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Elke Facility Manager staat onafgebroken onder druk om 
kosten te besparen, maar gaat traditiegetrouw koortsachtig 
op zoek bij de standaardposten als schoonmaak, catering… 
met een resultaat dat slechts enkele percentjes of fracties 
ervan uitmaakt. Toch is er daarnaast een grootschalige en 
bovendien recurrente besparing mogelijk door het huur-
contract kritisch onder de loep te nemen, bij voorkeur 
bijgestaan door neutrale specialisten als een ‘tenant repre-
sentative’ net als Anthony Huygen, Partner Cresa Belgium.
  
“Vandaag zijn -20 tot -40% een realistisch besparingspotentieel 
voor wie het huurcontract grondig onder de loep neemt” opent 
Anthony Huygen. “Bovendien heeft dit grote besparingspotentieel 
geen kwaliteitsimpact voor het personeel, dit in tegenstelling tot 
beknibbelen op bijvoorbeeld schoonmaak of catering. Waarom een 
bedrijf voor een ‘tenant representative’ zou moeten kiezen is 
meervoudig: deze kijkt vanuit de positie van de huurder, niet vanuit 
de belangen van een makelaar die de verhuurder vertegenwoordigt 
en heeft een kennis van de vastgoedmarkt in de breedte en diepte 
die de huurder niet kan hebben. Als huurder wordt men slechts 
sporadisch met de problematiek geconfronteerd en betreft het 

Anthony Huygen, Partner Cresa Belgium:
“Anders dan de vastgoedmakelaar die vertrekt 

vanuit het aanbod van panden, analyseert de tenant 
representative de locatie in relatie tot de noden van de 
gebruiker. Hij werkt zich in in de organisatie om zich 

een exact beeld te vormen van wat er precies 
nodig is en challenge het huidige ruimte-
gebruik. Van hier uit gaan we pas op zoek 
naar de beste match aan de beste prijs. 

Dat is precies de vertrekbasis voor 
onze dienstverlening.“

slechts een deel van de totale beheeractiviteiten. Algemeen mag 
worden gesteld dat huurders zich onzeker voelen bij het uitzoeken 
van een pand, de toekomst van hun bedrijf moeilijk kunnen 
inschatten en daarom maximale flexibiliteit nastreven”.

Afwijken van het gangbare
“Als tenant representative neem je de algemeen bekende 3-6-9 
contractduur niet zomaar aan” licht Anthony Huygen toe.                    
“Je onderhandelt afwijkingen als de huurder daar voordeel bij heeft. 
Een financieel directeur kan in de meeste gevallen een financieel 
plan voor de komende 5 jaar voorleggen, wat toelaat met redelijke 
zekerheden voor een termijn van 5 jaar te beslissen. Een 5-7-9 
looptijd is dan ook veel korter bij de praktijk. Op deze wijze bouwt 
men de extra flexibiliteit in op het moment dat men ze echt nodig 
kan hebben. Gebruik maken van de tussentijdse opzeg na 3 jaar 
betekent trouwens in de praktijk dat men na 2 jaar zich dezelfde 
huisvestingsvraag moet stellen. Een teken dat de initiële business 
case niet voldoende grondig werd opgemaakt. Niemand heeft een 
glazenbol en kan de ruimtenoden van zijn bedrijf over een periode 
van 9 jaar correct voorspellen. Het inbouwen van flexibiliteit kan 
ook nog anders. Bedrijven die zeker zijn over 75% van hun 
toekomstige noden stellen wij voor om bijvoorbeeld 3 van de 4 
verdiepingen die ze inhuren vast te klikken en de 4e verdieping 
jaarlijks opzegbaar te maken”.

Indexering huurprijzen kost geld
In België worden huurprijzen automatisch geïndexeerd. Voor de 
periode 2006 – 2015 betekende dat een stijging met +18% van de 
initiële huurprijs! Nochtans zijn de huurprijzen in die periode stabiel 
gebleven tot zelfs gedaald met -5% à 10% Iemand die zijn 
huurcontract aanging à 140 euro/m²/jaar, betaalt 9 jaar later dus 
165 euro/m²/jaar, terwijl vergelijkbare panden nu 130 euro/m²/jaar 
of zelfs minder kosten. Anthony Huygen: “Gewoon de deur dicht 
doen en opnieuw aanbellen kan al een flinke besparing opleveren. 

