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Beste lezer,

De zomer komt op een goed moment. Even op adem komen na een paar 
onberekenbare maanden. Een kans om eens te kijken waar we halverwege het 
jaar staan. De groei op de beleggingsmarkt was ongekend: meer dan dertig 
procent. Maar dat stond tegenover een hele reeks crises – Oekraïne, inflatie, 
rente, stikstof, enzovoorts. Wat overblijft onder de streep? Dat weten we gewoon 
nog niet precies. De markt zal niet hetzelfde zijn als de afgelopen jaren. Het kan 
alle kanten op gaan, van langere tijden van onzekerheid tot een vlotte stabilisatie 
waarbij er voldoende aanknopingspunten zijn voor een goed najaar. Eén ding is 
zeker: de potentie van vastgoed is en blijft enorm.

Vriendelijke groet,

Erik Langens
Executive Director Capital Markets
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Keerpunt voor de markt Verwachtingen belangrijkste economische parameters

Het economische beeld is in de afgelopen maanden compleet veranderd. Door de 
hoge inflatie gaat de ECB versneld de rente verhogen en dat heeft gevolgen voor 
de vastgoedmarkt. Oorspronkelijk ging CBRE uit van een totaal beleggingsvolume 
in 2022 van € 20 miljard. Dit stellen we bij naar € 18 miljard. Deze daling van tien 
procent heeft met twee factoren te maken. Ten eerste heeft de oplopende 
financieringsrente invloed op de prijzen op de commerciële vastgoedmarkt: die 
dalen licht. Daarnaast leidt de voorgestelde regulering op de huurwoningmarkt tot 
grote onzekerheid bij beleggers. Zij hebben geen zicht op de mogelijke exploitatie-
effecten en kopen nu geen nieuwbouwontwikkelingen aan in het middensegment.

Hoge inflatie laat economische sporen achter

Aan het begin van het jaar liep de inflatie snel op, door een combinatie van toegenomen 
consumentenbestedingen en problemen in de goederenstroom. Terwijl de vraag naar 
bepaalde producten toenam, werd het aanbod schaarser. Hierdoor groeide de economie 
sterk. Met de oorlog in Oekraïne leven we inmiddels in een andere wereld. De geopolitieke 
situatie heeft de inflatie verder aangewakkerd. Wereldwijd zijn de cijfers historisch hoog, en 
dat geldt ook voor Nederland. 

Om die reden heeft The Fed ingegrepen in het monetaire beleid. De ECB doet hetzelfde en 
kiest er voor het eerst sinds 2011 voor om de rente te verhogen. Dit heeft niet onmiddellijk 
effect op de inflatiecijfers, blijkt uit de ervaringen van de FED. Die heeft de rente in maart 
verhoogd en nog altijd is de inflatie ongekend hoog: 8,6% in mei. Het ECB-beleid is dus op 
zijn vroegst in de loop van het najaar zichtbaar in de inflatiecijfers. De verwachting is dat de 
inflatie medio 2023 terugzakt naar een gematigd – en ECB-verantwoord – niveau.

Bron: CBRE Research

Intussen worden de economische effecten zichtbaar. De combinatie van stabiel hoge inflatie 
en het historisch lage consumentenvertrouwen heeft gevolgen voor de 
consumentenbestedingen. Als de renteverhogingen ook merkbaar worden voor de 
spaarrekeningen, raakt dit verder versterkt. Toch verwacht CBRE dat de economie dit jaar 
groeit met 2,7% en dat in 2023 een nagenoeg vlakke ontwikkeling van +0,2% volgt. Een 
korte recessie is niet volledig uit te sluiten.
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Verwachtingen belangrijkste economische parameters

Dat lijkt lastig te rijmen met één aspect van de Nederlandse economie: niet eerder was de 
baanzekerheid zo groot. De renteverhogingen leiden nauwelijks tot een stijging van de 
werkloosheid. Het is zelfs zo dat de renteverhogingen eraan moeten bijdragen dat de 
arbeidsvraag weer meer in evenwicht komt met het arbeidsaanbod. Loonstijgingen worden 
voorkomen, en daarmee ook de loon-prijsspiraal. 

Ongekende rentestijging op de financieringsmarkt

De impact van inflatie en rentebeleid dringen in fases door tot de consument. Op de 
financieringsmarkt ligt dit anders. De afgelopen zes maanden is de financieringsrente met 
een historische snelheid gestegen. De hypotheekrente valt het meest op: die is in zes 
maanden met ruim 200 basispunten gestegen. Zo’n ontwikkeling ziet CBRE ook op de 
commerciële vastgoedmarkt, al blijven de marges onveranderd. Het enige verschil is dat het 
rentetarief nu hoger ligt en dat financiers kritischer worden in welke financiering ze wel 
aangaan en niet.

