
2021	was	andermaal	een	bijzonder	actief	jaar	voor	Immobel	in	België.	We	
bevestigden	onze	positie	van	marktleider	met	om	en	bij	635.000	m²	woon-	en	
kantoorprojecten	in	ontwikkeling.		
Ondanks	de	onzekerheid	door	de	aanhoudende	gezondheidscrisis	zijn	onze	
teams	in	België	er	in	2021	in	geslaagd	om	enkele	belangrijke	mijlpalen	te	
bereiken	die	zullen	bijdragen	aan	onze	toekomstige	groei.		
De	ontwikkelingen	op	de	markt	blijven	over	het	algemeen	solide.	Op	de	
kantoormarkt	noteerden	we	een	trend	naar	inkrimping	en	opwaardering.		Het	
succes	van	onze	kantoorprojecten	bevestigt	de	vraag	naar	GRADE	A	en	
duurzame	kantooromgevingen	die	beantwoorden	aan	de	vereisten	van	de	
nieuwe	werkpatronen.	Ook	de	grondslagen	van	de	residentiële	markt	bleven	
sterk.		
In	de	eerste	helft	van	het	jaar	verkochten	we	samen	met	onze	partner	BPI	Real	
Estate	129	studentenwoningen	in	het	gemengd	ontwikkelingsproject	Brouck’R	
aan	Quares	Student	Housing.	We	hebben	ook	het	hotel	in	het	project	verkocht	
aan	MotelOne.	Door	de	combinatie	van	kantoren,	winkelruimten,	een	hotel,	
appartementen	en	studentenaccomodatie	willen	we	op	een	positieve	manier	
bijdragen	aan	de	transformatie	van	het	Brusselse	stadscentrum	en	een	divers	
publiek	aantrekken	in	Brouck’R.	
In	mei	2021	ondertekenden	we	een	verkoopovereenkomst	met	Allianz	Real	
Estate	voor	het	BREEAM	Excellent	en	CO2-neutrale	kantoorgebouw	Commerce	
46	(14.000	m²)	dat	we	sinds	2018	in	onze	portfolio	hadden.	
In	juni	2021	verkochten	we	een	appartementsgebouw	met	100	wooneenheden	
van	ons	Key	West	project	(61.000	m²)	in	Brussel	aan	Home	Invest	Belgium.	
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Immobel verwelkomde het Brussels Hello Summer festival op de site van het Panorama-project



OVERZICHT VAN DE PROJECTEN
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Immobel	en	BPI	Real	Estate	zullen	de	rest	van	het	Key	West	
project	samen	ontwikkelen.	De	bedoeling	is	een	verlaten	
braak	liggend	terrein,	een	industriegebied	en	productie-
installaties	om	te	bouwen	tot	een	nieuwe	en	levendige	
buurt.	
In	juli	2021	dienden	we	een	bouwvergunning	in	voor	de	
herontwikkeling	van	het	Isala-gebouw	in	het	hart	van	de	
Europese	wijk	in	Brussel.	Dit	voormalige	hoofdkantoor	van	
Total,	in	de	nabijheid	van	het	verkeersknooppunt	Kunst-
Wet,	willen	we	ombouwen	tot	een	iconisch	en	duurzaam	
kantoorgebouw.	
In	juli	hebben	we	tevens	een	akkoord	bereikt	over	de	
acquisitie	van	het	voormalige	hoofdkantoor	van	SABAM	in	
de	Europese	wijk.	De	site	zal	omgebouwd	worden	tot	een	
state-of-the-art	kantoorgebouw	van	circa	9.000	m².	De	
vergunning	zal	ingediend	worden	in	Q1	2022.	
In	het	tweede	kwartaal	van	2021	hebben	we	ons	CO2-
neutrale	en	BREEAM	Excellent	Multi-project	(46.000	m²)	
volledig	verhuurd	aan	verschillende	topklasse	huurders.	
Multi	zal	in	de	loop	van	2022	bovendien	het	nieuwe	
hoofdkantoor	van	Immobel	worden,	waardoor	wij	
een	belangrijke	stap	zetten	om	een	koolstofneutrale	
onderneming	te	worden.		
In	het	tweede	semester	van	het	jaar	konden	we	tot	ons	
genoegen	meedelen	dat	we	door	Proximus	geselecteerd	
werden	als	bevoorrechte	kandidaat	in	Brussel.	Het	project	
zal	op	een	duurzame	manier	bijdragen	aan	de	heropleving	
van	de	omgeving	en	een	residentieel	element	introduceren.		
We	hebben	een	leiderspositie	ingenomen	in	de	
transformatie	van	de	Brusselse	Noordwijk	en	we	willen	dat	

