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voor middenhuurwoningen zowel betaalbaarheid voor bewoners als 
rendabiliteit voor institutionele beleggers moet garanderen. In 
maatschappelijke thema’s als wonen en duurzaamheid kan en moet 
de markt een belangrijke rol spelen. 

De kracht van de markt
Wat de vastgoedbeleggingsmarkt voor de stad kan betekenen, zien 
we bijvoorbeeld in de retailsector. Door uitbodeming in dit segment, 
de druk om te beleggen en onzekerheid in andere productgroepen, 
verleggen veel beleggers hun aandacht naar winkelvastgoed. 
Daar kunnen ze rekenen op een lagere aankoopwaarde en hogere 
rendementen. De populariteit van de retailmarkt draagt bij aan 
een bruisende binnenstad en aantrekkelijke buurtcentra, waarin 
recreëren en ontmoeten centraal staan.

In onze Outlook staan we stil bij de rol die de vastgoed-
beleggingsmarkt per sector kan spelen voor de waarde van de stad. 
We hopen dat het je helpt bij je beleggingsstrategie voor 2022.

Erik Langens
Executive Director Capital Markets

Robert-Jan Peters
Head of Debt & Structured Finance

Duurzaamheid doorslaggevend
In juli 2021 veroorzaakten aanhoudende regenbuien catastrofale 
overstromingen in West-Europa. Veel wetenschappers houden de 
klimaatverandering verantwoordelijk. De natuurramp maakte pijnlijk 
duidelijk hoe cruciaal het duurzaamheidsthema is, ook voor 
vastgoedbeleggers, -gebruikers en -financiers. In 2022 zien we dit 
toegenomen belang van klimaatverantwoordelijkheid – en breder: 
ESG – terug in de prijs. Vastgoed dat voldoet aan de Europese 
Taxonomy-regelgeving wordt gewilder én meer waard. De groene 
marktwerking die hierdoor ontstaat, stimuleert op zijn beurt verdere 
verduurzaming.

Toekomst van de stad
Wie begin 2022 door de stad wandelt, ziet een andere omgeving 
dan een paar jaar geleden. We maken bewuster en met meer focus 
gebruik van onze steden. Hybride werken, online winkelen, 
betaalbaar en leefbaar wonen, recreëren in het centrum: deze 
verschuivingen creëren een nieuwe werkelijkheid, die andere eisen 
stelt aan de stad – en zijn vastgoed. Dit is bepalend voor de 
strategie van overheden, maar ook van vastgoedbeleggers, -
eigenaren, -ontwikkelaars en -financiers.

Om de stad leefbaar en financieel aantrekkelijk te maken, zijn al 
deze partijen nodig. Dat besef groeit gelukkig steeds meer bij de 
politiek en in de samenleving. Niet voor niets staat in het 
regeerakkoord dat de gewenste vorm van huurprijsbescherming

Beste lezer,

Van harte welkom in onze Real Estate Market Outlook 
2022. In dit rapport kijken we kort terug naar de 
vastgoedbeleggingsmarkt van het afgelopen jaar, dat 
volgens onze vorige Outlook in het teken zou staan van 
The Uneven Road To Recovery. Die voorspelling blijkt –
met een nuance hier en daar – aardig accuraat. De 
huidige situatie biedt een mooi uitgangspunt voor 2022: 
een veelbelovend jaar waarin de vastgoedmarkt 
bepalend kan zijn voor de adaptieve stad. En waar we 
natuurlijk uitgebreid op vooruitkijken in dit Outlook-
rapport.

Als de stofwolken optrekken
Beleggers waren in de eerste helft van 2021 erg bedrijvig, klaar om 
de vruchten van het marktherstel te plukken. Maar in zwaarder 
getroffen sectoren – zoals de kantoren- en hotelmarkt – maakten 
ze na de zomer plots pas op de plaats. Niet alleen huurders en 
gebruikers, maar ook hun financiers bleken minder voortvarend en 
wachtten liever de precieze effecten van de coronacrisis af. Deze 
houding dwong veel beleggers op zeker te spelen met core- en 
prime-vastgoed. Tegen het einde van het jaar kwam de 
gebruikersmarkt dan toch in beweging. De leegstand loopt terug en 
de huurniveaus nemen toe, wat zorgt voor optimisme over 2022.

Voorwoord
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Economie

01

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 had vergaande economische 
consequenties. Na jaren van economische groei nam het Nederlandse 
bbp in 2020 met 3,8% af ten opzichte van een jaar eerder. Nederland 
was officieel in een recessie beland, de eerste sinds de kredietcrisis in 
2009. In 2021 veerde de economie terug naar pre-COVID-niveau. In 
2022 verwachten we verdere groei.
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Terugblik 2021
Na een historisch diepe recessie in 2020 groeide de 
Nederlandse economie in 2021 harder dan 
verwacht, terug naar het niveau van eind 2019. Ook 
de werkloosheid bleef lager dan voorspeld. Tegen 
het einde van het jaar daalde die zelfs naar een 
historisch laag niveau, wat zorgt voor een oplopend 
tekort aan arbeidspotentieel. 

Vooruitblik 2022
Voor 2022 verwachten we verder economisch 
herstel, wat een groei van de werkgelegenheid met 
zich meebrengt. Het precieze verloop hiervan 
hangt af van de ontwikkeling van de COVID-19-
pandemie en de ruimte op de arbeidsmarkt. 
Vooralsnog gaan we uit van een tijdelijke hogere 
inflatie, die niet zal leiden tot een aanpassing in het 
rentebeleid van de ECB. Wel is de verwachting dat 
de beleidsrente op middellange termijn gaat 
stijgen.
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Consumentenbestedingen 
boost voor groei
2021 was een jaar van uitersten. Het eerste kwartaal werd door de 
lockdown getekend. Horeca en winkels moesten dicht en 
evenementen waren niet mogelijk, waardoor consumenten minder 
uitgaven. De genoteerde economische krimp is voor driekwart toe 
te schrijven aan dalende consumptieve bestedingen. Het tweede en 
derde kwartaal waren juist erg sterk: vaccinaties, teruglopende 
besmettingen en langverwachte versoepelingen zorgden voor een 
sterke stijging van de consumptie. In het vierde kwartaal nam het 
pessimisme toe en daalde de koopbereidheid opnieuw. Over het 
hele jaar groeide de economie met 4,4%. De fluctuerende 
bestedingen leidden maar beperkt tot faillissementen, dankzij de 
economische stutting van de steunmaatregelen.

Onze export werd ook sterk beïnvloed door COVID-19. In 2020 
daalde de uitvoer met 4,8%, om in 2021 weer sterk te herstellen met 
een groei van 6,8%, gedreven door een grotere vraag uit het 
buitenland. De stijgende consumentenbestedingen in landen als 
Duitsland, Frankrijk en Polen zorgen in ook 2022 voor een verdere 
exportgroei met 5,4%.

Vergeleken met andere Europese landen kende Nederland in 2021 
een relatief lage economische groei, maar andere landen komen van 
verder. De Nederlandse economie scoort daardoor als een van de 
beste van Europa, mede geholpen door grootschalige economische 
ondersteuning vanuit het Rijk.

Nederland in perspectief
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Bron: CBRE Research

Ontwikkeling bruto binnenlands productIn 2022 zal de Nederlandse economie volgens ons verder groeien, 
naar verwachting met 3,6%. De precieze snelheid is van twee 
factoren afhankelijk. De coronamaatregelen zullen vooral in het 
eerste kwartaal effect hebben. De verwachting is dat wij de 
strengste maatregelen dan achter ons kunnen laten, waarna de 
groei doorzet. De andere factor is de krapte op de arbeidsmarkt. 
Deze bepaalt uiteindelijk de snelheid van het economisch herstel.

Herstel krijgt vaart in 2022

Na jaren van ononderbroken werkloosheidsdaling leidde COVID-19 
tot een plotselinge stijging. De schade bleef beperkt dankzij 
steunmaatregelen van de overheid. Nadat deze deels werden 
afgebouwd, steeg de werkloosheid maar licht. Inmiddels is deze 
gedaald tot onder het historisch lage niveau van vóór COVID-19. 
Eind 2021 bereikte de werkloosheid een laagterecord van 2,7%.

Daartegenover is het aantal vacatures historisch hoog: er is dus 
sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Naar verwachting 
houdt dit arbeidstekort in 2022 aan. Het personeelstekort dat kan 
ontstaan, kan de groei in sommige sectoren remmen. De combinatie 
van een krappe arbeidsmarkt en economisch herstel vormt een 
perfect klimaat voor loonstijgingen in cao’s. Waarschijnlijk zal de 
krapte ook de komende jaren tot algemene loonstijgingen leiden.

Spanning op de arbeidsmarkt
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De inflatie is in het laatste halfjaar van 2021 sterk gestegen, als 
gevolg van handelstekorten en oplopende energieprijzen. De vraag 
is in hoeverre die hoge inflatie structureel is. De signalen wijzen 
erop dat de stijging tijdelijk is en de inflatie medio 2022 in heel 
Europa terugzakt naar de gewenste 2%. 

Vanuit Nederlands oogpunt kan worden beargumenteerd dat de 
krappe arbeidsmarkt en de daarmee gepaarde loonstijgingen de 
inflatie op hun beurt verder zullen opstuwen: een loon-prijsspiraal. 
Maar in breder Europees perspectief is het beeld anders: de stuwing 
blijft uit en de inflatie valt terug naar de eerdergenoemde 2%. Tot 
op heden verwachten we nog geen bepalende rentewijzigingen 
vanuit de Europese Centrale Bank (ECB). Wel gaan we ervan uit dat 
de ECB het quantitative easing-programma (QE) vanaf dit 
jaar gaat afbouwen. 