Zowel de verwachte renteverhogingen als de huidige inflatie zijn – naar verwachting - al 
volledig ingeprijsd in het bestaande renteniveau. Als de feitelijke rente in juli en september 
verder stijgt hoeft dat dus niet tot een hogere financieringsrente te leiden. Daarmee 
verwacht CBRE dat de rente rond het huidige niveau stabiliseert en daarmee ook de 
vastgoedmarkt weer in een rustiger vaarwater terecht komt. Toch moeten we onderkennen 
dat de onzekerheid naar de toekomst groot blijft.

Vraag naar vastgoedbeleggingen blijft hoog

Ondanks de onzekere economische ontwikkeling en de opgelopen financieringsrente blijft 
de dynamiek op de beleggingsmarkt hoog. Het beleggingsvolume kwam in het eerste half 
jaar uit op € 7,3 miljard, 32,5% hoger dan dezelfde periode in 2021. De investeringsvraag 
bleef onverminderd groot. Dit had onder andere te maken met een zoektocht naar een 
inflatiehedge. Daardoor veranderde het sentiment onder beleggers niet, ondanks de oorlog 
in Oekraïne of de hogere rente.

Bron: CBRE Research
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Logistiek nog steeds nummer één

Net als vorig jaar werd met afstand het meeste kapitaal geïnvesteerd in de 
logistieke markt. Die had een beleggingsvolume van € 2,9 miljard, goed voor 39% 
van het totaal over het eerste half jaar. De belangrijkste oorzaak is dat er steeds 
meer online consumentenbestedingen zijn. Door de sterke vraag naar logistieke 
ruimte is er een grote behoefte om het vastgoedaanbod uit te breiden. De 
leegstand is gedaald naar een historisch laag niveau van 3%. Ondertussen nemen 
de uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwe logistieke ruimte af door gebrek aan 
grond en strengere regulering. Deze ontwikkelingen vormen de ultieme 
voedingsbodem voor huurgroei.

Winkelcentra zorgen voor opleving in retailvastgoed

Toch maakt de winkelbeleggingsmarkt de opvallendste ontwikkeling door. Het 
beleggingsvolume is € 1 miljard hoger dan vorig jaar, ruim 2,5 keer zoveel. Daarbij spelen de 
verkoop van de Citymall in Almere en winkelcentrum Makado in Beek een belangrijke rol, 
met een totaal volume van € 211 miljoen.

Dat typeert ook de opleving in de markt voor ‘non-convenience’-winkelcentra en 
hoofdwinkelstraten. De afgelopen jaren waren dat lastige producten om te verkopen, door 
dalende huren en dreigende leegstand. Nu ziet CBRE dat de prijzen stabiliseren. Op veel 
plekken daalt de leegstand zelfs, mede door transformaties. Bekende exploitatierisico’s zijn 
inmiddels ingeprijsd en dit soort winkelcentra kunnen weer makkelijker worden verhandeld.

Bovendien blijven winkelcentra het goed doen voor de dagelijkse boodschappen en 
supermarkten. De vraag vanuit beleggers in dit segment blijft zelfs toenemen. Het 
investeringsvolume per transactie ligt hier veelal in bereik van zowel particuliere beleggers 
als van CV’s en institutionele beleggers. De hevige concurrentie die is ontstaan is terug te 
zien in de prijsvorming.

Licht herstel op de kantorenbeleggingsmarkt

Op de kantorenbeleggingsmarkt is meer aanbod beschikbaar dan vorig jaar. Kantoren zijn 
de laatste jaren namelijk klaargemaakt voor de verkoop door de exploitatie te optimaliseren. 
Intussen zorgt de stijgende financieringsrente voor een afslag op de prijs. Dit ziet CBRE 
vooral bij kantoren op core-locaties waar het hefboomeffect van financiering binnen enkele 
maanden is verdwenen. Hierdoor zijn met name grotere kantoren inmiddels minder liquide 
geworden. Hetzelfde effect zien we ook op secundaire locaties, omdat panden daar vaker 
met een groter aandeel vreemd vermogen worden gekocht. Beleggers hebben in de huidige 
markt veel meer investeringsopties, waardoor men kieskeurig wordt in welke aankopen 
worden gedaan. Hierbij letten beleggers onder andere telkens meer op in welke mate het 
kantoor EU-taxonomie bestendig is.