Naam Oppervlakte  
(m2)

Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel 
Immobel

Slachthuissite 240.000 Antwerpen Residentieel Q3 2021/2030+ 30%
SNCB 200.000 Brussel Gemengd Q1 2023/Q2 2034 40%
Universalis Park 3 57.000 Brussel Gemengd Q2 2030/Q1 2033 50%
Cours Saint-Michel 84.200 Brussel Gemengd Q4 2026/Q4 2029 50%
Oxy 62.100 Brussel Gemengd Q3 2022/Q2 2025 50%
A'Rive 61.300 Brussel Gemengd Q2 2021/Q1 2028 50%
Möbius II2 34.000 Brussel Kantoren Q2 2019/Q4 2021 50%
Panorama 58.100 Brussel Gemengd Q2 2023/Q2 2027 40%
Multi 45.800 Brussel Kantoren Q1 2019/Q1 2022 50%
Brouck'R 41.000 Brussel Gemengd Q3 2024/Q4 2026 50%
Theodore 40.000 Brussel Gemengd Q4 2025/Q3 2029 50%
Lebeau 36.200 Brussel Gemengd Q2 2026/Q4 2028 100%
O'Sea (phase 3) 33.600 Ostende Residentieel Q2 2022/Q1 2027 100%
Isala 33.000 Brussel Kantoren Q1 2023/Q2 2025 70%
Wonen aan het groen 32.800 Tielt Residentieel Q2 2022/Q1 2026 100%
Ilôt Saint-Roch 31.500 Nivelles Residentieel Q3 2021/Q3 2026 100%
Ernest (phase 2) 26.600 Brussel Residentieel Q3 2017/Q3 2020 50%
O'Sea (phase 2) 24.000 Ostende Residentieel Q3 2019/Q4 2022 100%
Lalys 23.400 Astene Residentieel Q3 2020/Q4 2024 100%
Cala 20.100 Luik Kantoren Q3 2018/Q4 2020 30%
Plateau d'Erpent 19.300 Erpent Residentieel Q2 2018/Q4 2022 50%
Commerce 46 13.600 Brussel Kantoren Q2 2020/Q3 2022 100%
Parc Seny 13.200 Brussel Residentieel Q4 2017/Q1 2020 100%
Domaine du Fort 12.700 Barchon Residentieel Q3 2020/Q2 2025 100%
The Woods 9.900 Hoeilaart Kantoren Q4 2020/Q1 2021 100%
Sabam3 9.000 Brussel Kantoren Q2 2023/Q2 2025 26% 

Les Cinq Sapins 8.800 Wavre Residentieel Q1 2019/Q1 2026 100%
Royal Louise 8.000 Brussel Residentieel Q4 2017/Q1 2021 100%
Greenhill Park 6.400 Brussel Residentieel Q3 2017/Q2 2020 100%
Crown 5.500 Knokke Residentieel Q2 2020/Q4 2022 50%

Zie de details 
van de projecten op onze 

corporate website

634.800 m2

belgische  
portfolio

212.000 m2

kantoren

278 ha
Immobel Home

8.875
wooneenheden1 

1. Het geheel van de wooneenheden, zonder rekening te houden met het aandeel van Immobel in de respectievelijke projecten.
2. Gebouw verkocht op 20 december 2021.
3. Via Immobel BeLux Office Development Fund.

