoek  zijn  uit  (bijna)  alle  relevante  groepen 
experts geïnterviewd, maar meestal  slechts één organisatie/bedrijf per groep. Het uitbreiden van het aantal 
geïnterviewde personen per groep zal van toegevoegde waarde zijn voor het onderzoek. Het afnemen van de 
interviews met  verschillende  personen werkzaam  aan  de  vraag‐  of  de  aanbodzijde  zorgde  op  verschillende 
punten voor bijzonder nuttige aanvullingen op de kennis uit de  literatuur. Door het relatief korte tijdsbestek 
waarin het afstuderen plaatsvond, kon de groep experts niet zo groot zijn als  ‐ achteraf gezien  ‐ gewenst. Bij 
herhaling van of voortborduren op dit onderzoek wordt geadviseerd om het aantal respondenten te vergroten, 
temeer daar de interviews van grote waarde bleken te zijn voor het onderhavige onderzoek. 
 

Verder onderzoek 
Ondanks  het  reeds  uitgevoerde  onderzoek  zijn  er  enkele  aspecten  die  nog  (verder)  uitgewerkt  dienen  te 
worden, omdat de bestaande kennis met betrekking tot dit onderwerp nog steeds niet compleet is. Hierna uit 
te voeren onderzoeken kunnen hieraan een bijdrage leveren:  
 

 Onderzoek verrichten naar de voorwaarde ‘locatie’ 
In het rapport komt duidelijk naar voren dat de locatie sterk bepalend is of een match tussen de vraag 
naar studentenhuisvesting en het aanbod van leegstaande kantoorgebouwen mogelijk is. Ten aanzien 
van  deze  voorwaarde  is  gebleken  dat  niet  eenvoudig  een  overlap  ontstaat  tussen  vraag‐  en 
aanbodzijde,  door  het  verschil  in  vraag  en  aanbod  op  het  punt  locatie. Dit  heeft  onder  andere  te 
maken met het feit dat de leegstaande kantoorgebouwen ‐ uit de aard der zaak ‐ niet alle gesitueerd 
zijn  in  de  negenentwintig  studentensteden.  Gezien  het  voorgaande,  zou  het  interessant  zijn  voor 
ontwikkelende  partijen  en  eigenaren  van  kantoorgebouwen  om  te  weten  hoeveel  leegstaande 
kantoorgebouwen  er  gelegen  zijn  op  centrale  locaties  in  studentensteden.  Een  onderzoek  naar  de 
leegstand per studentenstad ‐ onderverdeeld naar bij studenten populaire woonlocaties ‐, zou kunnen 
helpen  eigenaren  c.q.  financiers  te  overtuigen  van  het  nut  van  een  succesvolle match  voor  hun 
leegstaande kantoorgebouw.  
 

 Onderzoek verrichten naar het belangrijkste aspect: ‘financiën’ 
Het belangrijkste aspect voor het vormen van een succesvolle match tussen beide (deel)markten is de 
financiële  voorwaarde.  In  dit  rapport  wordt  inzichtelijk  gemaakt  waar  het  probleem  ontstaat  en 
worden  drie mogelijke  opties  benoemd  om  het  probleem  op  te  lossen.  Echter,  de  eigenaren  en 
financiers achten zich momenteel niet altijd in staat om actie te ondernemen. Dit heeft onder andere 
te maken met de financieringsafspraken ten aanzien van de leegstaande kantoorgebouwen. Bij nadere 
bestudering van de financieringsvoorwaarden blijken de mogelijkheden vaak groter dan gedacht. Het 
zou dus van  toegevoegde waarde  zijn  inzicht  te krijgen  in de bestaande  financieringsafspraken met 
betrekking  tot  leegstaande  kantoorgebouwen. Op  deze wijze  kan  exacter worden  bekeken wat  de 
mogelijkheden per gebouw zijn om transformatie naar studentenhuisvesting te realiseren. Daarnaast 
is het tevens interessant om te achterhalen welke (type) beleggers geïnteresseerd zijn in de markt van 
studentenhuisvesting en met welke rendementen zij dan genoegen nemen.  
 

 Onderzoek verrichten naar de onzekere factoren uit de politieke plannen en de gevolgen daarvan 
op een eventuele succesvolle match.  
Gedurende de periode van afstuderen is in Nederland een nieuw kabinet gevormd, met bijbehorende 
plannen. Deze gebeurtenis heeft ook zijn weerslag op de deelmarkten van studentenhuisvesting en de 
kantoorgebouwen.  In de nieuwe kabinetsplannen zijn en/of worden wijzigingen doorgevoerd die op 
beide  (deel)markten van  invloed  (zullen) zijn  (zie bijlage F). Een vervolg onderzoek naar de gevolgen 
van  de  door  het  kabinet  doorgevoerde wijzigingen  op  een mogelijke  succesvolle match  tussen  de 
vraag‐  en  aanbodzijde,  zou  dan  ook  interessant  kunnen  zijn.  Tijdens  het  afstuderen werd  door  de 
verschillende marktpartijen al aangegeven dat de nieuwe plannen ervoor zorgen dat het ontwikkelen 
van  studentenhuisvesting  bemoeilijkt wordt.  Dit maakt  het  vormen  van  een  eventuele  aansluiting 
tussen beide (deel)markten uiteraard niet eenvoudiger. Echter, wat de precieze gevolgen inhouden is 
niet duidelijk. Een verdiepend onderzoek naar de gevolgen hiervan is boeiend, ook voor ander andere 
het  financiële  struikelblok.  Eigenaren  blijven  door  het  uitblijven  van  concrete  plannen  door  de 
overheid momenteel  afwachten,  waardoor  de  kans  voor  het  creëren  van  een match momenteel 
beperkt blijft.  
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A. EXPERT INTERVIEWS 
op het gebied van studentenhuisvesting 