Vanwege het feit dat veel aankopen nu met meer eigen vermogen moeten worden 
aangekocht is er een terugval zichtbaar van het totale investeringsvermogen op de 
kantorenmarkt. Met € 1,1 miljard ligt het totale beleggingsvolume ook lager dan verwacht. 
Toch verwachten we dat de rendementen op de kantorenmarkt in de zomer een nieuw 
equilibrium bereikt – hierbij gaan we wel uit van een stabiliserende rente. In het najaar gaan 
we onverminderd veel transacties zien op het nieuwe prijsniveau.

Sectoren in beeld
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Beleggingsvolume per kwartaal in nieuwbouwwoningen in Nederland

Onzekerheid over regulering funest voor nieuwbouw in middensegment

De woningbeleggingsmarkt is licht hersteld ten opzichte van vorig jaar. Het 
beleggingsvolume – € 1,6 miljard in het eerste en het tweede kwartaal van 2022 – blijft wel 
achter bij de topjaren van 2018 tot 2020. Bovendien werd het tweede kwartaal gekenmerkt 
door beleidswijzigingen, in het bijzonder de dreigende regulering van het 
middenhuursegment. Het risico bestaat dat de overheid kiest voor volledige regulering van 
de huur in het middeldure segment. Dat betreft zowel de aanvangshuur als de indexatie 
daarna.

Dat risico heeft direct impact gehad op het beleggingsvolume van de nieuwbouw. Slechts 
twee keer in de laatste zeven jaar lag het volume voor nieuwbouwwoningen zo laag als 
afgelopen kwartaal. Want de wijziging zelf – en de onduidelijkheid erover – zorgt nu al voor 
een forse prijsafslag. Dit geldt met name voor het middensegment huurwoningen tot 70 m². 
En dat terwijl de behoefte aan kleinere huurappartementen juist groot is en dit 
nieuwbouwproduct ook veel voorkomt in grootstedelijke nieuwbouwplannen.

We verwachten dat deze dreigende regulering tezamen met de hoge bouwkosten, de 
toegenomen lokale exploitatieverplichting en bouwvereisten een halt roepen aan een groot 
aantal nieuwbouwontwikkelingen. Op korte termijn zijn projecten simpelweg niet meer 
financieel haalbaar. Wat volgt is een impasse en een terugval in de bouwproductie. Op de 
lange termijn is het beeld positiever: de Nederlandse woningmarkt blijft interessant voor 
nationale en internationale beleggers. Het is met name de onzekerheid en wispelturigheid 
rond toekomstige regelgeving die zorgt voor terughoudendheid.

Bron: CBRE Research
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Samenwerking is troef op de zorgbeleggingsmarkt

De vraag naar zorgbeleggingen blijft onverminderd groot. Steeds vaker leidt dat tot 
samenwerkingen tussen zorginstellingen en beleggers. Een goed voorbeeld is stichting Siza, 
dat twaalf woonzorglocaties verkocht en terug huurt. De instelling kan zich dan focussen op 
zijn kerntaak: goede zorg aanbieden. Terwijl de belegger kan nadenken over renovaties, 
verduurzaming en nieuwbouwontwikkelingen. Zulke samenwerkingen zorgen ervoor dat er 
gewerkt kan worden aan de grote kwantitatieve en kwalitatieve opgave die voor ons ligt op 
het gebied van zorgwoningen. We verwachten dat meer zorgaanbieders geïnteresseerd zijn 
in zo’n samenwerking. Het zorgbeleggingsvolume is over het eerste half jaar zoals verwacht: 
bijna € 400 miljoen.

Hotelvastgoed is terug, maar staat ook voor nieuwe uitdagingen

De hotelmarkt herstelt zich veel sneller dan verwacht. Toeristen weten Nederland weer te 
vinden. Daardoor komen kamerprijzen en bezettingsgraden weer in de buurt van het oude 
niveau. Aan het begin van het jaar sloeg de trend over op de hotelbeleggingsmarkt: ook 
daar was de stemming positief. Maar door de opgelopen rente en de sterk gestegen 
energielasten moet dat beeld toch weer worden bijgesteld. Al met al verwacht CBRE een 
beleggingsvolume van € 600 miljoen aan het einde van het jaar. Halverwege ligt het nog op 
€ 200 miljoen.
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Vastgoed blijft veelbelovend, 
maar met onzekerheid

Indicatieve prijsverandering 
naar sector (tussen april en 
juli 2022)

De aanvangsrendementen stijgen – hoeveel, dat verschilt.