Dit draagt bij aan een lichte stijging van de kapitaalmarktrente, 
vanaf het huidige zeer lage niveau. Projecteren we dit op de 
vastgoedmarkt, dan verwachten we – zelfs met een lichte stijging –
verdere compressie van de aanvangsrendementen op de woning-, 
logistieke en Randstedelijke kantorenmarkt. Dit komt hoofdzakelijk 
door de toenemende huurpotentie in deze sectoren, veroorzaakt 
door een lage leegstand en beperkte ontwikkelpijplijn. Daarbij is er 
op dit moment nog altijd sprake van een historisch grote 
yieldspread.

Sterke inflatie: tijdelijk of structureel?

Bron: Macrobond, Oxford Economics, CBRE Research

Inflatie- en renteontwikkeling Europa 
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Verwachte nieuwe landelijke én recentelijk geïntroduceerde Europese regelgeving versnelt de komende 
periode de shift naar duurzamer vastgoed.

Na lang onderhandelen ligt er een regeerakkoord, waarmee het 
kabinet actief inzet op twee van de meest actuele maatschappelijke 
en politieke onderwerpen: het klimaat en de woningnood. De 
urgentie van deze thema’s blijkt uit de aanstelling van een minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en een minister voor 
Klimaat en Energie. Zij zullen naar verwachting meer regelgeving 
introduceren om de dringende problemen op te lossen. Nieuwe 
klimaatmaatregelen, in combinatie met recent aangekondigde EU-
regelgeving, versnellen de komende periode de shift naar 
duurzamer vastgoed. Afgaand op het regeerakkoord, heeft nieuwe 
regelgeving op de woningmarkt beperkte invloed op het 
investeringsklimaat. Toch blijft er onzekerheid boven de markt 
hangen door de voorgenomen huurprijsbescherming voor 
middenhuurwoningen. 

Daarnaast vinden in maart de gemeentelijke verkiezingen plaats. De 
uitkomst daarvan is nog lastig te voorspellen, al dreigt ook hier 
meer regelgeving voor de woningmarkt. Ook op gemeentelijk 
niveau is de woningnood een van de belangrijkste discussiepunten, 
wat kan leiden tot meer lokale sturing.

03

Kapitaalrente loopt komende jaren langzaam op, maar wordt op grote delen van de vastgoedmarkt 
gecompenseerd door huurgroei.02

01
Regeldruk op de woningmarkt en klimaat

In 2022 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 3,6%. Dit is wel afhankelijk van twee 
factoren: de coronamaatregelen en krapte op de arbeidsmarkt.



Financieringsmarkt

02

In 2021 kwam de financieringsmarkt pas tegen het einde van het jaar goed op 
gang. Inmiddels is 2022 met een sprint begonnen, wat een sterk verloop van 
het jaar belooft. De markt houdt daarbij de ontwikkelingen van de 
kapitaalmarkttarieven expliciet in de gaten. Blijkt de verwachte stabilisatie 
toch een verdere stijging in te houden, dan zullen partijen de lage rentes zo 
snel mogelijk willen vastleggen en hun (her)financieringsprocessen 
versnellen. Ten slotte zien we komend jaar ook een toename in de financiering 
van kantoren buiten het core-segment en het betere winkelvastgoed, in lijn 
met de sterkere performance van deze vastgoedsegmenten.
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Terugblik 2021
Veel financiers in binnen- en buitenland hebben 
vorig jaar het risicoprofiel van hun financieringen 
beperkt. Dit had niet alleen impact op nieuwe 
klanten, maar ook op bestaande debiteuren. Een 
sterk gegroeide groep private financiers en 
debtfondsen is in dit vacuüm gesprongen.

Vooruitblik 2022
Gevestigde nationale en internationale 
grootbanken, Pfandbrief-financiers en 
verzekeraars gaan nog steeds voor veilig. De 
mogelijkheden voor aantrekkelijke financiering van 
winkels en kantoren buiten het core-segment 
nemen wel weer mondjesmaat toe. Dit biedt 
commerciële kansen, waardoor het aanbod van 
meer opportunistische financiers continu groeit. 

Over de hele breedte van de markt worden gaten 
opgevuld, wat steeds beter voorspelbare en 
aantrekkelijker geprijsde financiering oplevert. We 
voorzien een actief financieringsjaar, eventueel 
aangejaagd door renteverwachtingen. Als deze 
verder doorstijgen, kunnen 
(her)financieringsactiviteiten in een 
stroomversnelling belanden.
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Ook voor logistiek vastgoed is aantrekkelijke financiering breed 
beschikbaar. Daarnaast zien we – net als op de beleggingsmarkt –
een aandachtverschuiving naar light industrial en last mile hubs. 
Specifieke subsegmenten, zoals verouderd logistiek vastgoed en 
objecten op secundaire locaties, worden echter minder opgepakt. 
Portefeuilles en multi-let-objecten daarentegen zijn een stuk 
makkelijker te financieren vanwege hun diversificatie-effecten.

Voor woningen en logistiek vastgoed valt op dat financiers voor de 
allerbeste assets steeds meer op debt yield sturen: dit zijn de netto 
huurinkomsten gedeeld door de lening. Het kan hierdoor 
voorkomen dat een krappere debt yield van de beste woningen en 
logistieke proposities een lagere loan-to-value (LTV) oplevert.

Op de kantorenmarkt blijven goede locaties en lange 
huurcontracten in trek bij traditionele financiers. Hun gretigheid 
neemt af vanaf het core plus-segment met kortere huurcontracten.
Meer opportunistische financiers, waaronder debtfondsen, pakken 
deze financieringen wel op. De kostprijs maakt hierdoor wel een 
behoorlijke sprong: soms is er zelfs sprake van een verdubbeling. 
Dit verschil komt voort uit onzekerheid over de effecten van 
hybride werken op de langetermijnvraag naar kantoren. 
Opportunistische financiers zijn bereid af te gaan op impliciete 
signalen, terwijl goedkopere financiers eerst harde data willen zien. 
Zodra verhuurgegevens weer een onomstreden positief beeld laten 
zien, zwakt dit af.

In het winkelsegment zijn financiers erg geïnteresseerd in 
supermarkten, wijkcentra, bouwcentra en PDV/GDV-locaties. Niet-
dagelijks winkelvastgoed daarentegen is nog steeds lastig te 
financieren. Coronagerelateerde onzekerheid beperkt ook hier het 
aanbod van aantrekkelijk geprijsde financiering. Partijen die naar 
een hoger rendement op zoek zijn, spelen al wel in op een zonnigere 
retail-toekomst vanwege de betere proposities.

Hotels zijn momenteel nog moeilijk te financieren. Toch zien we al 
beweging bij de allerbeste proposities, die dan wel heel conservatief 
worden gefinancierd of op zeer hoge rentes kunnen rekenen. De 
aantrekkelijkste rentes worden gerealiseerd bij proposities waarbij 
de locatie van het hotel – met name in Amsterdam – de 
segmentering en de historisch structurele omzet een inschatting 
van het exploitatieherstel mogelijk maken.

Zorgvastgoed is voor veel financiers nog een te gespecialiseerd 
segment. Gecombineerd met de kleinschaligheid van de meeste 
projecten, is dit het speelveld van een beperkt aantal zeer 
enthousiaste lokale marktpartijen. Zorgprojecten die sterk tegen 
het woonsegment aanschurken, kunnen wel op brede aandacht in 
de markt rekenen – met lage rentes tot gevolg.

Voor de Nederlandse grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank 
stonden de afgelopen twee jaar in het teken van een forse herijking. 
Om hun grote financieringsportefeuilles toekomstbestendiger te 
maken, focussen ze op risicoarme leningen met een 
maatschappelijke impact. Bij hun selectie van projecten spelen 
ESG-performance en -strategie een prominente rol. Vanwege hun 
stevige marktaandeel heeft dit een fiks effect gehad; de financiering 
van bouw, risicovollere vastgoedsegmenten en vooral kleinschalige 
leningen gaan niet meer soepel door de geijkte kanalen. Hierdoor 
kunnen klanten steeds minder bij de voor hun familiaire 
kredietverstrekkers terecht.

Herijking financieringsportefeuille 
nog in volle gang

Grote partijen gaan voor veilig
Niet alleen de Nederlandse grootbanken, maar ook de 
internationale grootbanken, Duitse Pfandbrief-financiers en 
verzekeraars zijn gespitst op financieringen met een laag 
risicoprofiel. Hierdoor is hun enthousiasme om woningen en 
logistiek te financieren onverminderd groot. 

Woningen sluiten aan bij hun kernwaarden en – voor Nederlandse 
marktleiders belangrijk – hun maatschappelijk geëngageerde 
profilering. Daarom kunnen deze financieringen rekenen op scherpe 
tarieven. Voor toegang tot internationale financiers is het wel zaak 
om met grotere complexen of portefeuilles aan te komen. Opvallend 
is dat de bouw van woningen relatief veel minder aandacht krijgt in 
de markt. 
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Duurzaamheid was al belangrijk voor financiering, en dat neemt 
alleen maar toe. Projecten die op dit vlak goed presteren, leveren de 
aandacht van financiers op. Dit vertaalt zich in een betere 
voorspelbaarheid van financieringsmogelijkheden en prijsstelling. 
Voor sommige financieringen worden de rentes zelfs gekoppeld aan 
de ESG-performance en GRESB-criteria van een fonds, of aan 
criteria als energielabels, feitelijk energieverbruik en eventuele 
BREEAM- of WELL-certificaten. De Nederlandse banken met een 
groenfonds kunnen aanzienlijke kortingen geven voor duurzame 
investeringen en bouwprojecten. Dit kan bepalend zijn voor de 
haalbaarheid van een financiering en vastgoedpropositie.