 
 
We hebben  in vele studentensteden een tekort aan zowel kwantitatief als kwalitatief aanbod van studenten‐
kamers. Enkele vragen hierover: 
 
1. Het  daadwerkelijke  tekort  aan  studentenhuisvesting  is moeilijk  vast  te  stellen  voor  geheel Nederland. 

Verschillende organisatie komen dan ook met tegenstrijdige getallen. Hoeveel is dit tekort volgens u?   

 Ingaan op enkele tekorten vanuit verschillende organisaties, bandbreedte: 16.000‐29.000  
 

2. Naast dit tekort  is de overheid enkele maatregelen aan het nemen, wanneer het onderwijs betreft.   Hoe 
gevoelig zijn studenten voor het afnemen van de prestatiebeurs en de langstudeerboete? Heeft dit uitein‐
delijk invloed op het aantal studenten dat uitwonend zal zijn?  

 Volgens de overheid zijn er tot aan 2015 nog 52.000 extra kamers nodig, bij een groei van 90.000 
studenten. 

 
3. Dit  is tevens van toepassing wanneer de huursubsidie zal vervallen. Heeft dit ook nog betrekking op het 

tekort naar studentenhuisvesting volgens u?  
 

4. De ontwikkeling van  studentenhuisvesting kent enkele knelpunten. Hoe gaat u als bedrijf om met deze 
knelpunten vanuit het woningwaarderingsstelsel, bouwbesluit en transformatie? En zijn er nog meerdere 
knelpunten, die bij mij niet bekend zijn?  

 
 
 
 
Wanneer  gekeken wordt  naar  het  ontbreken  van  het  kwalitatieve  aanbod,  gaat  het  voornamelijk  over  het 
vertalen van de wensen en eisen van de studenten in de huisvesting. Enkele vragen hierover: 
 
1. Welke veranderingen zijn de afgelopen jaren het meest opvallendst geweest als men kijkt naar de wensen 

en eisen van de studenten? 
 

2. Wat  zijn momenteel  voor u de  (drie) meest  kenmerkende eisen  van  studenten met betrekking  tot hun 
huisvesting? 

 
3. Wat zijn momenteel voor u de (drie) meest kenmerkende wensen van studenten met betrekking tot hun 

huisvesting? 
 
4. Hoe  consequent  zijn  studenten  in  hun wensen  en  eisen, wanneer  ze  op  zoek  zijn  naar  een  geschikte 

woning? En op welke wens en/of eis zullen de studenten als eerste inleveren?   
 
5. De kenmerken van de studenten, zijn deze ook nog medebepalend in hun wensen en eisen? 
 
6. Hoe ziet u de toekomst van studentenhuisvesting voor zich? 
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Algemene aspecten met betrekking tot de studentenhuisvesting. Enkele vragen hierover: 
 
1. Naast de wensen met betrekking tot de huisvesting. Hebben de studenten daarbij ook nog wensen betreft 

de faciliteiten in/bij een studentenhuisvesting?  
 

2. Waar zit volgens u het ‘gat’ tussen het aanbod en vraag naar studentenhuisvesting? En hoe kan volgens u 
transformatie van leegstaande kantoorgebouwen hier in voorzien? 
 
 
 

 
Ter afsluiting nog twee vragen. 
 
1. Kent u een voorbeeld van studentenhuisvesting, waarin de wensen en eisen van de studenten volledig zijn 

vertaald? 
 

2. Heeft  u  nog  op‐  en/of  aanmerkingen  op  dit  interview,  eventuele  contactpersonen  of  interessante 
literatuur voor het verdere onderzoek?  

   

100



 

B.    EXPERT INTERVIEWS 

op het gebied van leegstaande kantoren 
 
 
In Nederland hebben we momenteel  te maken met het hoogste percentage  leegstand  in de kantorenmarkt 
(14.1 procent). Uw bedrijf heeft hier de nodige onderzoeken naar gedaan. 
 

1. Wanneer naar het ontstaan van de leegstand wordt gekeken, waar zit volgens u dan voornamelijk de 
oorzaak van het percentage leegstand? 
 

2. Welke trends zullen nog verder hun  invloed uitoefenen op de huidige kantorenmarkt? En zijn er nog 
nieuwe trends opkomst die invloed zullen hebben op de kantorenmarkt? 

