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1. Inleiding

In april 2016 is de Leegstandsmonitor Overijssel (CBS, 2016) verschenen. Dit was een 
integrale analyse van vastgoed in Nederland, provincies en de gemeenten, wijken en buurten 
in Overijssel. Basis was een methodiek om administratieve leegstand van alle vastgoed 
integraal in beeld te brengen op basis van gecombineerde informatie uit vier basisregistraties.

Vele overheden, bedrijven en organisaties hebben behoefte aan een landelijke informatie
voorziening over leegstand. Hoeveel objecten staan leeg en waar staan ze? Gaat het 
bijvoorbeeld om woningen, winkels, kantoren of scholen? De huidige actualisatie 
‘Landelijke Monitor Leegstand’ betreft een landelijke uitrol met daarin actuele cijfers 
over administratieve leegstand voor alle Nederlandse gemeenten, waarbij enkele 
methodeverbeteringen zijn toegepast ten opzichte van de Leegstandsmonitor Overijssel. 

Deze monitor met leegstandscijfers naar type vastgoed per 1 januari 2014 is geactualiseerd 
voor alle Nederlandse gemeenten voor de peildata 1 januari 2015 en 1 januari 2016. Enkele 
elementen van de Overijsselse leegstandsmonitor zijn (nog) niet in de landelijke actualisatie 
meegenomen:

 − Uitsplitsing binnen gemeenten: wijken en buurten;
 − Leegstand van bijgebouwen (kassen en schuren);
 − Uitsplitsing van leegstand naar type gebied (bebouwde kom, buitengebied, 

bedrijventerrein).
Dit document beschrijft in het kort de definitie van en uitgangspunten bij administratieve 
leegstand, de gebruikte bronnen, de werkwijze van de koppeling van de verschillende 
basisregistraties en de methodeverbeteringen die hierin zijn doorgevoerd. Tot slot komen de 
daarop gebaseerde leegstandbepaling en een doorkijkje naar de toekomst aan de orde. 

Administratieve leegstand

Van administratieve leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en 
er geen gebruiker of economische activiteit bekend is. Leegstand wordt gemeten met een 
integrale benadering op basis van (koppelingen tussen) registraties met administratieve 
informatie over de bezetting van een object. Er wordt niet feitelijk (in de praktijk) getoetst of 
er mensen wonen en of dat er een bedrijf of instelling actief is. 
CBS bepaalt de leegstand in deze monitor geheel op basis van registraties (zie verder 
paragraaf 2). Er zijn recent steeds meer basisregistraties beschikbaar gekomen. De kwaliteit 
van deze registraties wordt geleidelijk verbeterd. Beperkingen zoals administratieve ruis of 
vertraging bij verwerking van mutaties komen echter nog altijd voor.
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2. Gebruikte bronnen

Uitgangspunt van dit onderzoek is om administratieve leegstand van vastgoed te bepalen op 
basis van de volgende vijf (basis)registraties:

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen 
in Nederland zijn verzameld. Deze registratie vormt de ruggengraat van het onderzoek. In de 
BAG zijn alle verblijfsobjecten in Nederland opgenomen met informatie over onder andere 
het type object, de gebruiksfunctie, de oppervlakte en het bouwjaar.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-registratie 

De gegevensverzameling voor deze registratie bestaat naast de ‘vastgestelde waarde’ (WOZ
waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak 
te relateren als aan een belanghebbende. Uit de WOZregistratie kan informatie worden 
afgeleid over het gebruik en de gebruiker(s) van een verblijfsobject.

Basisregistratie Personen (BRP) 

De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen en nietingezetenen van Nederland. 
Deze registratie wordt gebruikt om na te gaan of er personen staan geregistreerd op een 
adres.

Handelsregister (HR)

Dit is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Met 
behulp van deze registratie wordt bepaald of er een actief bedrijf op een adres staat 
geregistreerd. Een bedrijf wordt als actief bestempeld als er werkzame personen in dienst zijn 
en/of het bedrijf omzet heeft. Ook bedrijven die niet actief zijn, maar maximaal 6 maanden 
voorafgaand aan de peildatum zijn opgestart, worden in deze monitor gerekend tot de 
actieve bedrijven, waarover leegstand wordt bepaald.   

WOZ-soort-object-codes (DUWOZ) 

Door taxatiebureaus opgestelde codetabel met informatie over actuele bouwkundige 
bestemmingen van objecten. Deze informatie wordt gebruikt voor uitsluiting van vastgoed 
waarvoor de bepaling van administratieve leegstand niet toepasbaar of niet relevant is, zoals 
recreatiewoningen, garages en transformatorhuisjes.
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3. Koppeling basisregistraties: 
werkwijze en kwaliteits-
verbeteringen

Een statistiek van administratieve leegstand valt of staat met de kwaliteit van de 
administratieve koppeling tussen de basisregistraties BAG, BRP, WOZ en HR. In het onderzoek 
voor de provincie Overijssel is, zoals ook te lezen in het eindrapport, geconstateerd dat 
deze administratieve koppeling niet perfect is, vooral als het gaat om de koppelingen van 
het Handelsregister en van de WOZ aan de BAG. Op dit vlak zijn kwaliteitsverbeteringen 
doorgevoerd en mogelijkheden daartoe verkend, zonder gebruik te hoeven maken van extra 
registraties.