Dit is ook een belangrijke ontwikkeling voor financiers die als fonds 
zijn gestructureerd – veelal risicoaverse pensioenfondsen en 
verzekeraars, maar ook meer opportunistische partijen. Veel van 
hen sluiten zich aan bij de relevante artikelen vanuit de EU 
Taxonomy: een kwalificatie voor duurzame investeringen, 
gecreëerd door de Europese Unie. Het prijsverschil tussen groen en 
bruin vastgoed neemt hierdoor verder toe, wat prijsvorming op de 
beleggingsmarkt steeds meer beïnvloedt.

De terughoudendheid van grotere financiers – in het bijzonder de 
Nederlandse grootbanken – heeft een remmende invloed op de 
Nederlandse vastgoedmarkt. Het gat dat zij laten vallen, is al lang 
en breed opgepakt door een groeiende groep private partijen, 
debtfondsen en meer opportunistische financiers. In 2022 krijgt 
deze ontwikkeling nog sterker effect op de markt.

innen deze groep financiers tekent zich een duidelijke differentiatie 
naar risico en rendement af. Het scherpste aanbod vult nu duidelijk 
het vacuüm dat de Nederlandse grootbanken hebben 
achtergelaten. Ook zien we partijen in dit segment steeds breder in 
de markt opereren: kleinschalige leningen en bouwfinancieringen 
pakken ze beter op. Het alsmaar toenemende aanbod levert ook 
concurrentie op. In 2022 zien we hierdoor een breder en beter 
geprijsd aanbod.

Meer ruimte in de markt voor 
opportunistische financiers

Duurzaamheid bepalend voor 
animo en prijsstelling financiers
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In 2022 zullen beleggers de rentestand scherp in de gaten houden. Blijkt deze verder te stijgen? Dan 
halen ze hun geplande (her)financiering naar voren.03

De positieve ontwikkelingen in de gebruikersmarkt voor kantoren buiten het core-segment en winkels 
zullen de financieringsmogelijkheden verbeteren.02

01 Duurzaamheid heeft een sleutelrol in de financieringsmarkt. Het bepaalt de diepgang van het 
financieringsaanbod, en daarmee de voorspelbaarheid en prijsstelling. 



Beleggingsmarkt

03

Wij verwachten dat het totale vastgoedbeleggingsvolume in 2022 met circa 
16% stijgt ten opzichte van 2021. Daarmee komt het uit op €20 miljard, iets 
hoger dan we oorspronkelijk voor 2021 verwachtten. Drie factoren verschillen 
ten opzichte van vorig jaar: (1) De grote investeringsvraag wordt in 2022 wél 
beantwoord met nieuwe, kwalitatief hoogwaardige producten op de markt. (2) 
Investeerders spelen in op de verwachte schaarste op de kantorenmarkt en 
zijn – mede hierdoor – eerder geneigd verhuurrisico te nemen. (3) Dit jaar zien 
we het aantal verkopen van bestaande woningportefeuilles weer toenemen, 
waardoor de woningbeleggingsmarkt een groter aandeel in de totale 
beleggingsmarkt krijgt. 
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Terugblik 2021
Het vastgoedbeleggingsvolume was in 2021 
aanzienlijk lager dan de vier jaar ervoor. Door de 
verhoging van de overdrachtsbelasting in 2021 
verschoven met name veel geplande 
woningportefeuilles vanuit de eerste twee 
kwartalen van 2021 naar 2020. Opvallende 
uitschieter: de logistieke markt, die opnieuw een 
recordjaar achter de rug heeft. Voor het eerst in de 
Nederlandse historie is in die sector het meest 
gehandeld. Ondanks het recordjaar op de logistieke 
markt daalde het totale beleggingsvolume wel naar 
een niveau van €17,3 miljard. Toch bleven de 
aanvangsrendementen gemiddeld dalen.

Vooruitblik 2022
De verwachtingen voor 2022 zijn positief. Dat heeft 
te maken met het gunstige economische klimaat, 
de grote interesse van binnen- en buitenlandse 
beleggers in verschillende vastgoedsectoren én de 
toename van beschikbaar product. Met een 
verwacht beleggingsvolume van circa €20 miljard 
komen we in de buurt van het investeringsniveau in 
2017 en 2018.
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Door een verhoging van de overdrachtsbelasting in 2021 kwam het 
jaar langzaam op gang. Dit terwijl het laatste kwartaal van 2020 een 
beleggingsvolume van €9,6 miljard opleverde; een record. Daarna 
volgden twee historisch lage kwartalen: in beide kwam het 
beleggingsvolume niet verder dan €2,8 miljard. Vanaf het derde 
kwartaal kwam voor de meeste sectoren de vaart erin, waardoor het 
totale beleggingsvolume in 2021 op €17,3 miljard uitkwam – lager 
dan de €19,1 miljard uit 2020.

Onverwacht, maar bijna volledig te verklaren door het mindere jaar 
op de woningmarkt. Het ontbrak daar simpelweg aan bestaande 
woningportefeuilles, opvallend genoeg óók in de laatste twee 
kwartalen van het jaar. Positieve uitschieter – net als in 2020 – was 
het logistieke vastgoed, dat in alle kwartalen een nieuw record 
vestigde.

Gebrek aan woningaanbod remde 
beleggingsdynamiek 2021

Beleggingsvolume per sector en verwachtingen 2022

Bron: CBRE Research
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Het beleggingsvolume in zorgvastgoed bleef achter in 2021 
(€850 miljoen) door een gebrek aan aanbod. De samenwerking 
tussen beleggers en zorgorganisaties komt langzaam op gang. Dit is 
ook terug te zien in het investeringsvolume van het afgelopen jaar. 
Zo werd bijna de helft van het volume in de laatste drie maanden 
verhandeld. We verwachten dat dezer groei doorzet. De grote 
investeringsopgave in zorgvastgoed en het maatschappelijk belang 
zijn belangrijke dragers voor deze trend. Gelet op de grote vraag 
naar zorginvesteringen, verwachten wij in 2022 een volume van €1,1 
à €1,2 miljard met aanhoudend dalende aanvangsrendementen.

De beleggingsdynamiek voor hotels zal dit jaar stijgen. Door het 
onzekere herstel van het aantal overnachtingen blijven sommige 
beleggers terughoudend om hun bestaand bezit te koop te zetten. 
Toch zien wij steeds meer kopers over deze tijdelijke exploitatiedip 
heenstappen en tegen ‘normale’ prijzen hotels aankopen. Waar de 
dynamiek in andere landen deels door gedwongen sale-and-lease-
backtransacties valt te verklaren, is dit in Nederland zeer beperkt 
het geval. Ook het aantal transacties van nieuw te ontwikkelen 
hotelvastgoed zal nog achterblijven. Hierdoor wordt ook 2022 een 
relatief rustig jaar, maar wel aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. 
Wij verwachten een beleggingsvolume van €800 miljoen – in 2021 
was dit €200 miljoen. 

Waar de logistieke markt een goed jaar kende, bleef de 
kantoorbeleggingsmarkt nog achter. Dit heeft deels te maken met 
een afwachtende houding van bedrijven op de gebruikersmarkt. 
Beleggers blijven voorzichtig met risicovolle investeringen in 
kantoorvastgoed: de interesse is er, maar het verschil tussen bied-
en laatprijs bleek tot dusver te groot. Kantoren op goede locaties of 
met langere huurcontracten kunnen wel op populariteit rekenen. 
Wij verwachten dat het zichtbare herstel op de gebruikersmarkt in 
2022 doorzet. Dit stimuleert ook de investeringsmarkt, met een 
vermoedelijk volume van €5 miljard tot gevolg – hoger dan de €4,5 
miljard van 2021.

Het winkelbeleggingsvolume viel in 2021 terug naar €1,6 miljard. 
Toch pakte dit volume hoger uit dan verwacht. Door de verhoging 
van de overdrachtsbelasting zagen wij eind 2020 een piek in het 
aantal investeringen, waardoor het eerste halfjaar van 2021 juist 
rustig was. Daar komt bij dat de gedwongen sluitingen van niet-
dagelijkse winkels de huurstroom vertroebelden. Dit zorgde voor 
een lastiger verhandelbaar beleggingsproduct. Doordat een groot 
deel van de verhoogde risico’s inmiddels in de prijzen is verwerkt, 
verwachten we dat de beleggingsmarkt in 2022 weer langzaam 
aantrekt en het volume enigszins herstelt naar zo’n €1,75 miljard. De 
belangrijkste reden: meer duidelijkheid in het risico van 
winkelvastgoed en hierdoor een aantrekkelijk rendement voor 
beleggers.

Voor woningen begon 2021 rustig: veel transacties verschoven naar 
eind 2020 om de verhoogde overdrachtsbelasting te ontlopen. De 
toenemende regulering heeft nog niet tot een afgezwakte 
investeringsvraag geleid. Sterker, die neemt voorlopig alleen maar 
toe. De Nederlandse woningen worden op basis van de risico-
rendementsverhouding nog steeds als een aantrekkelijk 
investeringsproduct gezien. Zeker als dit wordt afgezet tegen 
andere ontwikkelde woningmarkten in Europa. De interesse van 
nationale investeerders en nieuwe buitenlandse toetreders blijft 
daarom groot. Bovendien komt er in 2022 weer meer 
nieuwbouwproduct op de markt, en naar verwachting ook meer 
bestaande woningportefeuilles. Hierdoor verwachten we wederom 
een goed beleggingsjaar op de woningmarkt, met een 
beleggingsvolume tussen de €6,5 en €7 miljard – tegenover €4,2 
miljard in 2021. Hiermee zal de woningbeleggingsmarkt, na een 
terugval van één jaar, van alle sectoren weer de meeste 
investeringen trekken.