 
3. Daarnaast  heeft  de  overheid  een  convenant  ondertekend  met  betrekking  tot  de  aanpak  van 

leegstaande  kantoorgebouwen  en  een  sloopfonds.  Wat  vindt  u  van  deze  maatregel  vanuit  de 
overheid?  

 
4. De  leegstand heeft betrekking op  verschillende  locaties en  types. Welke  typen gebouwen  zijn bij u 

bekend die veelal leeg staan op dit moment? En wat is uw mening over deze types? 
 

5. Wat moet  volgens  u  gebeuren  om  de  leegstand  in  de  kantorenmarkt  terug  te  dringen?  Zodat  de 
kantorenmarkt uiteindelijk weer in beweging zal komen. 

 
6. Transformatie  is een van de maatregelen die wordt genomen om het  leegstandspercentage terug te 

dringen.  Alleen  een  veelvoud  van  transformatie  blijft  momenteel  uit.  Waar  zitten  de  grootste 
knelpunten voor transformatie volgens u? 

 
7. En welke manier van denken moet hierbij veranderen? 

 
8. Wat verwacht u van het percentage leegstaande kantoorgebouwen voor de toekomst?  
 
 
 

 
Ter afsluiting nog twee vragen. 
 
3. Kent u een voorbeeld van een geslaagde transformatie naar wonen? 

 
4. Heeft  u  nog  op‐  en/of  aanmerkingen  op  dit  interview,  eventuele  contactpersonen  of  interessante 

literatuur voor het verdere onderzoek?  
 
 
 

   

Studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen    101



 

c.   FINANCIËLE HAALBAARHEID 
 
 
Teneinde  transformatie  van  een  leegstaand  kantoorgebouw  naar  studentenhuisvesting mogelijk  te maken, 
dient  het  project  onder  andere  financieel  haalbaar  te  zijn.  Een  transformatieproject  is  daarbij  financieel 
haalbaar indien de residuele grondwaarde en de boekwaarde elkaar benaderen. Wanneer een reële waarde ‐ 
op basis van de residuele grondwaarde en boekwaarde  ‐ kan worden vastgesteld, wordt toegelicht  in onder‐
staande  berekening.  Hiervoor wordt  echter  eerst  een  korte  toelichting  gegeven  op  de  twee  verschillende 
begrippen: 
 

 Residuele grondwaarde  
Bij  deze  methode  worden  de  bouwkosten,  BTW  en  bijkomende  kosten  afgetrokken  van  de 
beleggingswaarde (opbrengsten huur gedeeld door het Bruto Aanvangsrendement). Het overgebleven 
bedrag  is de grondwaarde, hetgeen kan worden gebruikt voor de aankoop van het kantoorgebouw 
(figuur 4.2).  
 
 Boekwaarde 
In deze benadering  is het  leegstaande kantoorgebouw al  in het bezit en staat het gebouw voor een 
bepaald bedrag in de boeken. Bij transformatie van een kantoorgebouw naar studentenhuisvesting wil 
de eigenaar (het liefst) deze boekwaarde behouden (figuur 4.3).   
 

Allereerst  wordt  door  middel  van  de  residuele  grondwaardemethode  het  bedrag  berekend,  waarna  het 
vervolgens vergeleken wordt met de huidige boekwaarde van een structureel leegstaand kantoorgebouw.  

 

Residuele grondwaarde 
De opbrengstenzijde  is het  ‘startpunt’ van deze berekening, hetgeen op basis van de huurinkomsten van een 
studenteneenheid en het Bruto Aanvangsrendement (BAR) wordt vastgesteld.  
 
Beleggingswaarde (per zelfstandige studenteneenheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de beleggingswaarde van 66.460 euro per eenheid per jaar dienen verschillende kosten te worden gedekt.   
Voordat deze kosten echter  in kaart kunnen worden gebracht, dient het aantal vierkante meter b.v.o14. voor 
een  zelfstandige eenheid bekend  te  zijn. Deze waarde  is  vast  te  stellen op basis  van het Bouwbesluit 2012, 
waarin een minimale g.b.o. voor een zelfstandige eenheid op 18 vierkante meter  is vastgesteld. De hieronder 
vermelde verhouding in procenten kan echter alleen worden aangehouden wanneer creatief en bewust nieuwe 
plattegronden worden  ontworpen.  Het  is  namelijk  van  belang  om  zo min mogelijk  verhuurbare  ruimte  te 
verliezen bij het transformeren van een leegstaand kantoorgebouw.  
 

 G.b.o.    75%    18 m2     
 B.v.o.     100%    24 m2 

 
De kosten die gedekt dienen te worden ‐ door middel van de opbrengsten ‐, zijn onder andere de kosten die 
van toepassing zijn op het transformeren van het leegstaande kantoorgebouw naar studentenhuisvesting.  
 