Koppeling WOZ aan BAG voor bepaling vastgoedgebruik

De koppeling van de WOZregistratie aan de BAG is uitgevoerd op basis van een 
administratieve koppeling op adres, ofwel de combinatie van postcode, huisnummer, 
huisletter en huisnummertoevoeging. Uitgangspunt zijn alle BAG objecten die op 1 januari in 
de vastgoedvoorraad zijn geregistreerd, zoals gepubliceerd op StatLine. 

Uit de WOZregistratie wordt informatie gehaald over gebruik van verblijfsobjecten. Niet
bruikbare adressen zijn verwijderd. Daarbij gaat het onder andere om adressen zonder geldig 
huisnummer of  postcode. De WOZbestanden zijn uniek gemaakt op adres. Daarbij is voor 
deze landelijke uitrol de volgende prioritering aangehouden: eigenaargebruiker (code B), 
gebruiker (G), mede belanghebbende (M), alleen eigenaar (E). Hiermee sluit de koppeling van 
WOZ en BAG nog beter aan dan dat in de Leegstandsmonitor Overijssel is gebeurd. 

De mismatch als gevolg van de imperfecte koppeling van de WOZ aan de BAG bedraagt  
5,5 procent op 1 januari 2015 en 5,7 procent op 1 januari 2016 (exclusief gemeenten die al 
zijn overgestapt naar registratie via Landelijke Voorziening WOZ). Dit betekent overigens niet 
dat hierdoor het uiteindelijke leegstandcijfer met dit percentage overschat wordt, aangezien 
– zoals gezegd – in de leegstandsbepaling naast de WOZ ook informatie uit het BRP en HR 
wordt gebruikt.

Koppeling BAG-WOZ bij complexen

De administratieve koppeling tussen BAG en WOZ is niet perfect, onder andere doordat de 
postcode niet altijd gevuld is. Daarnaast is de afbakening van een WOZobject niet hetzelfde 
als die van een BAGobject. Dit uit zich vooral bij ‘grooteigenaars’ van vastgoed.  Zo kan 
een universiteitscampus bijvoorbeeld als één object in de WOZ geregistreerd staan, terwijl 
in de BAG sprake is van meerdere verblijfsobjecten. Hetzelfde geldt voor een ziekenhuis 
(gezondheidszorg), dat bestaat uit verschillende verblijfsobjecten volgens de BAG. Het blijkt 
voor te komen dat in dergelijke gevallen verblijfsobjecten administratief leeg zouden staan, 
terwijl in de praktijk deze ruimten gebruikt of verhuurd worden door dezelfde eigenaar. 
Ter verbetering van de kwaliteit van de leegstandsstatistiek, en de koppeling tussen BAG en 
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WOZ in het bijzonder, is onderzoek uitgevoerd om te corrigeren voor het feit dat WOZgebruik 
niet op het meest gedetailleerde niveau wordt geregistreerd. De eerste resultaten van dit 
verkennende onderzoek bieden perspectief, maar nader onderzoek is noodzakelijk om er 
zeker van te zijn dat een implementatie van deze correctie daadwerkelijk leidt tot verbeterde 
leegstandcijfers of dat weer nieuwe problemen geïntroduceerd worden. 

Als er op een bepaald adres geen eigenaargebruiker of gebruiker is geregistreerd, dan 
kan dat duiden op leegstand, maar dit hangt ook af van de andere basisregistraties in dit 
onderzoek. Administratieve leegstand wordt, zoals eerder gemeld, bepaald op basis van 
gecombineerde informatie uit verschillende basisregistraties, waartoe ook BRP en HR 
behoren. Op het moment dat er volgens het BRP iemand woont òf volgens het HR een actief 
bedrijf is gevestigd, dan zal een adres niet als leegstaand worden gezien.

Koppeling DUWOZ aan BAG voor uitfilteren niet relevante objecten

Voor informatie over de gebruiksfunctie van een object wordt naast de WOZ ook DUWOZ
informatie gekoppeld aan de BAG. Na koppeling van dit microbestand aan BAG en WOZ heeft 
98% van alle verblijfsobjecten in Nederland een geldige DUWOZtypering. Dit percentage is 
voor alle jaren een constant gegeven.