https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/belgium-91
https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/belgium-91
https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/belgium-91
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met	deze	innovatieve	herontwikkeling	ook	de	komende	
jaren	blijven	doen.		
Net	voor	het	jaareinde	hebben	we	samen	met	onze	
partner	Fidentia	een	verkoopovereenkomst	gesloten1 met 
de	Belgische	Staat	(Buildings	Agency)	voor	het	BREEAM	
Excellent	en	Smart	Möbius	II-gebouw	(34.000	m²)	in	
de	Brusselse	Noordwijk.	Dat	betekent	het	einde	van	de	
succesvolle	ontwikkeling	van	de	Möbius	I-	en	II-projecten	
(60.000	m²)	die	startten	in	2017.	
In	Nijvel	hebben	we	de	definitieve	vergunning	verkregen	
voor	circa	300	appartementen	voor	het	Îlot	Saint	Roch-
project,	en	zijn	we	gestart	met	het	bouwen	van	de	eerste	
fase	van	129	hoogwaardige	appartementen	in	een	
groene	omgeving	met	talrijke	voorzieningen.		
Eind	2021	hebben	we	de	vergunning	verkregen	voor	de	
3e	fase	(circa	25.000 m²)	van	de	O’Sea	ontwikkeling	in	
Oostende.	De	commercialisering	van	deze	fase	zal	van	
start	gaan	in	Q1	2022.			
In	Antwerpen	hebben	Immobel	en	Triple	Living	de	eerste	
vergunning	verkregen	voor	de	herontwikkeling	van	
de	Slachthuis-site.	De	commercialisering	is	begonnen	
in	Q1	2022	en	is	het	startsein	van	een	opmerkelijke	
ontwikkeling	in	de	grootste	stad	van	Vlaanderen.	
Gesterkt	door	zijn	nieuwe	merknaam	en	identiteit	liet	
het	Immobel	Home-team	in	2021	eveneens	enkele	
hoogtepunten	optekenen.	We	kregen	groen	licht	voor	
de	ontwikkeling	van	het	project	'Wonen	in	het	groen'	
(202	woningen)	in	Tielt.	In	Éghezée	hebben	we	ook	een	
vergunning	(170	woningen)	verkregen	voor	het	project	
'Val	des	Champs'.	De	verkoop	voor	beide	projecten	

zal	van	start	gaan	in	2022.	Op	commercieel	vlak	bleef	
Immobel	Home	de	verkoop	van	woningen	in	Deinze,	
Barchon,	Wavre	5-Sapins	en	Namur	Plateau	d’Erpent	
succesvol	verderzetten.	
Tot	slot	zijn	we	in	2021	met	genoegen	toegetreden	tot	
PropTech	Lab	Belgium,	de	gemeenschap	van	innovatoren	
in	de	vastgoedwaardeketen.	Wij	kijken	er	alvast	naar	
uit	om	onze	bijdrage	te	leveren	aan	de	innovatie	in	
de	bouwnijverheid	en	de	vastgoedsector,	en	aan	het	
bevorderen	van	de	digitale	transformatie	van	onze	
industrie.	

Key West, Brussel

Multi, Brussel

Onze teams in België zijn erin 
geslaagd om enkele belangrijke 
mijlpalen te realiseren  
die zullen bijdragen aan onze 
toekomstige groei. 

Adel  
Yahia
Managing	Director,	
Immobel	Belgium
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MARKTANALYSE: BELGIË 
I. Kantoormarkt in België 
A. Brussel 
De take-up van kantoren in Brussel in 2021 bedroeg 492.000 m². Dat is een stijging van 
75% ten opzichte van het jaar voordien. De kantooractiviteit van de voorbije twee jaar 
schommelt rond het gemiddelde op 10 jaar. Dat wijst erop dat de Brusselse markt 
stabiliseert. De leegstandsgraad steeg naar 8,1%, maar de vraag naar kantoren van 
klasse A blijft groter dan het aanbod. De pijplijn van beschikbare ruimte op korte termijn 
blijft beperkt en de huurprijzen voor toplocaties zijn stabiel en gefundeerd. 

