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Inhoud	workshop
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• Hoe maken we al gebruik van basisregistraties? 
voorbeeld leegstandsmonitor (LIV)

• Waar lopen we tegen aan? Wat werkt wel al 
goed en wat nog niet? 

• Wat zijn jullie ideeën? 



Aanleiding	

Stip op de horizon:
Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik (LIV)
Eerste focus = leegstand 
Ook: + agrarisch vastgoed/asbest

+ energietransitie etc.

2015: initiatief in samenwerking met Provincie Overijssel
Verdere samenwerking Geonovum, Kadaster en CBS, in 
opdracht van Ministerie I&W

Matchen vraag (beleidsvragen) 
en aanbod (wat is op basis van 
basisregistraties mogelijk?)



Bepalen	leegstand
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• We hadden al leegstand van winkels, kantoren, 
woningen, opvragen stand van zaken bij 
gemeenten, … een integraal beeld ontbrak nog!

• Door middel van combineren van 
basisregistraties:
ØIntegraal beeld ieder jaar voor alle 

vastgoedtypes en alle gemeenten



Definitie	leegstand
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• Een (niet-)woning staat leeg als op 1 januari 20xx én geen 
bewoning is én geen vestiging is gevestigd

• Een (niet-)woning staat ‘langdurig leeg’ als (niet-)woning
op peilmoment 1 januari 20xx én op peilmoment 1 
januari 20xx +1 leeg staat



Administratieve	leegstand
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BAG
(Vastgoed)

BRP
(Bewoning)

HR
(Bedrijvigheid)

WOZ 
(Fiscaal gebruik)



Administratieve	leegstand
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Data	elementen
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• Verblijfsobject uit BAG staat leeg als op 1 januari 20xx én 
geen inschrijving is in BRP én geen vestiging is gevestigd 
volgens HR én geen gebruiker bekend is volgens WOZ

• Verblijfsobject staat ‘langdurig leeg’ als object op 
peilmoment 1 januari 20xx én op peilmoment 1 januari 
20xx +1 leeg staat

• Vastgoedtypen volgens vergund gebruik volgens BAG

• Oppervlakte op basis van gebruiksoppervlakte uit de BAG

• DUWOZ helpt om recreatiewoningen, 
transformatiehuisjes en dergelijke uit te sluiten

https://www.stelselcatalogus.nl/registraties/BAG/Verblijfsobject
https://www.stelselcatalogus.nl/registraties/BAG/Verblijfsobject/Gebruiksdoel
https://www.stelselcatalogus.nl/registraties/BAG/Verblijfsobject/Oppervlakte


Data	elementen
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Vastgoed	in	Nederland

Wonen
woning

Commercieel
kantoor, winkel, industrie

Maatschappelijk
onderwijs, gezondheid, sport, 
bijeenkomsten, logies 

9,0 miljoen objecten – 1,5 miljard vierkante meters 

Verblijfsobjecten uit de BAG: 
• Uitgedrukt in aantal verblijfsobjecten en 

gebruiksoppervlakte volgens de BAG
• Gebruiksfuncties gebaseerd op vergund 

gebruik volgens de BAG



Leegstand

151 duizend leegstaande objecten

76%

21%

3%



Leegstand

30 miljoen leegstaande vierkante meters

47%

46%

7%
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Waar	lopen	we	tegen	aan?
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– Niet al het gebruik in basisregistraties

- BRP: Tweede woningen, bewoning door 
seizoensarbeiders, bewoning door gepriviliseerden

- HR: Niet alle vestigingen opgenomen, niet altijd een 
vbo-id aanwezig

- WOZ: Objecten die volgens WOZ geen gebruiker hebben 
hoeven niet altijd leeg te staan, en ook hier is koppeling 
niet altijd optimaal

– Cijfers zijn dus een administratieve werkelijkheid en hoeft 
dit niet overeen te komen met het straatbeeld 

-> uitgevoerde praktijktoetsen bevestigen dit

https://dashboards.cbs.nl/v2/driemeting_kwaliteit_samenhang_basisregistraties/


Kantoren

– Confrontatie BAG -> lokaal veldwerk Haarlemmermeer
– Doel: informatie over verschillen

- afbakening 
- leegstand (administratief vs. werkelijk)

– Mogelijkheden tot verbetering:
- energieverbruik
- DUWOZ
- aansluiting op LV-WOZ



Bedrijventerreinen

– VBO’s op bedrijventerreinen volgens IBIS-bestand
– Confrontatie -> veldwerk Breda en Etten-Leur
– Doel: informatie over verschillen

- leegstand (administratief vs. werkelijk)
– Mogelijkheden tot verbetering:

- gedeeltelijke leegstand o.b.v. WOZ-informatie
- aanvullende informatie uit LISA



Retail

– Confrontatie BAG -> Locatus in Eindhoven
– Doel: informatie over verschillen

- afbakening 
- leegstand (administratief vs. werkelijk)

– Mogelijkheden tot verbetering:
- energieverbruik
- DUWOZ
- betere koppeling met WOZ door aansluiting op LV-

WOZ



Maatschappelijk	vastgoed

– Leegstand -> veldwerk Almelo, Dinkelland en Tubbergen
– Doel: informatie over verschillen

- afbakening
- leegstand (administratief vs. werkelijk) 

– Mogelijkheden tot verbetering:
- energieverbruik
- DUWOZ
- betere koppeling met de WOZ



Cultureel	erfgoed

– Erfgoed volgens Monumentenregister RCE

– Confrontatie -> veldwerk RCE

– Doel: informatie over verschillen
- gebruiksfunctie
- leegstand (administratief vs. werkelijk)



Wat	kunnen	we	wel?
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– Kwaliteit cijfers afhankelijk van kwaliteit van registers zelf 
en onderlinge koppeling 

-> hoe beter een gemeente dit op orde heeft, hoe 
betrouwbaarder de cijfers zijn voor deze gemeente

– Verdere meerwaarde:

- Mogelijkheid tot benchmarking tussen regio’s en 
verschillende vastgoedtypen 

- Volgen van de leegstand in de tijd



Vragen
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1. Welke tips hebben jullie om leegstandsinformatie verder te 
verbeteren?

Meerdere vrij tekst antwoorden mogelijk.

2. Welke ideeën hebben jullie om andere relevante beleidsinformatie 
uit basisregistraties te maken?

Meerdere vrij tekst antwoorden mogelijk.



Bedankt	voor	uw	aandacht
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https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/48/
landelijke-monitor-leegstand-2015-2019

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/48/landelijke-monitor-leegstand-2015-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/48/landelijke-monitor-leegstand-2015-2019

