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Beste lezer
Welkom in de Real Estate Market Outlook 2023. In dit rapport maken we de 
balans op van het afgelopen jaar op de vastgoedbeleggingsmarkt, en verkennen 
we wat 2023 in petto heeft. 2022 was een onstuimig jaar, gekenmerkt door veel 
onzekerheid op de markt. Een hoop beleggers trapten hard op de rem, en 
investeringen stokten. Die aarzeling zal – zeker in het begin van 2023 – in de 
lucht blijven hangen. Onnodig, want in deze markt liggen juist kansen.

Onzekerheid regeerde
2022 stond in het teken van ongekend snel stijgende rentes, torenhoge inflatie en extreme volatiliteit. Dat 
leidde tot schizofrene situaties op de markt: veel beleggers beperkten hun risico en namen gas terug, terwijl 
een enkeling juist zijn kans schoon zag. Ongeacht de strategie verwachtte – of hoopte – bijna iedereen dat 
het om een tijdelijke neergang ging. Inmiddels is duidelijk dat dit een structurele trend is, die niet zomaar 
voorbijgaat. Langzaam maar zeker kunnen we spreken van een nieuw normaal, waarop velen nog maar 
moeizaam inspelen.

Alwéér een nieuw normaal
Toch is deze ontwikkeling helemaal niet zo onverwacht. In de periode vóór de crisis van 2008 schommelde 
de beleidsrente altijd tussen de 1% en 3%. Na 2009 dook deze – door alle economische 
stimuleringsmaatregelen – onder het nulpunt. Maar negatieve rentes zijn onnatuurlijk, en correctie lag al 
langer in het verschiet. Nu bewegen we eindelijk weer richting logische langetermijngemiddeldes.

De inflatie loopt op, er is minder geld in omloop en de rentes stijgen. De hogere financieringsdrempel leidt tot 
een afwaardering van vastgoed, met name voor eigenaars die in of na 2019 hebben gekocht. Iedereen die 
daarvóór eigenaar is geworden, behaalt nog steeds een positief resultaat. De markt verschuift naar een 
nieuwe – en gezondere – balans tussen vraag(prijs) en aanbod, en tussen rente en rendement.

Optimisme op z’n plaats
Investeerders zullen zich aan deze nieuwe realiteit moeten aanpassen. Dat begint met inventariseren wat 
deze economische situatie betekent voor hun bedrijfsvoering, bezit en rendementen. Kijken ze vervolgens 
goed om zich heen, dan zien ze op deze markt genoeg kansen. De nieuwe rentestanden zorgen voor hogere 
rendementen, die vastgoed als beleggingsproduct opnieuw op de kaart zetten. Er is binnen alle sectoren veel 
vastgoed te koop – van prime tot value add – terwijl een groot deel van het spelersveld uit onzekerheid nog 
op z’n handen zit. Nú is het uitgelezen moment om voor een aantrekkelijke prijs vastgoed te kopen. Waar 
beleggers tot 2022 vaak het gevoel hadden consequent te veel te betalen, is het nu mogelijk om iets te 
kopen met een rendement dat past bij het risico. En dat is veel fijner investeren.

Onze Market Outlook is optimistisch over de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers in deze nieuwe markt. 
We hopen dat het je helpt bij je beleggingsstrategie voor 2023.

Erik Langens
Executive Director Capital Markets

Robert-Jan Peters
Head of Debt & Structured Finance
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Waar 2022 begon met de nadruk op 
herstel na de COVID-19-crisis, draaide 
het al snel om de inflatie en oplopende 
rente. De eerste signalen van de 
stijgende prijzen zagen we halverwege 
2021 al: de vraag naar goederen nam 
toe, maar de toelevering haperde. Door 
de oorlog in Oekraïne nam de inflatie 
het afgelopen jaar toe; het Westen 
voerde de geopolitieke druk op Rusland 
op, wat leidde tot een terugval van 
aanbod – en dus hogere kosten.