                                                            
14 Bruto vloeroppervlak (b.v.o.) / Gebruiksoppervlak (g.b.o.) 

Jaaropbrengst huurwoning  =  € 360 per maand1 x 12  =  € 66.460, ‐‐ per eenheid 
               BAR          6.5% 2 
 
1 De huurprijs van 360 euro is gebaseerd op het WWS, waarbij studenten tevens recht op huurtoeslag hebben. 
Daarnaast willen studenten maximaal tussen de 300 en 400 euro besteden aan hun eenheid. 
2 Dit Bruto Aanvangsrendement is gebaseerd op het rendement van een woonfunctie. 
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(Bouw)Kosten (per zelfstandige studenteneenheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan de hand van de berekende beleggingswaarde en  (bouw)kosten kan vervolgens de grondwaarde worden 
bepaald. Met deze grondwaarde wordt inzichtelijk gemaakt wat men voor het leegstaande kantoorgebouw zou 
kunnen betalen, zodoende een financieel sluitend project te kunnen realiseren.  

 
Residuele grondwaardemethode (per zelfstandige studenteneenheid) 
 
 
 
 
 

Boekwaarde  
De  eigenaar  van  het  leegstaande  kantoorgebouw heeft  echter  zijn  gebouw  voor  een  bepaald  bedrag  in de 
boeken  staan.  Bij  verkoop  van  het  betreffende  gebouw  wenst  een  eigenaar  dan  ook  de  boekwaarde  te 
ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 

Financiële haalbaarheid   
Teneinde  transformatie  financieel mogelijk  te maken, dienen de  residuele  grondwaarde  en de boekwaarde 
overeen te komen. Voorgaande berekening geeft echter weer dat er een ‘tekort’ ontstaat, waardoor een match 
financieel niet sluitend zal zijn. In de praktijk blijkt dit ook het struikelblok.    

 
 
 

 
 

 

   

Bouwkosten    € 1.050  m2 BVO1 x 24 = € 25.200,‐‐   per eenheid  
BTW      21%    over de bouwkosten2    €   5.292,‐‐ 
Bijkomende kosten  27.5%   over de bouwkosten3    €   6.930,‐‐   + 
                                          Totaal   € 37.422,‐‐  per eenheid 
 
1 Bron: Ooms et al, 2012 
2 Bron: Rijksoverheid, 2013  
3 Bron: Bouwkostenonline, 2013 (gemiddelde percentage genomen). 

Opbrengsten – voormelde kosten         =  grondwaarde
€ 66.400,‐‐ per eenheid – 37.422,‐‐       € 28.978,‐‐ per eenheid   

De waarde van de kantoor op een goede locatie staat voor het volgende bedrag in de boeken: 
  € 2.000,‐ m2 BVO4     x 24  € 48.000,‐‐ per eenheid 
 
4 Bron: Expert interviews kantoorgebouwen (hoofdstuk 3) 

Tekort         € 19.022,‐‐ per eenheid
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D.   DE 29 STUDENTENSTEDEN 
 
 
De negenentwintig studentensteden in Nederland, op alfabetische volgorde: 
 

1. Alkmaar 
2. Almere 
3. Amsterdam 
4. Apeldoorn 
5. Arnhem 
6. Breda 
7. Delft 
8. Den Bosch 
9. Den Haag 
10. Deventer 
11. Ede 
12. Eindhoven 
13. Emmen 
14. Enschede 
15. Groningen  
16. Haarlem 
17. Heerlen 
18. Leeuwarden 
19. Leiden 
20. Maastricht 
21. Nijmegen 
22. Rotterdam 
23. Sittard‐Geleen 
24. Tilburg 
25. Utrecht 
26. Venlo 
27. Vlissingen 
28. Wageningen 
29. Zwolle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Overzicht Nederlandse Studentensteden, Apollo 2012 (Poulus, 2012).  
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E.   GESCHIKTHEID VOOR EEN MATCH 
 
 

Locatie 
Tweederde  van de  leegstaande  kantoorgebouwen  is  gelegen op een  kantoren‐ of bedrijventerrein, hetgeen 
niet  aansluit  op  de  wens  van  de  student  om  centraal  te  wonen.  Het  overige  deel  van  de  leegstaande 
kantoorgebouwen  (een  derde)  is  qua  locatie  geschikt,  maar  moet  tevens  gesitueerd  zijn  in  een  van  de 
negenentwintig studentensteden.  
 
Teneinde een schatting te kunnen maken met betrekking tot het aantal kantoorgebouwen geschikt qua locatie, 
is de  leegstand per  studentstad  in kaart gebracht  (tabel 1). Vijf  studentensteden  (Alkmaar, Emmen, Sittard‐
Geleen, Vlissingen en Wageningen) worden door DTZ Zadelhoff niet gekenmerkt als een kantorenmarkt  (DTZ 
Zadelhoff, 2012d). De vierentwintig studentensteden hebben tezamen een  leegstand van 3.993.690 vierkante 
meter  v.v.o.,  waarbij  1.331.230  vierkante  meter  geschikt  is  qua  locatie  (uitgaande  van  een  derde).  Deze 
vierkante  meters  genomen  over  de  totale  leegstaande  kantorenvoorraad  in  Nederland  (6.906.000  m2), 
betekent dat circa 19 procent van de leegstaande kantoorgebouwen geschikt is qua locatie voor de doelgroep 
studenten.  
 