Drastisch en blijvend besparen is nog steeds een optie
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Bovendien speelt het voordeel van een niet geringe leegstand om 
betere panden te vinden tegen een lagere huurprijs”.
De leegstand is aanzienlijk in de meeste grootsteden, en heel 
bijzonder in de Brusselse periferie (>30%). Daaruit vloeit heel wat 
onderhandelingsmarge voort om de huurprijzen te drukken.

De ene vierkante meter is de andere niet 
De huurkost wordt altijd berekend op het aantal gehuurde bruto 
vierkante meters, terwijl de verschillen tussen bruto en effectief 
netto bruikbare oppervlakte van gebouw tot gebouw sterk kunnen 
verschillen. Voorbeeld :

In de drie gevallen beschikt de huurder over 1.000m² netto 
bruikbare kantoorvloer, terwijl de bruto gehuurde oppervlakte meer 
dan 200m² verschilt. De schijnbaar goedkoopste locatie – 
voordeligste huurprijs /m² – wordt zo de duurste keuze!

De vorm van de kantoorvloer en de verhouding tussen het aantal 
m² in eerste daglichtzone (6 meter inpandig vanaf het raam) en het 
totaal aantal gehuurde m² is ook relevant voor de inrichting én voor 
de uiteindelijke huurprijs. Niet elke m² is dus evenveel waard en dit 
zou zich ook dienen te vertalen in de huurprijs. Een ruimtelijke 
doorlichting van de verschillende panden loont absoluut. Zelden 
heeft men deze expertise aan boord in een bedrijf. 

Makelaarsfees, incentives, verscholen kosten,...
Anthony Huygen: “Elke makelaar heeft als opdracht zoveel mogelijk 
vierkante meters te verhuren. Daarvoor kan hij rekenen op 
commissies tussen de 10 en 15% van de jaarhuur. Er worden 
verhoogde commissies toegekend – tot 30% van een jaar 
huurinkomsten – voor probleemgebouwen, gebouwen die veel 
leegstand kennen, een ongunstige bruto/netto ratio kennen, aan 
renovatie toe zijn, enz. Verhuurders willen geen leegstand en maken 
panden bijgevolg extra aantrekkelijk voor de makelaar(s). 

Daaruit volgt het risico dat een potentiële huurder slechts een 
selectie probleemgebouwen voorgeschoteld krijgt die gebaseerd is 
op de hoogst mogelijke incentives voor de makelaar, terwijl beter 
geschikte panden worden achter gehouden.”

Gezien leegstand voor de verhuurder een financieel verlies betekent, 
zijn er ook incentives naar nieuwe huurders om hen te overtuigen 
om naar hun gebouw te komen. Het gaat dan om een aantal 
maanden gratis huur of een financiële tussenkomst (TIA – Tenant 
Improvement Allowance) als compensatie voor de verhuis- en 
inrichtingskosten. Maar ook huurders die blijven zitten kunnen 
aanspraak maken op aanzienlijke incentives van de verhuurder.  

Immers, een huurder die 10% huurt in een gebouw met een 
leegstand van 20% zou de leegstand met 50% doen stijgen !
“De tenant representative is nooit gebonden aan verhuurders of 
mandaten, maar bepaalt zijn eigen vastgoedselectie in functie tot 
de klant vanuit een constante screening van het totale aanbod”   
vult Anthony Huygen aan. 
Huurkostenoptimalisatie gaat niet alleen over de huurprijs van het 
pand, ook alle kosten errond moeten in acht worden genomen.        
Zo mag bij de verscholen kosten de ‘wederinstandstelling’ niet 
veronachtzaamd worden. Dat zijn de kosten om de gehuurde 
oppervlakte op het einde van de huurperiode terug in de staat te 
brengen zoals bij het aanvatten van de huurovereenkomst. 
“Dit wordt zelden gebudgetteerd, al is het maar omdat het veraf 
lijkt” commentarieert Anthony Huygen. “Als tenant representative 
bekijken we alle componenten en factoren die de totale huurprijs 
over de volledige duurtijd van een contract beïnvloeden. Zo vereisen 
minder vierkante meters per werkplek een ander meubilair, maar   
de kostprijs daarvoor is meestal snel terug te verdienen, zeker in 
verhouding tot de gerealiseerde kostenbesparing bij de huurprijs.  
Er zijn ook de algemene kosten, de verzekeringen, lokale belastingen, 
de jaarlijkse indexaties…”.