De dynamiek op de beleggingsmarkt wordt nog beperkt geraakt door de hogere 
financieringsrente. Dat geldt niet voor de prijsvorming: daar is de impact duidelijk 
zichtbaar. De flink gestegen financieringslast heeft gevolgen voor de business 
cases van individuele beleggingen. Voor het eerst in tien jaar ziet CBRE de netto 
aanvangsrendementen stijgen over de hele breedte van de vastgoedsector, en 
daarmee daalt de vastgoedwaarde. Hoe sterk, dat hangt van veel factoren af. Het 
soort vastgoed en hoe laag het aanvangsrendement enkele maanden geleden was. 
De grootste prijsafslag zien we bij prime kantoren. Mede vanwege het 
oorspronkelijk lage aanvangsrendementsniveau ziet CBRE dat in dit segment de 
verhoging van het aanvangsrendement leidt tot het grootste negatieve prijseffect.

Er zijn meer factoren bepalend voor de ontwikkeling van het netto aanvangsrendement en 
daarmee de prijsvorming. Is er nog huurgroei mogelijk door de exploitatie te optimaliseren? 
En kan de inflatie worden doorberekend aan de huurder?

De opvallendste trend is die van supermarkten. Het aantal kopers dat zich op die sector 
richt, groeit nog steeds. Daar zijn particuliere beleggers bij, maar ook institutionele partijen 
uit binnen- en buitenland en alles daar tussenin. Het gevolg is dat het aanvangsrendement 
voor supermarktvastgoed nog steeds onder druk staat. Te meer omdat deze beleggers vaak 
de markt op gaan met minimale financiering, of helemaal zonder.

Bron: CBRE Research
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Verwacht beleggingsvolume 2022

Renteontwikkeling bepalend voor beleggingsklimaat najaar

Als de financieringsrente na de zomer stabiliseert, verwacht CBRE een relatief hoge dynamiek 
voor de rest van het jaar. De vraag blijft nu eenmaal hoog vanwege de hoge inflatie en 
liquiditeit. Bovendien is veel vastgoed volledig geoptimaliseerd. Daardoor is de druk om te 
verkopen groot. Het is aantrekkelijk om het zo snel mogelijk op de markt te brengen, tenzij de 
huidige eigenaar zelf van plan is het beleggingsproduct langdurig te exploiteren. Optimalisaties 
verslechteren namelijk na verloop van tijd, bijvoorbeeld omdat huurcontracten aflopen.

CBRE gaat ervan uit dat de financieringsrente voorlopig niet terugkeert naar het niveau van 
vorig jaar. Mede hierdoor geldt hetzelfde voor de prijzen: die blijven lager dan aan het begin van 
2022. Voor veel beleggers betekent dat nog altijd groen licht om te verkopen. Hoewel het 
prijsniveau is gedaald, kunnen ze nog steeds rekenen op historisch gezien lage 
aanvangsrendementen. De omstandigheden zijn dus nog steeds gunstig.

Toch moeten we door het nieuwe prijsevenwicht onze verwachting voor het beleggingsvolume 
bijstellen. In januari gingen we uit van een totaal van € 20 miljard in 2022; nu is dat € 18 miljard. 
Dat betekent nog altijd een stijging van 3,8% ten opzichte van vorig jaar. De lagere prijzen 
worden deels gecompenseerd door een hogere dynamiek: er komen meer producten op de 
markt. CBRE verwacht dit jaar ook het effect te zien van de verhoging van de 
overdrachtsbelasting. Het kabinet is van plan die op 1 januari 2023 te verhogen naar 10,1%, 
waardoor beleggers hun product liever al in 2022 willen verkopen om zo dit hogere tarief te 
ontlopen.

Het grootste negatieve effect op het beleggingsvolume verwachten we te zien op de 
woningbeleggingsmarkt. Onduidelijkheid over toekomstige regulering zorgt voor 
terughoudendheid bij beleggers. Dat zal zo blijven totdat het kabinet zekerheid geeft over de 
regelgeving die het wil invoeren. Dit is op z’n vroegst in de loop van het najaar. Dan wordt ook 
het effect duidelijk op de exploitatie en de prijsvorming van beleggingsproducten op de 
woningmarkt. Al blijft dan de vraag wat er nog mogelijk is in de nieuwbouw – na nieuwe 
regulering, toenemende bouwvereisten en almaar stijgende bouwkosten.

Eén ding is duidelijk: een nieuwe tijd is aangebroken op de beleggingsmarkt. Jarenlang daalden 
de aanvangsrendementen bijna vanzelfsprekend. Nu ziet CBRE een kantelpunt ontstaan, 
beginnend met de gestegen rentes. De eerste effecten daarvan zijn al te zien op de markt.

Bron: CBRE Research
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