Als eerste stap zijn aan BAG en WOZ DUWOZcodes aangekoppeld. Deze variabele, afkomstig 
uit een registratie van Dataland, bevat een gedetailleerde specificatie van de gebruiksfunctie 
van een object/pand. De code bestaat uit vier posities, waarvan de eerste twee posities 
duiden op de algemene gebruiksfunctie en de derde en vierde positie respectievelijk 
de vorm en omschrijving van het object beschrijven. In de huidige monitor zijn dezelfde 
DUWOZcodes en bijbehorende typen vastgoed uitgefilterd uit de vastgoedvoorraad als in de 
Leegstandsmonitor Overijssel (CBS, 2016), bijlage I. ’Uitsluiten bijzondere objecten’.  

In lijn met de Leegstandsmonitor Overijssel zijn, als tweede stap, op basis van de WOZ
registratie alle resterende objecten met WOZgebruikscode ‘recreatiewoning en overige 
woningen’ uit de vastgoedvoorraad verwijderd. Daarnaast zijn alle objecten met een 
logiesfunctie volgens BAG verwijderd, waarbij daarnaast de DUWOZcode onbekend is. Op 
deze wijze zijn zo veel mogelijk recreatiewoningen uit de vastgoedvoorraad gefilterd.

Koppeling BRP aan BAG voor bepaling bewoning

De verrijking van de BAGWOZkoppeling met BRPinformatie, over bewoning van 
adressen door personen, gebeurt op basis van koppeling op vboid, een unieke sleutel 
van verblijfsobjecten. Door deze nauwkeurige koppeling ontstaat een goed administratief 
beeld van waar personen wonen of geregistreerd staan. Van alle verblijfsobjecten met een 
woonfunctie in de BAG koppelt 95 procent met de BRP. Dit is een administratieve koppeling. 
In werkelijkheid zijn er ook mensen die zich niet inschrijven in de BRP op het adres waar 
ze wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die illegaal in Nederland wonen, mensen 
die kort in Nederland verblijven en zich daarom niet in de BRP hoeven in te schrijven 
(bijvoorbeeld seizoenarbeiders) of mensen die een tweede woning hebben waar ze een deel 
van de tijd wonen. Laatstgenoemde groep mensen is doorgaans alleen ingeschreven op het 
adres waar zij het meest verblijven.
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Koppeling HR aan BAG voor bepaling actieve bedrijfsvestigingen

Allereerst is het HR op vboid gekoppeld aan de BAG, verrijkt met WOZ en BRP. Hiertoe is het 
bestand uniek gemaakt op vboid (koppeling 1). Om extra koppelrendement te behalen zijn 
de nog niet gekoppelde HRrecords vervolgens nog een keer gekoppeld op adres, bestaande 
uit postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging (koppeling 2).  De na deze koppelingen 
nog niet gematchte bedrijven zijn daarom vervolgens nog een derde keer gekoppeld; op 
postcode en huisnummer (zonder huisnummertoevoeging). Dit is alleen uitgevoerd voor een 
selectie van adressen uit het verrijkte BAGbestand waarop nog geen bedrijf is gekoppeld 
tijdens koppelstappen 1 en 2. 

Er spelen twee problemen een rol bij de koppeling BAGHR:
1. In het Handelsregister is het niet eenduidig welke bedrijfsvestigingen (nog) actief zijn en 

welke niet. Voorheen werden inactieve bedrijven gekoppeld en werden verblijfsobjecten 
daarmee soms ten onrechte als ‘niet leeg’ beschouwd. Daar is nu een duidelijke 
verbeterslag in gemaakt. 
Binnen het HR wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en nietactieve bedrijven. In het 
HR geldt: een bedrijf wordt als actief bestempeld als er werkzame personen in dienst zijn 
en/of het bedrijf omzet heeft. Bij een inactief bedrijf is dit niet het geval. Ook bedrijven 
die niet actief zijn, maar maximaal 6 maanden voorafgaande aan de peildatum zijn 
opgestart, tellen in deze monitor bij het bepalen van administratieve leegstand mee.

2. In het Handelsregister is de vestigingsinformatie van bedrijfsvestigingen niet altijd gevuld, 
waardoor koppeling aan de BAG niet goed gaat. Dat geldt weliswaar vooral voor niet
actieve bedrijven, maar komt zeker ook voor bij bedrijven die actief zijn.