De structureel hogere vraag naar e-commerce stuwt de logistieke 
beleggingsmarkt naar ongekende hoogte. In 2021 werd een 
recordbedrag van €5,3 miljard geïnvesteerd in Nederlands logistiek 
vastgoed. Beleggers blijven in de sector geïnteresseerd, ondanks de 
steeds scherpere aanvangsrendementen. De verwachte huurgroei 
door schaarste speelt hierin een belangrijke rol. In 2022 bedraagt 
het volume naar verwachting €4,5 miljard, lager dan vorig jaar, 
mede vanwege schaarste aan nieuwbouwproduct. Hiermee zal de 
focus van een deel van de beleggers ook verschuiven naar 
kleinschaligere last mile-stadslogistiek.
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Gedreven door een verschuiving in consumentenbestedingen is de 
prijsvorming voor logistiek vastgoed, supermarkten, GDV/PDV-
winkellocaties en woningen ook in 2021 verder aangescherpt. In de 
overige vastgoedcategorieën zagen we een relatief stabiel 
prijsbeeld. Bij binnenstedelijk en secundair winkelvastgoed is de 
prijsvorming inmiddels aan het stabiliseren. Ook voor 2022 zien we 
ruimte voor prijsstijgingen. 

Economische groei aan de ene kant en schaarste op de logistieke, 
woning- en prime kantorenmarkt aan de andere, leiden tot een 
verhoogde huurgroeipotentie. Bovendien is Nederlands vastgoed 
vanuit een beleggersperspectief nog altijd goedkoop vergeleken 
met omringende landen. Samen zorgt dit voor een lichte 
aanscherping van de aanvangsrendementen. 

Op de woningmarkt is sprake van toenemende regulering. Dit kan 
een drukkend effect op de prijsvorming hebben, helemaal wanneer 
het de directe exploitatiepotentie aantast.

Scherpe prijsvorming supermarkten, 
logistiek en woningen

Huidig netto-aanvangsrendement versus tienjaars hoog-laag

Bron: CBRE Research
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Secundair kantoor- en winkelvastgoed lijdt nu nog onder de corona-onzekerheid, maar zal in 2022 een 
gewilder beleggingsproduct worden.

Waar de logistieke markt profiteert van een structurele 
gedragsverandering van consumenten, gold voor kantoor- en 
winkelvastgoed in 2021 het omgekeerde. Het aandeel beleggingen 
in core plus- en value add-producten bleef achter vergeleken met 
2019. De oorzaak: fundamentele veranderingen in onze manier van 
werken en winkelen kunnen nog niet altijd met zekerheid worden 
ingeprijsd op de markt. Hierdoor lag de prijs van kopende partijen 
vaak nog onder het niveau van wat een eigenaar er op dat moment 
voor wilde hebben. Dit is vooral te merken bij risicovollere kantoren 
en niet-dagelijkse winkelcentra. 

Toch zagen we ook in deze segmenten richting het eind van het 
jaar verandering ontstaan: er kwamen meer transacties tot stand. 
Door de aantrekkende gebruikersmarkt zal dit jaar het aantal 
transacties op de kantorenmarkt in het core plus- en value add-
segment verder toenemen. Daarnaast verwachten we meer 
beschikbaar investeringsaanbod in het core-segment.

Op de winkelmarkt zijn de risico’s van niet-dagelijks winkelvastgoed 
intussen in de prijs verwerkt. De afgelopen twee jaar vond een forse 
correctie van de huurniveaus plaats, waardoor risico’s nu 
aanmerkelijk anders worden ingeschat. Met een forse waarde-afslag 
tot gevolg. Richting het eind van het jaar leidde dit tot meer 
verkopen in het value add-winkelproduct. Deze trend zet naar 
verwachting door voor zowel exploitabel als transformeerbaar 
winkelvastgoed.

03

Logistiek vastgoed kende een topjaar in 2021, en heeft dat record verder aangescherpt met een volume 
van €5,3 miljard.02

01

Risico’s transparanter: meer beweging 
op kantoor- en winkelmarkt

Het totale beleggingsvolume kwam uit op €17,3 miljard. Onverwacht laag, maar wel te verklaren: door 
een gebrek aan bestaand product kende de woningmarkt een aanzienlijk minder jaar.



Woningen

04

Tijdens de coronacrisis leken steden niet altijd de meest gewaardeerde 
woonomgeving. De trek uit de stad werd onderwerp van discussie. Toch blijft 
deze trend in werkelijkheid beperkt en past de stad zich aan de veranderende 
behoeftes van bewoners aan, zoals ook in het verleden gebeurde. Beleggers 
en ontwikkelaars spelen een essentiële rol in het waarborgen van de 
leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld door er meer groen aan te leggen en 
ruimte voor rust terug te brengen. Nieuwe technieken helpen om de stad 
aantrekkelijk te maken voor een divers samengestelde populatie, bijvoorbeeld 
door wegen en parkeerplaatsen te vergroenen. De ruimte die daarbij ontstaat, 
biedt ook gelegenheid voor betaalbare nieuwbouw. 
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Voorheen toonden internationale beleggers vooral interesse in 
portefeuilles met bestaand vastgoed. Door een tekort aan bestaand 
product, en een groeiende focus op toekomstbestendige woningen, 
hebben zij hun aandacht naar nieuwbouwprojecten verlegd: een 
trend die al langer zichtbaar is onder zowel gevestigde 
internationale beleggers als nieuwe toetreders. 

Toch was nieuwbouw in 2021 voor internationale beleggers 
lastig te kopen, vanwege een hoger risicoprofiel dan bestaand 
vastgoed en de sterke positie van Nederlandse partijen op de 
nieuwbouwmarkt. Uiteindelijk kwam slechts 38% van het 
woningbeleggingsvolume in 2021 op het conto van internationale 
partijen, terwijl zij in 2020 nog goed waren voor ruim de helft. Voor 
2022 verwachten we dat buitenlandse partijen steeds actiever en 
concurrerender op de nieuwbouwmarkt zullen worden. Zo steken 
onze rendementen nog altijd positief af tegen andere ontwikkelde 
woningbeleggingsmarkten als Duitsland. Ook komt er steeds meer 
concurrentie op de nieuwbouwmarkt door de introductie van meer 
pan-Europese woningfondsen. Door deze stijgende concurrentie 
zullen Nederlandse partijen mogelijk vaker uit de markt worden 
geprijsd.

Internationale beleggers gaan concurrentie 
aan op de nieuwbouwmarkt

Beleggingsvolume woningvastgoed naar type product

Bron: CBRE Research
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Toegenomen regelgeving – bijvoorbeeld rond PFAS en stikstof – en 
gestegen bouwkosten op de woningmarkt drukken sinds enkele 
jaren het aantal nieuwbouwprojecten dat van de grond komt. De 
aangekondigde maatregelen van het nieuwe kabinet zijn 
voornamelijk bedoeld om de woningbouw te stimuleren. Toch kan 
verdere regulering de nieuwbouwproductie juist remmen. Daarbij 
speelt met name de aangekondigde huurprijsbescherming in het 
middensegment een rol, afhankelijk van hoe die maatregel verder 
uitgewerkt wordt. De roep om striktere bescherming in de Tweede 
Kamer kan slecht uitpakken voor beleggend en bouwend 
Nederland. 

Op dit moment vormt vooral lokale regelgeving een struikelblok 
voor het nieuwbouwsegment. Zo staan verschillende gemeenten 
huurverhogingen van maximaal inflatie (CPI) toe, in plaats van de 
maximaal inflatie plus 1 procentpunt-norm die in 2021 is 
geïntroduceerd. Dit beïnvloedt het verwachte rendement en 
daarmee de prijs die beleggers bereid zijn te betalen, zeker als 
plaatselijke CPI-regelgeving langdurig afwijkt van het landelijke 
beleid. Daar komt nog bij dat de bouwkosten afgelopen jaar sterk 
zijn gestegen. In combinatie met lagere biedingen zorgt dit voor 
vertraging en spanning bij projecten. Terwijl nieuwbouw juist 
onmisbaar is voor betaalbaarheid op de woningmarkt.

ESG-criteria worden steeds belangrijker voor bestaand en 
nieuwbouwvastgoed: woningen moeten aan ESG-doelstellingen 
voldoen, óf kunnen worden aangepast om hieraan te voldoen. Dit 
gaat verder dan milieucriteria, zoals een lagere CO2-uitstoot door 
energiezuinigheid. Ook het sociale aspect van wonen is van belang: 
vastgoed kan bijdragen aan een betere leefomgeving en een 
hechtere gemeenschap, waar iedereen comfortabel en betaalbaar 
kan wonen.  

Bij de integratie van ESG-criteria spelen huidige en toekomstige 
regelgeving vanuit overheid en EU een rol, net als de eisen van 
assetmanagers en fondsen. Maar ook vanuit operationeel oogpunt 
is ESG nuttig: woningen die aan de criteria voldoen, hebben lagere 
operationele kosten en zijn zeer populair onder huurders. 

Meer aandacht voor woningen 
die voldoen aan ESG-criteria

Afwijkende lokale regelgeving 
remt nieuwbouwsegment
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Er komt meer bestaand product op de markt, waardoor de beleggingsactiviteit 
in 2022 weer zal aantrekken.

Gemeenten wijken af van het landelijk huurprijzenbeleid en vertragen 
hiermee nieuwbouwprojecten.

Overheid, maatschappij, assetmanagers én huurders willen ESG-proof woningen. Niet alleen 
duurzaamheid is belangrijk, ook het sociale aspect van wonen speelt een rol.