B. Regio’s 
De take-up van regionale kantoren is de voorbije jaren stabiel gebleven met 296.800 m² 
verhuur- en verkoopactiviteit in 2021. De Waalse markten deden het bijzonder goed in 
2020, en in 2021 kenden de Vlaamse markten een heropleving, met 258.000 m² take-up 
van kantoren aangestuurd door diverse gebruikers verspreid over alle geografische 
markten waaronder Antwerpen, Gent, Mechelen, Kortrijk en Hasselt. De Waalse markten 
deden het iets minder goed in 2021 met een take-up van slechts 39.000 m² met een 
belangrijke rol voor de publieke sector. Antwerpen noteerde de grootste regionale take-
up van kantoren met 103.100 m², gevolgd door Gent met 58.200 m². De regionale 
markten worden ook geconfronteerd met een beperkte pijplijn op korte termijn. 

C. Vraag 
De gecombineerde take-up voor België in zijn geheel bedroeg 789.000 m² in 2021. Dat is 
een duidelijke stijging ten opzichte van de 592.000 m² in 2020. De privésector 
vertegenwoordigde 60% van het take-upvolume in Brussel, met een vrij goed evenwicht 
tussen kleine (<2.000 m²) en grote transacties (>2.000 m²). Proximus sloot de grootste 
transactie van het jaar in de privésector en tekende voor 37.486 m² in het Boreal gebouw, 
terwijl de Belgische staat de resterende Möbiustoren (34.000 m²) verwierf – eveneens in 
de Noordwijk. 

De vraag op de regionale markten kwam vooral van ondernemingen, en niet van de 
publieke sector die minder actief was in vergelijking met de voorbije drie jaar. Grotere 
ondernemingen (>2.000 m²) werden actiever nadat ze mogelijkheden hadden afgewacht 
of voor tijdelijke oplossingen hadden gekozen tijdens het hoogtepunt van de pandemie. 

D. Leegstand 
De leegstandsgraad op de Brusselse markt in 2021 bedroeg 8,1%, en dat is een stijging 
ten opzichte van 2020 toen het 7,6% bedroeg. De oppervlakte van de leegstand bedraagt 
net iets meer dan 1 miljoen m², vooral in oudere gebouwen. Over het algemeen is de 
leegstand in het Brusselse CBD vrij beperkt, met amper 4,7%. In de gedecentraliseerde 
markten bedraagt de leegstand 9,5% en in de periferie iets minder dan 20%. Op de 
regionale markten is er een chronisch gebrek aan kwalitatieve beschikbare ruimte, met 
name in steden als Namen, Luik en zelfs Antwerpen ondanks de leegstand in oudere 
gebouwen in deze laatste. 

E. Ontwikkeling 
In Brussel werd in 2021 in totaal 265.600 m² kantoorprojecten opgeleverd. Voor 2022 
heeft Brussel met 260.000 m² nog flink wat projecten in de pijplijn, hoewel nog slechts 
48.000 m² van deze ruimte beschikbaar is. Dat is minder dan de hoeveelheid take-up van 
een gemiddeld kwartaal. De grootste projecten die in 2022 moeten opgeleverd worden 
bevinden zich in de City Centre submarkt.  

De ontwikkeling op de belangrijkste regionale markten blijft beperkt in 2022. In sommige 
Waalse steden zijn er grootscheepse plannen om op lange termijn een stadsheropleving 
te implementeren, bijvoorbeeld in Charleroi. Deze plannen zouden ook moeten zorgen 
voor bijkomende kwalitatieve ruimte op de markt. 

F. Huurprijs 
De huurprijs voor toplocaties op de Brusselse markt bleef in 2021 stabiel op € 315/m²/jaar. 
De huurprijs in het topsegment bleef op € 280/m²/jaar in de Noordwijk en op € 275/m²/jaar 
in het stadscentrum. Nieuwe ontwikkelingen duwen de huurprijzen in het topsegment op 
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de gedecentraliseerde en de perifere markten in Brussel de hoogte in. In Antwerpen en 
Gent stijgen de huurprijzen voor toplocaties zelfs naar € 170/m²/jaar na een groei op die 
markt. Op de belangrijkste Waalse markten blijven de huurprijzen voor toplocaties net 
onder die recordhoogten op € 160 tot 165/m²/jaar.  

