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Netherlands Real Estate Investment Volumes Q4 2022

UK
TTM: € 71.8B
-1% Decrease
 Q: € 11.6B

SWEDEN
TTM: € 15.3B
-52% Decrease
 Q: € 5.0B

SPAIN
TTM: € 17.6B
38% Increase
 Q: € 3.0B

NETHERLANDS
TTM: € 16.5B
-4% Decrease
 Q: € 4.4B

ITALY
TTM: € 11.7B
12% Increase
 Q: € 2.4B

GERMANY
TTM: € 65.8B
-41% Decrease
 Q: € 13.6B

FRANCE
TTM: € 33.4B
-7% Decrease
 Q: € 6.7B

DENMARK
TTM: € 11.4B
-10% Decrease
 Q: € 2.1B
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Investment in Top 8 European CountriesInvestment by Sector (Netherlands)

HOTELS
€ 144M
TTM: € 401M

OTHER
€ 272M
TTM: € 561M

HEALTHCARE
€ 417M
TTM: € 1.1B

RETAIL
€ 481M
TTM: € 1.8B

INDUSTRIAL
€ 692M
TTM: € 4.9B

RESIDENTIAL
€ 763M
TTM: € 3.8B

OFFICE
€ 1.7B
TTM: € 4.0B

112%
Y-on-Y Change TTM

-20%
Y-on-Y Change TTM

24%
Y-on-Y Change TTM

9%
Y-on-Y Change TTM

-7%
Y-on-Y Change TTM

-9%
Y-on-Y Change TTM

-8%
Y-on-Y Change TTM

Het investeringsvolume in Nederland liet over 2022 een verdeeld beeld zien. In Q1 en Q2 waren de
investeringen aanzienlijk hoger dan in 2021, met respectievelijk €3,7 miljard en €4,0 miljard. Na H1
2022 lag het volume dan ook 40% hoger dan in 2021. H2 laat echter een ander beeld zien. De
stagnatie van de investeringsactiviteit begon zich in Q3 te manifesteren met een volume van €4,4
miljard (-7% ten opzichte van Q3 2021), als gevolg van de onzekerheid door de wereldwijde
inflatiedruk, de stijgende rente en de snel stijgende financieringskosten. In de residentiële sector
speelde ook de onzekerheid over de toename van regulering in het middeldure huursegment een
belangrijke rol. De traditionele eindejaarsrally bleef in 2022 uit. Er was een groot verschil tussen
de prijsverwachtingen van kopers en verkopers, waardoor het niet lukte om deals te sluiten. Ten
slotte zorgde ook de waardevermindering van het vastgoed voor een lager totaal
investeringsvolume. Het investeringsvolume in Q4 bedroeg €4,4 miljard, 38% lager dan de €7,0
miljard in Q4 2021. Het totale investeringsvolume in Nederland kwam in 2022 uit op €16,5 miljard,
waarmee 2022 het laagste jaarlijkse investeringsvolume sinds 2016 kent. De daling deed zich voor
in alle belangrijke sectoren; opmerkelijk is dat kleinere sectoren zoals winkels, hotels en
zorgvastgoed in 2022 juist een toename van de investeringsactiviteit lieten zien.

Domestic

Foreign

-37%
Y-on-Y Change Q4

-4%
Y-on-Y Change TTM

Nr. of Transactions

276
985 TTM

Y-on-Y: Year on Year
TTM: Trailing Twelve Months

€ 4.4B
TTM € 16.5B

Based on TTM Investment Volume

Origin purchaser capital
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Investment Volumes Annual by Sector (Netherlands)

Industrial Oice Residential Retail Healthcare Other Hotels

In 2022 werd een totaal investeringsvolume van € 16,5 miljard gerealiseerd, een daling
van 4% ten opzichte van 2021. Alle grotere sectoren kenden een lichte daling op
jaarbasis, met logistiek -7%, kantoren -8% en woningen -11%. De winkelsector trok meer
belangstelling van beleggers en vertoonde een groei van 9% op jaarbasis. De scherpe
stijging van de rente zorgde in 2022 voor schokgolf in de vastgoedmarkt.
Aanvangsrendementen zijn gestegen tussen de 35 basispunten (high street retail in
Amsterdam) en 155 basispunten (regionale kantoren). Er zijn prijsverschillen van -5% tot
-30% ten opzichte van het historische recordniveau, met de sterkste prijsdalingen in
kantoren, logistiek en woningen. In 2023 zullen naar verwachting het Q1 of de eerste
kwartalen nodig zijn om de marktbrede prijscorrecties geaccepteerd te krijgen. De
afwaardering van vastgoed, die nu aan de gang is, heeft immers tijd nodig. Dit
prijsverschil zal naar verwachting binnen drie tot zes maanden worden gedicht, waarna
het momentum op de investeringsmarkt vanaf de tweede helft van het jaar zal
terugkeren. Wij voorzien een totaal investeringsvolume van €13,7 miljard in 2023. Dit is
een verwachte daling van 17% ten opzichte van 2022. De grootste daling van het
investeringsvolume wordt verwacht in logistiek (€3,5 miljard tegenover €4,9 miljard
vorig jaar) en kantoren (€3 miljard tegenover €4 miljard vorig jaar). De
investeringsmarkt voor woningen is de meest onzekere, vooral door de
huurprijsregulering in het midden segment die in 2024 van toepassing zal zijn. Het
investeringsvolume in zorgvastgoed en hotels zal naar verwachting toenemen in 2023,
terwijl in winkels een kleine daling van het investeringsvolume wordt verwacht in 2023.

2022 annual numbers till 12/31/2022
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