Gecombineerd effect
Er zijn verschillende componenten die leiden tot verschillende 
besparingen: gebouwefficiëntie (ratio bruto/netto oppervlakte), 
toegekende oppervlakte per werkplek, delen van werkplekken en 
optimaliseren van het huurpeil.
Anthony Huygen : “Werkplekken delen levert een mooie besparing 
van ongeveer 20% op, maar het impliceert ook heel wat 
herinrichtingswerken en change management. Men doet dit best 
niet vanuit louter een kostenoverweging. Het hernegotiëren van de 
huurprijs kan oplopen tot -40%, zonder dat de medewerker er last 
van heeft. Wie deskundig op de vier componenten tegelijk ingrijpt, 
kan besparingen tot 70% realiseren!”

Locatie A Locatie B Locatie C

Huurprijs: euro/m²/jaar 125 120 115

Bruto/netto verhouding gehuurde oppervlakte 75% 70% 65%

Gehuurde bruto oppervlakte 1.333 1.429 1.538

Netto oppervlakte: m2 1.000 1.000 1.000

Totale jaarlijkse huurkost: euro 166.625 171.480 176.870
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No cure no pay 
Vanzelfsprekend moet de tenant representative ook vergoed 
worden. Anthony Huygen: “Onze vergoeding is gebaseerd op het 
gerealiseerde succes, m.a.w. een percentage op de op jaarbasis 
voor de huurder gerealiseerde besparing. Deze werkwijze houdt 
een maximale win/win in voor beide partijen, want hoe meer er 
bespaard wordt op de totale huurkost voor de klant, hoe hoger  
ook de verdiensten voor ons, terwijl de vergoeding altijd aanzien-  
lijk kleiner blijft dan de gerealiseerde besparing en er dus geen 
negatief winst en verlies effect is”. 
We krijgen wel eens de opmerking dat een makelaar niets kost, 
logisch, gezien deze door de eigenaar betaald wordt. Maar een 
makelaar brengt zeker ook niets op. Bovendien levert een makelaar 
die toch via een tenant representation opdracht zou werken een 
essentieel gevaar op: het gevaar van belangenvermenging waarbij 
de makelaar meer kan verdienen bij de professionele verhuurder 
die meerdere panden te huur heeft dan bij u als occasionele 
passant. Hij zal niet het onderste uit de kan halen voor de huurder 
en ziet in zijn mandaat slechts een middel om volledige controle te 
krijgen over de transactie. 

Omwille van het voorgaande (o.a. beperkt en een door commissie 
gekleurd aanbod) is het als huurder niet verstandig om blind ver-
trouwen te hebben in een makelaar die vergoed wordt door de 
verhuurder. Men laat zich toch ook niet verdedigen door de 
advocaat van uw tegenpartij…

Toch liever zelf doen?
Een huurcontract negotiëren moet ons toch zelf lukken, horen we 
vaak. De kwaliteit van de uitkomst heeft niet enkel te maken met   
de blufkwaliteiten van de onderhandelaar maar vooral met de 
argumenten en facts en fi gures die op tafel gelegd worden.            
Het opmaken van een business case met inbegrip van de ruim-
telijke, technische, fi nanciële en contractuele performantie van het 
huidige gebouw en de alternatieven, vereist expertise die in de 
breedte niet aanwezig is in de meeste bedrijven. Nochtans leidt 
deze aanpak tot een lijst van troefkaarten die vakkundig door een 
tenant representative in het voordeel van de huurder uitgespeeld 
worden. 

Eduard Coddé  ✍  
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De automatische indexering van de huurprijzen in ons land weegt 
veel zwaarder door op de kosten voor huisvesting dan algemeen 
wordt ingeschat. 
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Anthony Huygen, 
Partner Cresa Belgium:

“Onze vergoeding is gebaseerd op 
het gerealiseerde succes, m.a.w. 

een percentage op de op jaarbasis 
voor de huurder gerealiseerde 

besparing. Deze werkwijze houdt 
een maximale win/win in voor 

beide partijen.“


	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-15
	16
	17
	18-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30
	31-33
	34-39
	40-41
	42-45
	46
	47
	48-51
	52-58
	59
	60-62
	63
	64-71
	72-73
	74-76
	77
	78
	79
	80
	81
	82-96
	97
	98-99
	100-101
	102-103
	104-107
	108
	109
	110-113
	114-115
	116-118
	119
	120-123
	125
	126