03

De vraag naar woningbeleggingen is nog nooit zo hoog geweest. 
We verwachten meer portefeuilleverkopen, als onderdeel van 
portefeuillevernieuwing. Toch blijft het zwaartepunt van de markt in 
2022 naar verwachting op het nieuwbouwsegment liggen. 
Groeiende concurrentie houdt de neerwaartse druk op de 
rendementen in stand, met name bij nieuwbouw. Dat komt onder 
andere door een groeiend aantal nieuwe toetreders. 

Door de grote vraag naar nieuwbouw zullen ontwikkelaars hun 
projecten in een steeds vroeger stadium van het planningsproces 
verkopen. Ontwikkelaars hebben door de toegetreden buitenlandse 
investeerders ook meer keus. Daarbij zijn kapitaalkrachtige 
beleggers bereid om een premium te betalen. We verwachten een 
totaal beleggingsvolume van €6,5 à €7 miljard. 

02

01
Woningmarkt bloeit weer op 

04

Internationale beleggers verleggen hun aandacht naar nieuwbouw en gaan in dat segment de 
concurrentie aan.

                



Kantoren

05

De collectieve zoektocht naar passende hybridewerken-oplossingen is in volle 
gang. Inmiddels is duidelijk dat het kantoor hierin een belangrijke en flexibele 
rol speelt. Van oudsher zijn stad en kantoor een essentieel bindmiddel voor 
samenwerking en creativiteit: de marktplaats, waar ook ideeën en expertises 
werden uitgewisseld, was brandstof voor de economische motor. In de huidige 
kennisintensieve economie is deze ontmoetingsfunctie nóg belangrijker: 
we hechten grote waarde aan een aangename, sociale en duurzame 
werkomgeving waar we verbonden blijven met onze collega’s en het bedrijf 
waar we werken. Onder meer de golf aan nieuwe zoekvragen wijst erop dat 
kwalitatief hoogstaande werkplekken in het centrum van de stad gewild 
blijven. 
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Ontwikkeling zoekvraag van bedrijven naar fase, uitgedrukt in metrageVeel bedrijven hebben hun huisvestingsvraagstukken de afgelopen 
twee jaar voor zich uitgeschoven. Ze hadden meer tijd nodig om de 
toekomstige behoefte aan kantoorruimte te bepalen. Grotere 
bedrijven deden dat onder andere met pilots, om erachter te komen 
hoe medewerkers het prettigst en meest efficiënt samenwerken. 
Het gevolg: ook afgelopen jaar was het opnamevolume relatief laag. 
Toch zijn er duidelijke verschillen tussen de deelmarkten. Zo doen 
kantoren die zich eerder hebben bewezen het goed, zeker als ze 
voldoen aan de laatste vereisten van bedrijven. Het verhuurvolume 
op de Amsterdamse Zuidas nam afgelopen jaar met 52% toe, 
ondanks de relatief lage leegstand. Hiermee wordt zichtbaar dat 
nieuw, kwalitatief goed aanbod vraag schept, wat dynamiek in de 
markt terugbrengt. 

Pilots duiden de huisvestingsbehoefte

Kijken we vooruit, dan zien we dat veel bedrijven gaan beslissen 
over hun huisvesting. Het aantal zoekvragen is in nog geen twee 
jaar met 52% toegenomen. Ze worden bovendien concreter: tot 
medio 2021 bleven zoekvragen veelal hangen in een oriënterende 
fase, nu bezichtigen bedrijven actief en starten ze het 
onderhandelingsproces. Het aantal zoekvragen dat midden in het 
biedingsproces zit, ligt nu 139% hoger dan negen maanden geleden. 
Na een lange periode van onderzoeken en vooruitschuiven, blijken 
bedrijven nu klaar om knopen door te hakken.

Boeggolf aan huisvestingsbeslissingen

Bron: CBRE Research
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secundaire locaties. Vooral in de tweede helft van het jaar 
verwachten we in dit segment meer dynamiek. Al met al voorzien 
we een beleggingsvolume van €5 miljard in 2022.

Niet alleen de totale huisvestingsbehoefte verandert, dat geldt ook 
voor de huisvestingseisen. Flexibiliteit en ESG krijgen een steeds 
nadrukkelijkere rol. Inspelen op flexibiliteit – in het contract én in 
het gebouw – is voor veel eigenaren een geschikte manier om 
aantrekkelijk te blijven voor huurders. Ook levert een bovenmatige 
ESG-score ze een concurrentievoordeel op. Steeds meer kleine en 
grote bedrijven geven de voorkeur aan een duurzaam gebouw. 
Hierbij draait het niet alleen om het energielabel of een andere 
certificering, maar vooral om het feitelijke gebruik. Met name grote 
bedrijven letten bovendien op duurzame bereikbaarheid bij hun 
huisvestingsbeslissing: ook vanuit mobiliteitsoogpunt willen ze 
kiezen voor een duurzame locatie.

Flexibiliteit en ESG veel belangrijker

De huisvestingsbesluiten van bedrijven vormen een katalysator 
voor een goed beleggingsjaar op de kantorenmarkt. Niet alleen 
komen er enkele kwalitatief hoogstaande kantoren beschikbaar op 
de beleggingsmarkt, ook ontstaat er steeds meer duidelijkheid over 
het risico van thuiswerken voor de wederverhuurbaarheid. Elke 
zoekvraag komend jaar maakt dat risico nóg transparanter, en 
zorgt ervoor dat het voelbare risico op de beleggingsmarkt 
verdwijnt. Met name bij kantoren met kortlopende huurcontracten 
zal de terughoudendheid afnemen. Dat bedrijven sneller beslissen 
over hun huisvesting, betekent ook meer tractie bij kantoren op

Risicotransparantie katalysator 
voor beleggingsmarkt

Gezien de lage kwalitatieve leegstand, zullen beleggers en 
ontwikkelaars steeds meer inzien dat het loont om verhuurrisico’s 
te nemen. De aanhoudende ruimtebehoefte van met name 
techbedrijven vormt een goed fundament voor 
nieuwbouwontwikkelingen. Deze partijen hebben immers geen tijd 
om jaren te wachten op een nieuwe ontwikkeling om hun groei te 
faciliteren. Ontwikkelingen die daadwerkelijk worden gerealiseerd, 
profiteren hier uiteindelijk van.

Verhuurrisico’s lonen
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ESG steeds bepalender voor verkoopsucces.

Ontwikkelaars en beleggers die verhuurrisico 
durven nemen, profiteren hiervan.

Risicotransparantie en meer kwalitatief goed 
aanbod zorgen voor 
een goed beleggingsjaar.

03

De investeringsvraag voor kwalitatief hoogstaande kantoren blijft 
onverminderd groot. De prime yields zouden daarom zelfs licht 
kunnen dalen. Net als afgelopen jaar, verwachten we voorlopig veel 
belangstelling voor kantoren met een langere looptijd. 

Bovendien wordt ESG steeds bepalender voor de interesse van 
investeerders. In hoeverre ESG-doelstellingen worden gehaald – en 
tegen welke kosten – weegt steeds zwaarder mee in de besluit-
vorming. Dat is niet alleen te merken aan de verkoopbaarheid van 
kantoren, maar ook in de pricing. Strengere Europese klimaat-
regelgeving en duidelijke definiëring van duurzame investeringen 
spelen hierin een bepalende rol. Uiteindelijk leiden ze tot een groter 
verschil tussen de green premium en brown discount.

02

01
ESG en contractduur bepalender in pricing

04

Bedrijven gaan in 2022 veel meer 
huisvestingsbesluiten maken

          



Logistiek

06

Steeds meer mensen doen een deel van hun aankopen online. Door deze 
sterke groei van e-commerce is de functie van de stad als winkel- en 
boodschappenbestemming veranderd. Vanuit vastgoedoogpunt verschuift 
het commerciële zwaartepunt van het centrum naar de stadsrand en perifere 
logistieke hubs. Vanaf hier maken bezorgers vervolgens de laatste stap naar 
de consument: de last mile. Deze stadslogistiek brengt nieuwe kansen en 
uitdagingen met zich mee, met name rondom de leefbaarheid – die ook een rol 
speelt in de grootschalige logistiek. Een kwalitatief hoogstaande, innovatieve 
en duurzame logistieke ruimte – en dus een prettige werkomgeving – is 
immers een belangrijk wapen gebleken in de huidige arbeidskrapte. 
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Detailhandel

Electronica

Fabrikant

Levensmiddelen

Logistieke Dienstverlener

Overig

De vraag naar logistiek vastgoed stijgt harder dan het aanbod, 
waardoor de leegstand daalt. Aan het eind van 2021 was er nog 
slechts 1,3 miljoen m2 beschikbaar voor verhuur, wat gelijk staat aan 
3,5% van de logistieke voorraad. Ter vergelijking: dit was 4,2% aan 
het eind van 2020. Deze daling van beschikbare ruimte stuwt de 
huurprijzen omhoog – een ontwikkeling die al langer gaande is, met 
name in de Randstad. Zo kende de regio Utrecht eind 2021 een 
huurstijging van circa 15% van de vierkante meterprijs vergeleken 
met eind 2018. Ook het aantal nieuw te bouwen complexen neemt 
af, waardoor de markt nóg krapper wordt. Daarom voorzien we dat 
de logistieke huren in de breedte verder zullen stijgen. Hier is ook 
ruimte voor, zeker als logistieke partijen kunnen besparen op hun 
vervoerskosten door zich dichter bij de consument te vestigen. 