G. Investeringen 
Een sterke toename in de transacties tijdens het laatste kwartaal van het jaar bracht het 
totale jaarlijkse investeringsvolume op € 4 miljard. Dat is minder dan het jaar voordien 
maar meer dan het gemiddelde op 10 jaar. De Brusselse kantoren nemen € 2,01 miljard 
of 50,3% van dat totale bedrag voor hun rekening. Het aandeel van de buitenlandse 
beleggers in het geïnvesteerde kapitaal is gedaald als gevolg van de reisbeperkingen 
door de coronapandemie. Globaal genomen bedragen de toprendementen voor kantoren 
voor standaardhuurovereenkomsten momenteel 3,5%, na een periode van competitief 
bieden op assets in de CBD. Toprendement voor kantoren verhuurd op lange termijn is 
geschat op 3,0%. 

Kerncijfers: 8,1% Brusselse leegstand; 315 euro/m²/jaar huurprijs A-locaties; 3,50% 
toprendement voor standaardverhuringen 

bronnen: CBRE 

II. Residentiele markt in België 
A. Brussel 
Met 1,22 miljoen inwoners op 1 januari 2021 beschikt de Belgische hoofdstad over een 
goed ondersteunde residentiële markt. De prijzen in het Brussels gewest blijven een 
opwaartse trend volgen. Tussen 2010 en de 1e jaarhelft van 2021 zijn de mediaan 
transactieprijzen voor een appartement met 49% gestegen. Demografische 
ontwikkelingen, een gestaag groeiende economie en lage rentevoeten hebben 
bijgedragen aan die stijging.  

Net als de verkoopprijzen stijgen ook de huurprijzen in het Brusselse Gewest op lange 
termijn, hetzij minder snel, waardoor het rendement daalt. Er is een groeiende diversiteit 
in woningtypes, met name door het aanbod van serviceflats, cohousing en 
studentenhuisvesting, allemaal nichemarkten die opgevuld worden. De prijzen voor 
nieuwe ontwikkelingsprojecten lopen op tot € 6.000/m² en nog hoger in het luxesegment. 

B. Bevolking 
Op 1 januari 2021 telde België 11,521 miljoen inwoners. Dat is een stijging van 0,25% ten 
opzichte van het jaar voordien en volgt een trend van een gestaag toenemend 
bevolkingsgemiddelde dat het voorbije decennium gemiddeld 0,51% bedroeg. Het 
Brusselse Gewest heeft veruit de sterkst groeiende bevolking van de drie gewesten, met 
een gemiddelde groei van 0,87% per jaar tegenover 0,57% in Vlaanderen en 0,34% in 
Wallonië in de voorbije tien jaar.  

Op 1 januari 2021 telde België 5,025 miljoen particuliere huishoudens. Het aantal 
particuliere huishoudens is gestegen met ongeveer 0,67% per jaar, of 32.135 
huishoudens tijdens de afgelopen tien jaar. Dat betekent dat een gemiddeld huisgezin uit 
ongeveer 2,3 personen bestaat. Dat aantal is in de loop der tijd gedaald, terwijl het aantal 
alleenstaande huishoudens toeneemt. Alleenstaande huishoudens vormen vandaag 
35,3% van het totaal aantal particuliere huishoudens, komende van 33,8% in 2011. 

Het Federaal Planbureau heeft in 2021 enkele demografische trends vooropgesteld. In 
2030 zou de bevolking met 3,3% zijn toegenomen. Vergeleken met het voorbije 
decennium zouden 65-plussers het overgrote deel van die toename uitmaken. 
Alleenstaande huishoudens zouden volgens deze demografische trends aanzienlijk 
toenemen.     
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C. Woningbestand 
Op 1 januari 2021 telde België 5,632 miljoen woningen. Het afgelopen jaar is het aantal 
woningen met 55.517 eenheden toegenomen. Dat is minder dan de toename in de 
voorbije twee jaar, waarschijnlijk als gevolg van de pandemie. Algemeen genomen is de 
residentiële ontwikkeling over de lange termijn gestegen. Het Brusselse en Vlaamse 
Gewest noteerden de hoogste stijging in ontwikkelingsactiviteit en appartementen maken 
het overgrote deel uit van die nieuwe ontwikkeling. Dat gaat vaak ten koste van 
traditionele huizen aangezien beschikbare ruimte schaars wordt, vooral in een stedelijke 
omgeving. In Brussel werden 7.657 nieuwe appartementen opgeleverd in 2020. 