Tabel 1. Leegstand per studentstad (DTZ Zadelhoff, 2012d) 

Kantorenmarkt  Leegstandspercentage  Kantorenvoorraad in m2  Leegstand in m2 

Almere  24%                    588.000   141.120 

Amsterdam  16%                 6.065.000   970.400 

Apeldoorn  14%                    749.000   104.860 

Arnhem  15%                 1.119.000   167.850 

Breda  14%                    692.000   96.880 

Delft  12%                    392.000   47.040 

Den Bosch  10%                    960.000   96.000 

Den Haag  11%                 4.138.000   455.180 

Deventer  17%                    362.000   61.540 

Ede  17%                    248.000   42.160 

Eindhoven  12%                 1.425.000   171.000 

Enschede  15%                    432.000   64.800 

Groningen  10%                    970.000   97.000 

Haarlem  20%                 1.411.000   282.200 

Heerlen  5%                    467.000   23.350 

Leeuwaarden  11%                    579.000   63.690 

Leiden  13%                    522.000   67.860 

Maastircht  11%                    572.000   62.920 

Nijmegen  13%                    470.000   61.100 

Rotterdam   14%                 3.432.000   480.480 

Tilburg  12%                    473.000   56.760 

Utrecht  9%                 2.706.000   243.540 

Venlo  12%                    237.000   28.440 

Zwolle  14%                    768.000   107.520 

Totaal  13%               29.777.000   3.993.690 

 

Studentenhuisvesting in leegstaande kantoorgebouwen    105



 

Geschiktheid in het totaal 
Bovenvermeld percentage van 19 procent zorgt ervoor dat de eerder vermelde percentages van 5.8 tot 10.8 ‐ 
met betrekking tot de geschiktheid van transformatie naar een woonfunctie ‐ wijzigen, met betrekking tot het 
vormen van een match tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van de kantorenmarkt. De 
wijziging van deze percentages is vast te stellen op basis van een schatting, omdat de invloed van het financiële 
aspect niet kan worden meegenomen (zie tabel 2 en 3). 
 
Tabel 2. Geschiktheid van een leegstaand kantoorgebouw naar een woonfunctie. 
  m2 v.v.o. Procent 

Algemeen 

Totale leegstand  6.906.000

Structurele leegstand  2.486.160  36%

Bron Bak 

Geschikt qua locatie  828.720   33%

Geschikt qua bouwtechnisch  430.934  valt af: 52% 

Totaal van het structureel leegstaande aanbod 397.786 16%

Bron Van der Voordt 

Geschikt qua locatie  828.720   33%

Geschikt qua bouwtechnisch  82.872  valt af: 10% 

Totaal van het structureel leegstaande aanbod 745.848 30%

 
Op de totale  leegstaande kantorenvoorraad  is dus tussen de 5.8 en 10.8 procent geschikt voor transformatie 
naar een woonfunctie.  
 
Tabel 3. Geschiktheid van een leegstaand kantoorgebouw naar studentenhuisvesting. 

  m2 v.v.o. Procent 

Algemeen 

Totale leegstand  6.906.000

Structurele leegstand  2.486.160  36%

Bron Bak 

Geschikt qua locatie  472.370   19%

Geschikt qua bouwtechnisch  245.633  valt af: 52% 

Totaal van het structureel leegstaande aanbod 226.738 9%

Bron Van der Voordt 

Geschikt qua locatie  472.370   19%

Geschikt qua bouwtechnisch  47.237  valt af: 10% 

Totaal van het structureel leegstaande aanbod 425.133 17%

 
Op de  totale  leegstaande kantorenvoorraad  is dus  tussen de 3.3 en 6.2 procent geschikt voor  transformatie 
naar studentenhuisvesting.   
 
 
   

106



 

F.   GEVOLGEN NIEUWE KABINETSPLANNEN 
 
 
Op 5 november 2012 werd  ‐  tijdens de duur van dit afstudeeronderzoek  ‐ een nieuw kabinet geformeerd  in 
Nederland, het Kabinet Rutte  II.  Inmiddels zijn door dit kabinet plannen opgesteld die  ‐  indien daadwerkelijk 
doorgevoerd  ‐  invloed  zullen  hebben  op  zowel  de  vraag  naar  studentenhuisvesting  als  het  aanbod  van  de 
kantorenmarkt.  
 
In het voorliggende onderzoek zijn de nieuwe kabinetsplannen echter buiten beschouwing gelaten, omdat het 
in de huidige fase slechts om plannen gaat; niet om daadwerkelijk doorgevoerde maatregelen. Het is niet zeker 
of de plannen van het Kabinet Rutte  II (geheel c.q. ongewijzigd) worden doorgevoerd. Ter aanvulling op mijn 
onderzoek, zou ik desalniettemin hier graag de invloed van deze plannen op beide (deel)markten (kort) willen 
toelichten. De ongewijzigde  invoering van deze kabinetsplannen zal  immers consequenties hebben voor  (het 
ontstaan van) de match tussen de vraag naar studentenhuisvesting en het aanbod van de kantorenmarkt.   
 