Bron: CBRE Research

Opname logistiek vastgoed naar type gebruikerBrexit, de ontwikkeling van e-commerce en de toenemende 
consumentenvraag vanuit Midden- en Oost-Europa dragen de groei 
van de logistieke vastgoedmarkt in Nederland. Onzekere 
leveringen, stijgende brandstofkosten en historisch hoge prijzen 
voor zeecontainers zorgden in 2021 voor hogere vervoerskosten. 
Om de kosten beheersbaar te houden, vergrootten veel partijen hun 
voorraden op locaties dichter bij de consument. Dat is terug te zien 
in de toenemende vraag naar logistiek vastgoed. In 2021 lag de 
opname daarvan met 3,4 miljoen m2 op recordhoogte.

Fundament voor verdere
structurele groei Huurprijzen zullen verder stijgen
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Nog ruimte voor stijging van huren en 
scherpere aanvangsrendementen.

Fijne werkomgeving steeds belangrijker in succes 
logistieke operatie en wederverhuurbaarheid.03

Door schaarste aan grootschalige logistiek 
liggen de meeste kansen bij last mile.

01

02

Dat het vastgoedaanbod op de logistieke markt achterblijft, komt in 
toenemende mate door een tekort aan ontwikkellocaties. Hierdoor 
wordt nieuwbouw moeilijker te realiseren. Herontwikkeling van 
brownfields biedt mogelijkheden, zeker gezien de duurzaam-
heidsslag die bij deze projecten kan worden gemaakt. Maar 
herontwikkeling verloopt vaak moeizaam, onder meer door 
versnipperd eigendom en trage gemeentelijke vergunnings-
processen. Hoewel er voldoende bestaand product op de markt 
komt – mede door afloop van holding periods – zien we door de 
moeilijkheden rond (her)ontwikkeling een tekort aan 
beleggingsproduct ontstaan in 2022. Een nieuw beleggingsrecord 
ligt volgend jaar dan ook niet voor de hand. We verwachten een 
lichte daling van het volume, richting een totaal van €4,5 miljard. 
Maar de vraag naar logistiek product blijft hoog: de toenemende 
concurrentie zal voor blijvende neerwaartse druk op de 
rendementen zorgen. 

Aanbodtekort drukt 
op beleggingsvolume Potentie in last mile en ESG

De grootste kansen liggen volgend jaar in de last mile. Projecten 
waarbij logistiek gebruik met bijvoorbeeld een kantoorfunctie valt 
te combineren, hebben bijzonder veel potentie. ESG gaat een 
grotere rol spelen in het type product dat wordt verhandeld. Om 
drie redenen: door de omvang van logistieke hallen is er veel impact 
te behalen, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak. Ten tweede 
komen er sterkere verplichtingen vanuit fondsen en asset managers 
om aan ESG-eisen te voldoen. Ten slotte hechten eindgebruikers 
steeds meer waarde aan duurzaamheid en een fijn werkklimaat. In 
de huidige arbeidskrapte sta je sterker met een prettige 
werkomgeving, en die wordt steeds bepalender voor het succes van 
je logistieke operatie. Toekomstbestendig logistiek vastgoed kan 
niet zonder ESG-elementen toe te passen. Een zachte exit en goede 
wederverhuurbaarheid ook niet.



Winkels

07

E-commerce en fluctuerende coronamaatregelen dwingen winkelgebieden in 
een nieuwe rol: die van ontmoetingsplek. Vlugge en gerichte aankopen zijn 
makkelijker online, in de winkel draait het om oriënteren en leren. Zo krijgt het 
stadscentrum een nieuwe identiteit die meer is gebaseerd op kwaliteit en een 
brede winkelervaring. Waar deze stap niet of moeilijker te zetten is, liggen 
kansen voor transformatie. Bijvoorbeeld naar woningen, gezondheidscentra, 
werk- of logistieke ruimtes.
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De meeste ondernemers in de detailhandel haalden afgelopen 
zomer opgelucht adem. Na opheffing van de coronamaatregelen 
keerden klanten terug naar de winkels en trokken daar resoluut de 
portemonnee. Zo groeiden de omzetten in de kleding- en 
schoenenbranche in oktober 2021 met respectievelijk 47% en 35% 
ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Ook de winkels in 
toeristische binnensteden profiteerden deze zomer weer van de 
hernieuwde bezoekersstroom, al is het vooralsnog met name de 
binnenlandse en Europese toerist die onze retail weer weet te 
vinden. De opleving na een lockdown geeft de retail vertrouwen dat 
mensen ook na de huidige beperkingen terugkeren 
naar de winkelstraten.

Stijgende omzetten in 
de winkelstraat

De lockdowns en structureel gestegen internetverkopen hebben de 
detailhandelsmarkt blijvend veranderd. Veel winkels hebben hun 
deuren voorgoed gesloten, wat kansen biedt voor andere retailers 
om letterlijk op te schuiven in de winkelstraat. Met als gevolg dat de 
binnenstedelijke winkelgebieden zijn gekrompen. Toch blijft een 
aantal ketens op expansiepad. Hierbij zijn ze erg kritisch en 
profiteren ze van het ruime aanbod aan units die anderen 
achterlieten, vaak tegen lagere huren.

Detailhandel is structureel veranderd, 
retailers verkennen expansie

De tophuren in alle Nederlandse binnensteden daalden, met name 
van winkelvloeren op verdiepingen of in kelders. Huurdalingen van 
zo’n 50% waren het afgelopen jaar niet ongewoon. Het verhoogde 
risico in de huurinkomsten vertaalde zich naar hogere 
aanvangsrendementen – vooral in de aanloopstraten, niet de prime 
winkelgebieden. Het resultaat: de kapitaalwaarden van 
winkelvloeren op de eerste verdieping en daarboven zijn zó laag 
geworden, dat renovatie naar woningen, kantoren of boutiquehotels 
een aantrekkelijk alternatief is. Iets waar vooral lokale, 
ondernemende beleggers wel raad mee weten. Uitdagingen in deze 
transformaties zijn de hoge bouwkosten en de processen van 
bestemmingswijzigingen, die soms nog stroperig verlopen.

Afwaarderingen voorbij, transformaties 
geven binnensteden nieuwe identiteit
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Haaks op de ontwikkelingen in de binnenstad staat de groeiende 
populariteit van supermarkten en lokaal verzorgend 
winkelvastgoed. De langlopende contracten en zekerheid van 
huurinkomsten trekken een grote groep beleggers, waardoor de 
prime netto-aanvangsrendementen van dit segment van het 
winkelvastgoed het afgelopen jaar zijn gedaald tot 5,3%. Daarnaast 
zijn de kwalitatieve en bouwkundige aspecten van een 
winkelcentrum steeds meer van belang voor investeerders. 
Kenmerken als een plat dak, de draagconstructie en parkeren op 
eigen terrein zijn wezenlijke uitgangspunten voor eventuele 
optopping, bijvoorbeeld met woningen of ESG-initiatieven zoals 
zonnepanelen of vergroening.

Ook bouwmarkten, GDV- en PDV-winkelgebieden kunnen op meer 
interesse rekenen. In hun zoektocht naar distributielocaties voor de 
last mile delivery, komen logistieke investeerders namelijk vaker bij 
deze retailproducten uit. Door het gebrek aan geschikte logistieke 
brownfields, kopen ze deze winkels op voor herontwikkeling naar 
crossdocks of een mix van woningen, winkels en logistieke ruimte.

Lokale boodschappencentra 
blijven populair

Bruto aanvangsrendement van convenience en non-convenience retail tussen 2010 en 2021

Bron: CBRE Research
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Risico is verdisconteerd in de prijs en leidt in 2022 tot hernieuwde interesse in winkelvastgoed.

Het komende jaar houdt deze gesegmenteerde interesse 
grotendeels aan. Toch zien we meer beleggers hun risicoprofiel 
aanpassen. Gedreven door de daling van prijzen – en daarmee 
van het risico – richten meer beleggers zich op winkels met 
huurinkomsten van huurders in de niet-dagelijkse branches. In de 
stadscentra zet het conversieproces door, wat de binnenstad stap 
voor stap een nieuwe, aantrekkelijkere identiteit oplevert en het 
risico verder beperkt. Al met al zal het beleggingsvolume groeien 
naar €1,75 miljard.

03

De kapitaalwaarden van veel winkelvloeren zijn zó laag dat transformatie naar woningen, 
gezondheidscentra, kantoren of boutiquehotels op gang komt.02

01
Winkelvastgoed herpakt dynamiek in 2022

In 2021 is het winkellandschap blijvend veranderd. De ene ondernemer moest z’n deuren sluiten, 
de andere profiteert van de vrijgekomen ruimte door uit te breiden of op te schuiven.



Zorg

07

De stad is een aantrekkelijke omgeving voor jong én oud. Maar hoe ouder 
mensen worden en hoe meer zorg ze nodig hebben, hoe minder de stad hun 
behoeften beantwoordt. Ouderen en zorgbehoevenden komen door de 
anonimiteit van de stad makkelijk in een sociaal isolement terecht – iets wat 
we op het hoogtepunt van de coronacrisis veel zagen gebeuren. Terwijl de 
stad juist de ideale woon- en ontmoetingsplek zou kunnen zijn; een omgeving 
waarin je langer sociaal actief blijft en zelfstandig kunt wonen. Hiervoor is 
vastgoed nodig dat mensen, generaties en functies verbindt. Denk aan mixed-
use gebouwen, aantrekkelijke seniorenhuisvesting en kwalitatief hoogstaande 
zorgvoorzieningen, waardoor ook ouderen en zorgbehoevenden hun plek in 
de stedelijke maatschappij behouden. 
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Ook op de nieuwbouwmarkt biedt samenwerking tussen 
zorgorganisaties, ontwikkelaars en beleggers uitkomst. De twee 
laatstgenoemde partijen kunnen ontwikkelingen voorfinancieren en 
de risico’s dragen. Daarnaast is de expertise van zorgorganisaties 
belangrijk voor het ontwerp: door in een vroeg stadium samen te 
werken, kunnen gebouwen worden ingericht op goede 
gezondheidszorg én beperkte vereenzaming voor oudere bewoners. 
Dit kan kleinschalig, zoals in hofjeswoningen of een mixed-use 
gebouw, maar ook grootschaliger waarbij hoogwaardige zorg wordt 
geconcentreerd. Bovendien kunnen automatisering en nieuwe 
technologie de zorg efficiënter maken. Het is geen oplossing voor 
de arbeidskrapte, maar leidt wel tot efficiëntere tijdsbesteding voor 
de aanwezige zorgmedewerkers. Dit helpt zorginstellingen bij een 
veelvoorkomend vraagstuk, dat in de toekomst nóg urgenter wordt.