D. Vastgoedprijzen  
De mediaanprijzen voor woningen in België volgden een stabiele stijgende trend. In 2021 
bleven de huizenprijzen in het eerste kwartaal stijgen tot een mediaanprijs van € 258.000. 
Dat is de hoogste waarde die tot nu toe werd bereikt, en betekent een stijging met 5,3% 
sinds eind 2020. De mediaanprijs voor appartementen nam tijdens die periode toe met 
5,4% en bedroeg € 215.000 in de eerste helft van 2021. Het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest is de duurste regio, waar de mediaanprijzen voor huizen en appartementen 
respectievelijk € 450.000 en € 239.000 bedroegen in de eerste helft van 2021. In 
Antwerpen bedroegen de prijzen € 205.000, en in Gent noteerden de 
appartementsprijzen hoger, met € 275.000. In Wallonië bedroegen de mediaanprijzen 
tijdens dezelfde periode € 145.000 in Luik en € 165.000 in Namen. 

E. Nieuwbouw 
De nieuwe residentiële ontwikkeling is in volle gang, met appartementen die 
beantwoorden aan hoge normen en met een algemene kleinere voetafdruk dan die van 
de oudere eenheden. De marktprijzen voor nieuwe Brusselse standaardappartementen 
variëren van € 2.500/m² in het westen van de regio tot € 6.000/m² in de binnenstad en de 
Louizawijk. Voor luxeprojecten liggen de prijzen nog hoger. In Antwerpen bedragen de 
marktprijzen € 4.100/m² en in Gent worden nieuwe appartementen gecommercialiseerd 
aan € 4.500/m². Nieuwbouw op de Waalse markt is gemiddeld meer betaalbaar, en 
varieert van € 2.200/m² in Bergen tot € 2.900/m² in Waver. 

III. Verkavelingen 
A. Woningbestand 
De verdeling van het Belgische woningbestand over de gewesten bedraagt 58% in 
Vlaanderen, 32% in Wallonië en 10% in Brussel. Gezien de omvang en dichtheid van de 
gewesten bedraagt het aandeel appartementen in de voorraad 28% in Vlaanderen, 17% 
in Wallonië en 57% in Brussel. Het aandeel appartementen in het totale Belgische 
woningbestand is gestegen van 19% in 2001 naar 27% in 2021, deels ten koste van de 
gesloten bebouwingen. 

B. Bouwvergunningen 
In België werden tijdens de eerste 10 maanden van 2021 48.821 bouwvergunningen 
afgeleverd. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige 
jaar. Voor de drie gewesten werden tijdens dezelfde periode 37.409 vergunningen 
afgeleverd in Vlaanderen (+5%), 10.787 in Wallonië (+16,1%) en 625 in Brussel (-2,8%). 

C. Grondprijzen 
Er zijn weinig bouwgronden beschikbaar in Brussel. Bijgevolg gaat het bij ontwikkelingen 
meestal om de afbraak/verbouwing van bestaande gebouwen voor een alternatieve 
bestemming, zoals woningen. Het afgelopen jaar zagen we een trend van verbouwingen 
van verouderde kantoren en gebouwen naar een alternatieve, meestal residentiële 
bestemming. De verkoop en de verkoopprijzen van eigendommen met 
bouwvergunningen volgen een stijgende trend. De grondprijzen kunnen oplopen tot 
€ 2.600/m² voor de beste locaties op centrale markten. Op andere deelmarkten, zoals 
gedecentraliseerde gebieden, liggen deze dichter bij € 1.000/m².  

Kerncijfers: 1,22 miljoen mensen in Brussel, 2,3 personen per huishouden in 
België; € 215,000 voor mediaan appartement in België 

bronnen: FOD Economie, BISA, CBRE, Federaal Planbureau 
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