Vraag naar studentenhuisvesting 
De plannen die het kabinet wil doorvoeren met betrekking tot de studentenhuisvesting zijn zowel op de vraag‐
zijde  alsmede  de  aanbodzijde  van  toepassing.  Aan  de  vraagzijde  zal  de maatregel  ‘het  afschaffen  van  de 
studiebeurs’ de grootste  impact hebben. Tegelijkertijd zien de aanbieders van studentenhuisvesting, door de 
invoering  van  de  verhuurdersheffing  alsmede  het  aanleggen  een  andere maatstaf met  betrekking  tot  het 
huurniveau, hun opbrengsten veranderen.  
 
 Invloed kabinetsplannen op de vraag 
Zoals  reeds  aangegeven  in  hoofdstuk  twee  zijn  de  bezuinigingen,  die  zullen  worden  opgelegd  door  het 
Ministerie  van OCW,  geen  verrassing. Al  enkele  jaren wordt  gewag  gemaakt  van  kostenbesparingen  in  het 
onderwijs, waarbij eerder sprake was van de invoering van een boete voor langstudeerders15. Deze maatregel 
is,  net  na  invoering,  echter  weer  afgeschaft  zodat  het  noodzakelijk  werd  om  op  een  andere  manier  te 
bezuinigen. Het huidige kabinet heeft daarbij gekozen voor het omzetten van het systeem van studiebeurzen in 
een  sociaal  leenstelsel.  Voorheen  was  deze  beurs  prestatie  afhankelijk,  hetgeen  inhield  dat  wanneer  een 
student zijn of haar diploma behaalde, de studiebeurs werd omgezet in een gift. 
 
Het afschaffen van de prestatiebeurs voor de komende generatie studenten heeft vergaande  invloed op hun 
mogelijkheden van studeren. Minister Jet Bussemaker (van OCW) heeft in januari 2013 aangegeven dat uitwo‐
nende studenten  ‐ die een vierjarige opleiding volgen  ‐ 14.700 euro extra zullen moeten  lenen om studeren 
financieel haalbaar te maken (Kences, 2013).    
 
Door deze maatregel zal het alom bekende studentenleven naar alle waarschijnlijkheid drastisch veranderen. 
Studenten  zullen  bewuster  dienen  om  te  gaan  met  hun  beschikbare  (beperktere)  budget  (Koop,  2012). 
Hierdoor  kiezen  studenten  er  ‐  vanwege hun  financiële  situatie  ‐ mogelijk  voor om  (langer)  thuis  te blijven 
wonen. De precieze gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting als sector zijn moeilijk in te schatten. Het 
uitwonend zijn van een student heeft namelijk niet alleen een financiële kant, maar hangt ook samen met het 
sociale  aspect  van het gekozen  studentenleven. Duidelijk  is dat door de  vermelde  afschaffing, de  financiële 
middelen van een uitwonende student met een kwart (ca. 270 euro) van het totale maandbedrag afnemen. De 
studenten zullen hierdoor minder geld  (kunnen) uitgeven aan hun studenteneenheid of dienen  ter zake een 
lening  af  te  sluiten.  Bovendien  maken  de  maatregelen  met  betrekking  tot  de  aanbodzijde  het  voor  de 
aanbieders vrijwel onmogelijk om nog goedkopere studenteneenheden te realiseren (zie paragraaf 7.1.2).   
 
Daarnaast  zal  de  openbaarvervoer  kaart  ‐  waarmee  studenten momenteel  gratis  kunnen  reizen  ‐  worden 
afgeschaft. De kosten van het wegvallen van deze kaart worden op 1.500 euro per  jaar  (extra) per persoon 
geschat. Studenten zullen  ten gevolge van deze maatregel beïnvloed  (kunnen) worden bij de keuze van een 

                                                            
15 De langstudeerboete houdt in dat een student, die meer dan één jaar vertraging heeft op zijn of haar opleiding, een 

boete zal ontvangen. Deze boete betreft een verhoging van het collegegeld (Infonu.nl, 2013) 
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bepaalde onderwijsinstelling. Aan de ene kant  is het  in sommige situaties goedkoper om  in de buurt te gaan 
studeren dan  aan  een hogeschool  of  universiteit  ver(der)  van  huis. De  keuze  voor  een  bepaalde  studie  uit 
financieel oogpunt strookt niet met de bedoeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid: “Nu komt 
het nog  te  vaak  voor dat een  student  zich  inschrijft  aan een opleiding,  zonder goed  te weten waar hij  aan 
begint”, aldus minister Jet Bussemaker. “Dat leidt er soms toe dat een student een verkeerde keuze maakt, van 
studie moet wisselen en misschien  zelfs uitvalt. Dat  is  zonde van de  tijd en het geld.”  (Benschop 2013). De 
studenten zullen echter een financiële afweging moeten maken bij het kiezen van een onderwijsinstelling en 
worden daardoor beperkt in die (gewenste) bewuste keuze. Het afschaffen van de openbaarvervoer kaart kan 
daarbij aan de andere kant het thuiswonend of uitwonend zijn van studenten beïnvloeden. Het kan financieel 
gezien namelijk de moeite waard zijn om uitwonend te worden in plaats van iedere dag het openbaar vervoer 
te moeten betalen.  
 