De hele wereld had met stijgende 
prijzen te maken, maar zeker in Europa 
merkten we een forse toename. In 
Nederland piekte de inflatie in 
september met 17,1%, energieprijzen 
hadden daar het grootste aandeel in. De 
kerninflatie – de inflatie zónder de 
energie- en voedselprijzen – ligt nu op 
zijn hoogst, op 7,1%.

Ons land krijgt de komende tijd te maken met een lichte 
koopkrachtdaling. De stijgende rente en op middellange termijn 
wellicht overheidsbezuinigingen drijven de kosten van 
levensonderhoud op. Toch laat Nederland de komende jaren 
economische groei zien. Méér zelfs dan de meeste andere West-
Europese landen.

ECONOMIE
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CBS verandert methodiek 
CPI- en HICP-berekening

In de loop van 2023 past het CBS zijn rekenmethode voor inflatie aan. Het bureau 
gaat rekenen met de samenstelling van energiecontracten van huishoudens, in 
plaats van de actuele energieprijzen. Hoge actuele energieprijzen nivelleren zo 
over tijd, waardoor de inflatieberekening wordt gebaseerd op de feitelijk betaalde 
energieprijzen door huishoudens. Volgens deze nieuwe rekenwijze zou het 
Nederlandse inflatiecijfer op dit moment lager liggen. Toch is de verwachting dat 
de inflatie – na invoering van dit model – tijdelijk hoger zal zijn dan onder de oude 
methode. Dit komt doordat huishoudens ook in de feitelijke energielasten meer en 
meer de hogere prijzen krijgen doorgerekend, terwijl volgens de oude methodiek 
de energieprijzen dit jaar juist lager liggen dan vorig jaar.

In een poging om de oplopende 
(kern)inflatie te dempen, hebben de 
centrale banken, waaronder de FED, 
BoE en ECB, de beleidsrente het 
afgelopen jaar in flinke stappen 
verhoogd. Dat lijkt te werken: mede 
dankzij deze maatregelen begint het 
cijfer in Nederland langzaam te 
kantelen, maar de kerninflatie nog niet. 
Hiermee is het einde nog niet in zicht. 
Het Nederlandse inflatiecijfer (HICP) 
lag in december nog altijd op 11%. Deels 
komt dat door kostengedreven
prijsstijgingen, als gevolg van het 
teruggelopen aanbod. Dat aspect is 
door centrale banken natuurlijk moeilijk 
te beïnvloeden. 

Wel zal de inflatie dit jaar verder dalen 
en op een gemiddelde van 4,6% 
uitkomen – buiten eventuele 
geopolitieke escalaties gerekend. Dit 
percentage is nog altijd hoger dan 
gewenst.

De ECB zal in 2023 de beleidsrente –
ook wel de basisherfinancieringsrente 
genoemd – verder verhogen, omdat de 
inflatie nog ruim boven de norm van 2% 
ligt. Die rente stond eind 2022 op 2,5%, 
en stijgt naar verwachting tot 3,5% aan 
het eind van 2023. Omdat de inflatie op 
den duur weer onder de 2%-grens duikt, 
zal ook de beleidsrente op middellange 
termijn naar zo’n 1,9% terugzakken.

Rente normaliseert sneller door oplopende inflatie
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Met de verhoogde rente probeert de 
ECB de economie af te laten koelen en 
de inflatie terug te laten lopen. De 
centrale bank wil een loon-prijsspiraal 
koste wat kost vermijden, 

waarin hogere prijzen leiden tot hogere 
lonen, die weer leiden tot hogere 
prijzen, enzovoort.

Oplopende rente en economische verwachtingen 
koelen arbeidsmarkt af

De ongekend hoge inflatie en snelle 
verhoging van de beleidsrente zorgen 
voor een herijking van de economische 
situatie; voor bedrijfsleven, huishoudens 
en overheid. 

Iedereen is de laatste acht jaar immers 
gewend geraakt aan het lage 
renteniveau. Nu dit normaliseert, zullen 
we onze economische verwachtingen 
voor de komende jaren moeten 
bijstellen.