Veel bestaande zorggebouwen zijn verouderd en toe aan een 
kwaliteitsimpuls. Bovendien dwingen de klimaatdoelstellingen tot 
verduurzaming van het vastgoed, soms met grote en kostbare 
ingrepen. Deze investeringen stellen budgetafhankelijke 
zorgorganisaties voor een dilemma: ze zijn nodig, maar mogen niet 
ten koste gaan van de zorg. Beleggers kunnen uitkomst bieden. Als 
zij zich op het vastgoed richten, hebben zorgorganisaties de 
handen vrij voor hun belangrijkste taak: zorg leveren.

Succesvolle sale-and-lease-backverhalen en langjarige 
partnerschappen bewijzen de kracht van zo’n samenwerking. 
Beleggers en zorgorganisaties beslissen samen wat er moet 
gebeuren. Denk aan renovatie, transformatie of concentratie van de 
zorg. Of manieren om de verdichtingsmogelijkheden op het perceel 
te benutten. Als de regie bij de zorgorganisatie blijft en er 
voldoende dialoog tussen beide partijen is, leidt een gezamenlijke 
aanpak tot een snellere oplossing van de zorgbehoefte.

Nederland vergrijst, waarbij mensen langer thuis moeten én willen 
blijven wonen. Hierdoor ontstaat een steeds grotere vraag naar 
seniorenwoningen en zorgappartementen – een nieuwbouwopgave 
die we ook op de algemene woningmarkt zien. Tot 2030 moeten er 
meer dan 200.000 zorgwoningen aan de markt worden toegevoegd. 
Bovendien is de bestaande voorraad veelal verouderd en moet deze 
– in lijn met de klimaatdoelstellingen – de komende decennia 
worden verduurzaamd; een serieuze en urgente opgave voor 
zorginstanties, beleidsmakers, woningcorporaties en beleggers. Zij 
moeten de uitdaging niet alleen erkennen, maar deze ook samen en 
vanuit hun verschillende specialismen aangaan. Ook gemeenten 
behandelen dit vraagstuk expliciet, wat leidt tot gebieds- en 
woonzorgvisies, nieuwbouwprojecten en transformaties naar 
zorgvastgoed.

Zorgbehoefte vraagt dringend 
om bredere samenwerking

De zorgbeleggingsmarkt kan meer bijdragen in de kwalitatieve en 
kwantitatieve zorgvastgoedopgave. De afgelopen vijf jaar zagen we 
steeds meer beleggers instappen in de zorgmarkt. Deze trend werd 
afgelopen jaar doorbroken, maar is naar verwachting tijdelijk. Het 
beleggingsvolume kwam iets lager uit in 2021, veroorzaakt door 
beperkt beschikbaar investeringsaanbod. We zien mogelijkheden 
voor zorgorganisaties en beleggers om op grotere schaal samen te 
werken. Zo'n samenwerking kan het vliegwiel vormen om stappen 
te zetten in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Samenwerking met beleggers 
slingert vliegwiel aan

Veel optimalisatie mogelijk bij 
bestaand bezit zorgorganisaties

Samen ontwikkelen én strijden tegen 
eenzaamheid en arbeidskrapte
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We verwachten dat de samenwerking tussen zorgorganisaties en 
beleggers de komende jaren steeds verder gestalte krijgt. 
Beleggers hebben in 2022 voldoende kapitaal beschikbaar om bij te 
dragen aan de zorgvastgoedopgave, waarbij ze de risico’s van 
zorgorganisaties over kunnen nemen. Door de forse vraag zullen de 
rendementen op extramuraal zorgvastgoed verder dalen, richting 
die van reguliere woningen; een trend die al jaren zichtbaar is. De 
rendementen voor intramuraal vastgoed zullen hoger blijven, het 
gaat hier immers om een specifieker product. Zeker met een 
masterlease vormt intramuraal zorgvastgoed een interessant 
product, waarbij alle partijen profiteren van de professionalisering 
die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Die slag is ook zichtbaar 
in de eerstelijns en tweedelijns zorgcentra, waar als gevolg van de 
vergrijzing de zorgopgave ook zal stijgen. Het aantal beleggers dat 
de specialistische kennis heeft om in deze segmenten te beleggen 
neemt toe, maar de rendementen zullen – net als bij intramuraal 
vastgoed – hoger blijven. In totaal verwachten we dat het 
beleggingsvolume van de zorgmarkt in 2022 uitkomt op €1,1 à 1,2 
miljard. 

Zorgbeleggingsmarkt aan 
vooravond van verdere groei

Ontwikkeling prime netto-aanvangsrendementen zorgvastgoed

Bron: CBRE Research
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Het beschikbare kapitaal en de grote vraag naar zorgproduct zal het 
beleggingsvolume in 2022 opstuwen en de rendementen doen dalen. 04

In de nieuwbouw is het van belang om samen met zorgorganisaties en ontwikkelaars 
efficiënte gebouwen te ontwikkelen waarbij de zorg centraal staat. 03

Binnen de bestaande bouw ligt veel potentie. Renovatie, transformatie en 
perceelverdichting kunnen capaciteit creëren, kwaliteit toevoegen en gelijktijdig een 
verduurzamingslag mogelijk maken.

02

Nederland kampt met een aanzienlijke kwantitatieve en kwalitatieve 
zorgvastgoedopgave. Beleggers kunnen uitkomst bieden, maar hun rol wordt door 
zorgorganisaties nog onvoldoende benut. 

01



Hotels

08

De stad draait voor een belangrijk deel om ontmoeten – precies de activiteit 
die de afgelopen jaren in het gedrang kwam. Dit heeft nog steeds enorme 
impact op de exploitatie van Nederlandse hotels, wat de 
hotelbeleggingsmarkt op zijn beurt weer beïnvloedt. Toch is een stad zonder 
hotels moeilijk voorstelbaar: ze hebben een belangrijke economische en 
maatschappelijke functie. Eigenaren en exploitanten staan voor de uitdaging 
hun vastgoed een kwaliteitsimpuls te geven én zowel omwonenden als 
bezoekers vanuit maatschappelijk oogpunt te omarmen.
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Sinds begin 2020 krijgt de hotelsector klap na klap te verwerken. 
En het houdt nog niet op: na een relatief goede zomer in 2021 is het 
aantal overnachtingen weer fors teruggelopen. De afhankelijkheid 
van de buitenlandse toerist en zakelijke reiziger blijft groot. 
Vliegrestricties en oplaaiende virusvarianten houden de reiswereld in 
haar greep. De toestroom van buiten Europa groeide weliswaar sterk 
ten opzichte van 2020, maar blijft toch flink achter op de historische 
ontwikkeling. Binnenlandse toeristen zorgden met hun staycations 
afgelopen jaar wederom voor een overnachtingsfundament, waar 
vooral de perifere regio’s en Den Haag van profiteerden. 

Intercontinentale toerist en zakelijke 
reiziger laten het nog afweten
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Vorig jaar gingen wij nog uit van een V-vormige curve, maar 
inmiddels blijkt het herstel weerbarstiger. Goede maanden worden 
opgevolgd door mindere, afhankelijk van waar en wanneer corona 
de kop opsteekt. Per saldo blijft er sprake van een aanhoudend 
lagere toeristenstroom, die zich duidelijk uit in de performance van 
hotelexploitanten. De fors lagere bezettingsgraad drukt de 
kamerprijzen, met nagenoeg hetzelfde resultaat als in 2020 tot 
gevolg. Regionaal zien we wél verschillen: zo blijft de omzet per 
kamer in Amsterdam en Schiphol achter, terwijl andere steden 
voorzichtig herstel laten zien.

Dat de groeipaden van de regio’s zo verschillen, komt door de 
verschillende doelgroepen die ze bedienen. Waar Schiphol en 
Amsterdam sterk afhankelijk zijn van intercontinentale toeristen en 
zakenreizigers, richten andere steden zich op de Nederlandse en 
Europese toerist. Naar verwachting treedt in deze steden versneld 
herstel op, aangezien Europese landen steeds meer samenwerken 
om de grenzen open te houden. Buiten Europa ligt dit lastiger. 
Bovendien zijn mensen nog altijd huiverig om intercontinentaal te 
reizen en zullen ze de komende jaren sowieso minder in het 
vliegtuig stappen, zeker zakelijk. De lage bezettingsgraad biedt de 
mogelijkheid om versneld te investeren. Waar mogelijk worden 
renovaties en duurzaamheidsverbeteringen aangebracht om zo het 
hotel mee te laten groeien met de wensen van gasten én beleggers.

Herstel hotelmarkt: 
niet V-, maar U-vormig

Ontwikkeling gemiddelde omzet per hotelkamer in geselecteerde Nederlandse gebieden

Bron: STR, bewerking CBRE
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Vraag naar hotelvastgoed blijft groot, hierdoor 
blijft pricing op niveau.