Kwaliteitsverbetering: koppeling BAG-HR  

De koppeling tussen HR en BAG gaat op basis van het vestigingsadres van het bedrijf. 
In de Leegstandsmonitor Overijssel is geconstateerd dat er een relatief zeer grote ‘mismatch’ 
is tussen BAG en HR met betrekking tot ‘inactieve bedrijven’; er zijn in het HR relatief veel 
bedrijfsvestigingen zonder omzet en zonder werkzame personen die geen geregistreerd 
vestigingsadres hebben. 
Voor de leegstandsbepaling werd tot nu toe aangenomen dat altijd sprake is van ‘gebruik’ op 
het moment dat er een bedrijfsvestiging is geregistreerd, ook als dat een inactief bedrijf is. 
In de praktijk betreft echter slechts een beperkt deel van deze inactieve bedrijfsvestigingen 
locaties waarop feitelijk sprake is van bedrijvigheid. Hierbij moet vooral gedacht worden 
aan bedrijven die net zijn opgestart en daardoor nog geen omzet en/of werkzame personen 
hebben.
Er is binnen de huidige groep ‘inactieve bedrijven’ onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
inactieve bedrijven mét vestiging in gebruik (bijvoorbeeld ‘net gestart, nog geen omzet’) en 
anderzijds inactieve bedrijven zonder vestiging in gebruik (verenigingen/stichtingen zonder 
eigen pand of ‘bedrijf bestaat niet meer, maar heeft zich nog niet uitgeschreven’). Dergelijk 
onderscheid zorgt voor een beter inzicht in leegstand en daardoor ook een betere kwaliteit 
van de leegstandsstatistiek.
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Om bedrijven op juiste wijze aan adressen te koppelen is het noodzakelijk om adresreeksen 
als aparte adressen te behandelen. Ook hierin is een verbeterslag in doorgevoerd. Voor de 
Leegstandsmonitor Overijssel is alleen rekening gehouden met adresreeksen met óf even 
óf oneven nummers. Bij de actualisatie is ook gekeken is naar zogenoemde ‘pleinreeksen’, 
bijvoorbeeld: Herenstraat 14.
In totaal koppelde op deze wijze 94,4 procent van alle bedrijven in het HR in 2016 op 
verblijfsobject of op adres met een BAGobject. In 2015 bedroeg dit 93,6 procent. 

4. Werkwijze bepaling 
administratieve leegstand

Om uiteindelijk te bepalen of sprake is van administratieve leegstand, worden 
verblijfsobjecten op basis van de koppeling met de WOZ, BRP en het HR ingedeeld in 
verschillende categorieën. De eenheid is het verblijfsobject (BAG). 

Aangezien het in de WOZregistratie niet altijd bekend is of er een gebruiker is, kan de 
variabele gebruiker ook de waarde ‘onbekend’ hebben. Op basis van de administratieve 
koppeling van BRP, HR en WOZ aan de BAG zijn in totaal twaalf categorieën van 
administratieve status van een object gedefinieerd. Een verblijfsobject behorend tot de 
vastgoedvoorraad volgens de BAG staat leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat 
ingeschreven, als er volgens de WOZ geen gebruiker is of de gebruiker onbekend is, en als 
er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister (categorie 9 en 11). De te 
onderscheiden categorieën zijn samengevat in onderstaande tabel 4.1. 

4.1 Indeling van verblijfsobjecten naar status basisregistraties
Groep Persoon 

(BRP)
Bedrijf 
(HR)

Gebruiker 
(WOZ)

Status 
Leegstand

1 Ja Nee Ja Gebruikt
2 Ja Ja Ja Gebruikt
3 Ja Nee Nee Gebruikt
4 Ja Ja Nee Gebruikt
5 Ja Nee Onbekend Gebruikt
6 Ja Ja Onbekend Gebruikt
7 Nee Nee Ja Gebruikt
8 Nee Ja Ja Gebruikt
9 Nee Nee Nee Leeg
10 Nee Ja Nee Gebruikt
11 Nee Nee Onbekend Leeg
12 Nee Ja Onbekend Gebruikt
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Leegstand op meerdere peilmomenten

Om beter inzicht te krijgen in leegstand in de tijd bevat deze Landelijke Monitor Leegstand 
cijfers over verschillende peilmomenten. Op deze wijze wordt duidelijk of een leegstaand 
object op 1 januari 2016 op hetzelfde peilmoment een jaar eerder ook leegstond of niet. 
Daaruit kan overigens niet worden afgeleid of dat object in de tussenliggende periode niet in 
gebruik was. Ook dit is een uitbreiding ten opzichte van de Leegstandsmonitor Overijssel.
De aanduiding ‘Leegstand ten opzichte van leegstand voorafgaande jaar’ is toegevoegd aan 
het integrale databestand en ook, als extra uitsplitsing, in absolute en relatieve cijfers aan de 
leegstandsstatistiek op peilmoment 1 januari 2016.

 
De tabellenset met landelijke uitrol en update van de leegstandsmonitor met de jaren 2015 
en 2016 is gepubliceerd op de website van het CBS: 
https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2017/07/landelijkemonitorleegstand

De gegevens uit de leegstandsmonitor zijn ook gepubliceerd in een interactief dashboard: 
https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/
DASHBOARDLEEGSTAND/Welkom
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2016–2017 2016 tot en met 2017
 2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
 2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
 2014/’15–2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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