Hoe de doelgroep studenten zal reageren op deze maatregel wat betreft de vraag naar studentenhuisvesting, is 
moeilijk  in  te  schatten.  Een  ding  staat  vast,  studenten  zullen  bewustere  keuzes moeten  gaan maken  op 
financieel gebied. Bovendien komen deze studenten, na het afronden van de studie, in een hele andere wereld 
terecht dan de huidige generatie. Volgens de voorspellingen zullen de economische tijden op dat moment nog 
altijd  onzeker  zijn  en  de  lonen  onverminderd  onder  druk  staan. De  aftrek  van  de  hypotheekrente  zal  voor 
nieuwe starters beperkt zijn en deze afstudeerders beginnen hun carrière al met een schuld (Roelants, 2012; 
Benschop, 2013).     
 
De  plannen met  betrekking  tot  het  afschaffen  van  de  basisbeurs  zullen  in  elk  geval  de  prognoses  van  de 
studentenaantallen  sterk  beïnvloeden.  Recent  is  door  het  Centraal  Planbureau  aangegeven  dat  naar 
verwachting  ca.  10.000  studenten  per  jaar minder  zullen  gaan  studeren  aan  het  hoger  onderwijs  (Kences, 
2013). Deze verwachting staat in schril contrast met  de prognose van het Ministerie voor OCW voor de periode 
tot en met 2025. Het Ministerie van OCW verwacht namelijk  ‐ vóór de  invoering van het sociaal  leenstelsel  ‐ 
een  groei  van  111.000  studenten  aan  het  hoger  onderwijs  tot  2025  (Ministerie  van  OCW,  2012).  Echter, 
wanneer  men  de  cijfers  van  het  Centraal  Planbureau  loslaat  op  de  prognose  tot  en  met  2025  zou  het 
betekenen  dat  er  130.000  studenten  minder  gaan  studeren  over  de  periode  van  dertien  jaar.  Indien  de 
invoering van het sociaal  leenstelsel  in het hoger onderwijs daadwerkelijk doorgaat, zal het aantal benodigde 
eenheden voor de studentenhuisvesting eveneens afnemen. Becijferd is dat als gevolg van de doorvoering van 
de maatregel  de  eerder  vermelde  vraag  naar  extra  benodigde  eenheden  (33.000  eenheden)  in  zijn  geheel 
wegvalt. De taak om het huidige tekort op te lossen blijft uiteraard nog bestaan.  
 
 Invloed van de kabinetsplannen op het aanbod 
In  de  zomer  van  2012  verschenen  veel  positieve  berichten met  betrekking  tot  de  studentenhuisvesting  in 
Nederland. Commerciële marktpartijen raakten meer en meer geïnteresseerd  in deze markt, mede omdat uit 
onderzoek bleek dat het een onderbelichte en aantrekkelijke  investeringscategorie betreft (Bouwfonds REIM, 
2012). Het enthousiasme ‐ voor het creëren van nieuw aanbod voor de studentenmarkt ‐ lijkt echter een kort 
leven beschoren. 
 
Indien de nieuwe kabinetsplannen daadwerkelijk worden doorgevoerd, heeft dit namelijk een negatieve impact 
op nieuwe plannen voor de  realisatie van  studenteneenheden. DUWO en Syntrus Achmea geven  zelfs aan  ‐ 
voor het geval dat de kabinetsplannen doorgevoerd worden ‐ af te zien van verdere ontwikkeling van studen‐
tenhuisvesting  (Vastgoedmarkt,  2012).  De  nieuwe  impuls  die  de  crisis  heeft  gegeven  aan  de  markt  van 
studentenhuisvesting, wordt weer volledig teniet gedaan door de recente kabinetsplannen. De doelstelling uit 
het  Landelijk Actieplan  Studentenhuisvesting  (2011)  van  het  realiseren  van  ca.  16.000  extra  studenteneen‐
heden, lijkt dan ook door de overheid zelf ‐ zo niet feitelijk dan toch door het maken van daaraan tegenstrijdig 
beleid ‐ alweer verlaten.  

 
De kabinetsplannen bevatten  twee punten  ten aanzien van het aanbod van studentenhuisvesting. Allereerst 
zullen de verhuurders moeten inleveren op de huurinkomsten, door middel van toepassing van een aangepaste 
huurprijsberekening.  Voorheen werden  de  huurprijzen  berekend  aan  de  hand  van  het woningwaarderings‐
stelsel.  Dit  stelsel  zou  worden  omgezet  in  een  systeem  waarbij  de  huurprijs  maximaal  4.5  procent  mag 
bedragen  van  de  WOZ‐waarde  (Vastgoedmarkt,  2013a).  De  huurprijzen  van  studenteneenheden  zouden 
volgens dat systeem 20 tot 30 procent lager komen te liggen, waardoor een investering in deze deelmarkt niet 
meer rendabel  is  (Vastgoedmarkt, 2012). Op woensdag 13  februari 2013  is deze maatregel door de regering 
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zelf,  als  gevolg  van door marktpartijen  geuite  kritiek, weer  van  tafel  gehaald. De maximale huurberekening 
blijft dus gebaseerd op het bestaande woningwaarderingsstelsel.  
 