De hotelsector zit in de hoek waar de klappen 
vallen. Alleen binnenlands toerisme zorgt nog 
voor een overnachtingsfundament.

03

Weinig beleggingsdynamiek in Nederland 
door afspraken hotelexploitant en eigenaar, 
weinig faillissementen en terughoudendheid 
met nieuwbouw.

01

02

Toch hebben de ontwikkelingen op de hotelmarkt gevolgen voor 
beleggingen in hotels. Ook in 2021 lag het beleggingsvolume laag: 
€200 miljoen. Dit komt door het beperkte aantal faillissementen, 
terughoudendheid in nieuwbouw en goede afspraken tussen 
eigenaren en exploitanten. In andere Europese landen, zoals Spanje 
en Italië, is de beleggingsdynamiek aanmerkelijk hoger. Dit heeft 
twee oorzaken: er vinden vaker gedwongen verkopen plaats en een 
groter deel van de markt bestaat in die landen nog uit eigenaar-
gebruikers. Om het hoofd boven water te houden, kiezen deze 
exploitanten nu vaak voor een sale-and-lease-backconstructie om 
liquiditeit te genereren.

In Nederland bleef het maar bij enkele transacties, vooral 
kleinschalige nieuwbouw en enkele sale-and-lease-
backconstructies. Toch blijft er vraag naar hotelinvesteringen. 
Hierdoor is de prijsvorming – afhankelijk van locatie en doelgroep –
maar zeer beperkt gecorrigeerd, in tegenstelling tot wat we 
bijvoorbeeld op de winkelmarkt zien gebeuren. De 
hotelbeleggingsmarkt houdt vertrouwen in een krachtig herstel en 
ziet de tegenvallende exploitatie als een tijdelijk, inmiddels 
ingeprijsd effect. Het lage investeringsvolume komt grotendeels 
doordat beleggers terughoudend zijn in hotels naar de markt 
brengen, omdat ze denken niet de juiste prijs te behalen. Het 
beperkte aantal transacties laat juist zien dat de prijs van voorheen 
goed presterende hotels marktconform is gebleven, en dat de vraag 
naar hotels dus goed is.

Beleggingsdynamiek nog altijd beperkt, 
zeker in internationaal perspectief

Weer forse – maar 
ongelijke – groei in 2022
We voorzien duidelijk herstel in 2022. De coronahoudgreep die de 
hotelmarkt al bijna twee jaar muurvast zet, wordt aanzienlijk losser. 
De vaccinatiegraad blijft – vooral in het Westen, de belangrijkste 
regio voor Nederlandse hotels – stijgen en het groeiende aantal 
(inter)continentale afspraken vergemakkelijkt reisbewegingen 
tussen landen. Bovendien beschouwen steeds meer landen COVID-
19 als een terugkerende, en dus endemische ziekte: daarmee krijgt 
het dezelfde status als de seizoensgriep. Toch zullen de 
overnachtingscijfers niet in de buurt komen van die in 2019. In 
Amsterdam duurt het herstel zeker tot 2024, een jaar later dan in 
andere regio’s. De hoofdstad is namelijk afhankelijker van 
intercontinentale en zakelijke reizigers, die naar verwachting 
structureel minder zullen vliegen.

Mede door dit ongelijke herstel verwachten we een hogere 
beleggingsdynamiek in 2022. Ook dit jaar blijft de nieuwbouwpijplijn 
beperkt vanwege onzekerheid rondom het herstel van de 
gebruikersmarkt. Vanwege de onzekere verwachtingen van de 
prijzen, zullen de meeste institutionele beleggers er ook in 2022 
voor kiezen om hun bezit aan te houden. In ieder geval tot de markt 
echt herstel laat zien. We verwachten dan ook een 
beleggingsvolume van €800 miljoen.



Datacenters

09

Vergaderen, gamen, facebooken, kleding bestellen en foto’s bewaren: we 
doen al decennia steeds meer online. Wereldwijd groeit hierdoor de 
behoefte aan datacenters exponentieel. De komende tijd zullen 
toenemend gebruik van 5G en het Internet of Things (IoT) deze 
ontwikkeling alleen nog maar versnellen. Het datacenter is binnenkort 
niet meer weg te denken uit ons landschap – temeer omdat Nederland 
nog altijd te boek staat als de digitale gateway van Europa. 
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De vraag is of Nederland de digitale haven van Europa blijft. 
Uitbreiding van het aantal datacenters staat namelijk al jaren onder 
druk. Vanwege een schaarste aan energie besloten verschillende 
gemeenten, waaronder Amsterdam en Haarlemmermeer, al tot een 
tijdelijke bouwstop van datacenters. In hun nieuwe ‘Parapluplan 
datacenters’ hebben ze een handjevol gebieden aangewezen waar 
tot 2030 nieuwe datacenterontwikkelingen mogelijk zijn. Daarnaast 
hebben ze de voorwaarden rond onder meer duurzaamheid, 
energieverbruik, restwarmte en watergebruik aangescherpt. 

Door de beperkte ruimte, beschikbaarheid van energie en daaruit 
voortvloeiende hogere grondprijzen wordt de datacenterfocus 
richting de regio verlegd. Vooralsnog geldt dit vooral voor 
hyperscale datacenters: denk aan de faciliteit van Microsoft in 
Middenmeer, het nog te bouwen gigacenter van Meta in Zeewolde 
of het Google-datacenter in Delfzijl. Door deze ontwikkelingen is er 
in Flevoland inmiddels ook discussie over een bouwstop. Toch blijft 
er genoeg te kiezen voor hyperscalers die zich in ons land willen 
vestigen.

Steeds meer van onze apparaten zijn met elkaar verbonden. Waar 
pakweg tien jaar geleden alleen je telefoon, computer en hoogstens 
een tv op het internet waren aangesloten, komt daar op korte 
termijn steeds meer huishoudelijke apparatuur bij: van lampen tot 
stofzuigers en van wekkers tot koelkasten. De opkomst van IoT 
staat nog in de kinderschoenen, maar toch staat al vast dat de 
technologie in de toekomst om veel hyperscale datacenters vraagt. 
Hier zijn er nu wereldwijd zo’n 700 van, meer dan het dubbele ten 
opzichte van 2015. Waar bedrijven als Amazon, Google, Microsoft en 
Meta zich voorheen vooral op de Verenigde Staten richtten, breiden 
ze hun digitale infrastructuur nu uit over de rest van de wereld. 
Door de goede connectiviteit en Europese regelgeving zien we 
steeds meer van deze initiatieven in Nederland, de digitale mainport 
van Europa.

Vraag naar hyperscale
datecenters neemt toe

Komst nieuwe datecenters 
onder een vergrootglas
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De tijdelijke bouwstop, beperkte energiebeschikbaarheid en 
verwachte stringentere toelatingscriteria zorgen voor enige 
schaarste op de datacentermarkt. Niet alleen in de regio 
Amsterdam, maar ook in concurrerende gebieden als Londen, 
Frankfurt en Parijs. Het gevolg: opwaartse druk op de huurniveaus 
en grondwaarden. Zo zijn de grondprijzen voor datacenters in 
Schiphol-Rijk veel hoger dan kavels waar geen 
datacenterontwikkeling mogelijk is.

De nieuwe regering wil meer grip op de vergunningsverstrekking 
van grootschalige ontwikkelingen, zoals datacenters. Deze hebben 
namelijk grote, gemeentegrensoverschrijdende impact op het 
ruimte- en energieverbruik. De praktische uitwerking van dit beleid 
wordt pas in de loop van 2022 verwacht. Maar het is duidelijk dat de 
regie meer op landelijk niveau komt te liggen en dat 
toelatingscriteria verder worden aangescherpt. Dit werkt een 
toenemende capaciteitsschaarste in de hand, die de komende jaren 
voelbaar zal worden.

Uiteindelijk zullen steeds meer partijen hun nieuwe datacenter in 
andere landen ontwikkelen, buiten de traditionele FLAP: Frankfurt, 
Londen, Amsterdam en Parijs. Bijvoorbeeld in Scandinavië voor 
duurzaamheidsredenen of Ierland voor de belastingvoordelen. Dat 
roept voor onze overheid de vraag op: hoe en tegen welke 
voorwaarden wil Nederland de digitale gateway van Europa blijven?

Den Haag haalt de teugels aan Schaarse grond stuwt prijzen verder op
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Investeerders blijven zich vooral richten op overnames van providers.

Bekijken we datacenters vanuit een beleggingsmarktperspectief, 
dan beperkt de dynamiek zich tot een handvol transacties per jaar. 
Datacenters – met name de grotere hyperscale varianten – worden 
veelal gebouwd voor eigenaar-gebruikers. Vanwege de forse 
investeringen in alle hardware, kiezen veel bedrijven ervoor om het 
vastgoed in eigen bezit te houden. Toch blijft de vraag onder 
beleggers groot. Veel grote internationale investeerders hebben 
inmiddels fondsen gelanceerd voor datacenters. Deze richten zich 
met name op overnames van providers, in plaats van 
vastgoedtransacties.

De grote vraag naar datacenters en de bouwrestricties voor nieuwe 
ontwikkelingen hebben invloed op het aanvangsrendement. De 
afgelopen jaren heeft dat een vergelijkbare ontwikkeling 
doorgemaakt als op de logistieke markt. In Amsterdam ligt het 
aanvangsrendement nu op circa 5%. Voor 2022 verwachten we 
weer vooral providerovernames en – mede vanwege een gebrek aan 
product – weinig activiteit op de vastgoedbeleggingsmarkt.

03

Teruglopende capaciteit zorgt voor opwaartse beweging van huur- en grondprijzen.02

01
Focus op overnames

Mogelijk stringentere toelatingseisen datacenters werken schaarste verder in de hand.
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