De  invoering  van  de  verhuurdersheffing  gaat  vooralsnog  gewoon  door.  Eigenaren  met  meer  dan  tien 
verhuureenheden dienen jaarlijks bij te dragen aan de ‘geldpot’ voor de huurtoeslag.  Het gaat om een heffing 
over de WOZ‐waarde, in dit geval van het aantal studenteneenheden dat de eigenaar bezit. De berichten uit de 
markt duiden er echter op dat de invoering van deze heffing juist remmend zal werken op de investeringen in 
de huursector. Zo geeft de IVBN aan dat deze maatregel rechtstreeks ten koste zal gaan van investeringen. De 
institutionele  beleggers  kost  deze  heffing  35  miljoen  euro  per  jaar,  met  als  gevolg  een  daling  van  het 
rendement  en,  als  gevolg  daarvan,  een waardedaling  van  het  bezit. Het  is  dus  nog maar  de  vraag  of  deze 
maatregel zo veel gaat opleveren als de overheid verwacht (Vastgoedmarkt, 2013b). 
 

Aanbod van de leegstaande kantoorgebouwen 
In  hoofdstuk  drie  is  reeds  aangegeven  dat  de  eerder  voorgestelde  maatregelen  voor  beperking  van  de 
leegstand, te vrijblijvend waren, waardoor concrete afspraken en/of plannen niet van de grond kwamen. In het 
convenant: Aanpak van de  leegstand  is echter als hoofddoel gesteld om de  leegstand terug te brengen tot 5 
procent in maximaal tien jaar. Uit diverse onderzoeken blijkt tevens dat de noodzaak voor het bevorderen van 
transformatie onverminderd aanwezig  is,  teneinde  te voorkomen dat het probleem voor de eigenaren en/of 
financiers in de toekomst nog groter wordt.  
 
Door het kabinet worden momenteel enkele pogingen gedaan om maatregelen te nemen om de leegstand te 
beperken. Onder andere op 28 februari 2013, toen zou een veelbelovend ‐ tijdelijk ‐ besluit worden genomen 
door de  staatsecretaris van Financiën, waarbij een BTW  tarief van 6% werd  ingevoerd voor de  renovatie en 
herstel  van woningen.  Echter,  het  lagere  BTW  tarief  is  niet  van  toepassing  indien  een  (bij)gebouw   wordt 
verbouwd tot een woning. Deze woning moet voor BTW‐doeleinden als ‘nieuw’ worden aangemerkt, zodat met 
betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden 21% BTW moet worden afgedragen. Met deze maatregel wordt 
een mogelijke  belangrijke  stimulans  om  leegstaande  kantoorgebouwen  te  transformeren  naar  een  woon‐
functie, weer te niet gedaan. Daarnaast geldt deze maatregel slechts voor een korte termijn, te weten tot het 
einde van 2013. Bij transformatie van een kantoorgebouw naar een woonfunctie heeft men echter te maken 
met  langdurige  trajecten. De  plannen  die  uit  het  Kabinet  Rutte  II  voortkomen,  dragen  dus  niet  bij  aan  de 
bevordering van de aanpak transformatie in de praktijk. Het is dus nog maar de vraag of het gewenste niveau 
van de leegstaande kantorenvoorraad kan worden behaald (H‐Team, 2013).  
 

Gevolgen voor de match 
Gezien  het  feit  dat  er  nog  veel  onzekerheden  zijn  ten  aanzien  van  het  beleid,  kunnen  de  marktpartijen 
voorlopig  alleen maar  gissen naar de  gevolgen  van deze maatregelen. Deze onbekendheid  zorgt ervoor dat 
eigenaren  van  leegstaande  kantoorgebouwen  en/of  aanbieders  van  studentenhuisvesting niet of nauwelijks 
actie ondernemen. De gevolgen van het doorvoeren van enkele maatregelen kunnen namelijk grote gevolgen 
hebben voor eventuele transformatieplannen, waardoor het project alsnog niet interessant en haalbaar blijkt. 
De mogelijkheid voor het vormen van een succesvolle match blijft momenteel dan ook ‐ door het uitblijven van 
het  daadwerkelijk  doorvoeren  van  de maatregelen  ‐  stil  staan.  Dat  terwijl  beweging  in  de  kantorenmarkt 
alsmede de studentenhuisvesting juist nodig is.  
 
De voorwaarden van  transformatie, waaraan een  leegstaand kantoorgebouw alsmede de vraag naar studen‐
tenhuisvesting dienen te voldoen, zijn dus nog te beïnvloeden door politieke ontwikkelingen in Nederland. De 
precieze  gevolgen  voor  beide  (deel)markten  zijn  nog  niet  voldoende  te  achterhalen,  vanwege  het  nieuwe 
kabinet dat immers pas enkele maanden bezig is. Dat de voorgestelde wijzigingen van beleid echter (een grote) 
invloed  zullen hebben,  is op basis  van  reacties uit de praktijk  en  voorgaande  (korte)  analyse  al wel  vast  te 
stellen.   
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