Hoe groot het risico op zo’n loon-
prijsspiraal is, hangt voornamelijk af van 
het verschil tussen arbeidsvraag en 
-aanbod. Sinds het begin van de 
metingen door het CBS, lag het aantal 
vacatures in ons land nooit hoger dan 
het aantal werkzoekenden – tot eind 
2021. Sindsdien zien we de cao-lonen in 
sterke mate stijgen, en die trend zet –
gelet op de huidige onderhandelingen 
tussen werkgevers en vakbonden –
door in 2023. Daarmee voorziet het CPB 
dat cao-lonen doorstijgen tot 4,6%.

Het ECB-beleid om de rente te 
verhogen voorkomt erger: bedrijven die 
voor hun groei afhankelijk zijn van 
financieringen of investeringen, maken 
door de hoge rente pas op de plaats en 
groeien hierdoor gematigder. Dat doet 
de arbeidsvraag dalen en duwt de 
markt weer richting evenwicht. Zo 
wendt de ECB een loon-prijsspiraal af, 
zonder bovenmatige werkloosheid te 
creëren.
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Door de sterke stijging van 
energielasten zullen consumenten in 
2023 naar verwachting een terugval in 
koopkracht ervaren, ondanks de 
dalende energielasten, het 
energieprijsplafond en lagere 
belastingen. De compensatie via het 
prijsplafond biedt enige verlichting, 
maar desondanks zal een huishouden 
met een modaal inkomen daar 7,8% van 
besteden aan gas, water en licht. 
Hierdoor verwacht het CPB een 
koopkrachtdaling van -0,3%, ondanks 
stijgende salarissen en een opgehoogd 
minimumloon.

Het prijsplafond is een tijdelijk 
instrument dat eind 2023 afloopt. 
Daarna zullen huishoudens met een 
modaal inkomen naar verwachting 
tussen de 5,8% en 10,4% daarvan aan 
energie besteden1. Dit is echter wel met 
veel onzekerheid omgeven. Het CBP 
gaat in haar berekeningen uit van een 
daling van de energieprijzen. De 
voornaamste vraag, ook voor de 
economische verwachtingen, is in 
hoeverre de energieprijzen stijgen nu 
China het land na de vele lockdowns 
weer heeft opengesteld.

(1) Voor die berekening gaan we uit van een gelijk verbruik, en 
een marktprijs voor gas van tussen de €78 en €178 per MWh. 
De verwachting van het CPB is namelijk dat de gasprijs per 
2023 stabiliseert op €128 per MWh.

Consumentenbestedingen onder druk, 
energieprijzen bepalend

Tot op heden gaat CBRE er in het hoge-
en basisscenario van uit dat het vrij 
besteedbaar inkomen daalt in 2024. 
Daar komt bij dat het besteedbare 
inkomen op middellange termijn nog 
enigszins verder kan dalen als de 
Rijksoverheid ervoor kiest om de 
staatsschuld stapsgewijs op orde te 
krijgen.
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De overheid krijgt op korte termijn te 
maken met aanzienlijk hogere 
rentelasten. Dat geldt minder voor 
particulieren: het overgrote deel van 
hun schuldenlast zit in hypotheken – en 
de rente daarop is nog altijd relatief 
laag. Loopt een rentevaste periode af, 
dan kunnen veel huishoudens rekenen 
op een vergelijkbaar of zelfs beter 
tarief. En wie de rente 10, 15 of 20 jaar 
heeft vastgezet, zal bij de overstap naar 
een nieuwe rente niet direct 
geconfronteerd worden met veel hogere 
maandlasten: 10 en 20 jaar geleden lag 
de rente namelijk tussen de 4,5% en 
5,5%, vergelijkbaar met nu. Alleen voor 
huishoudens met een rentevaste 
periode van 7 jaar of korter dreigt het 
risico van forse lastenstijging. 

Deze groep is relatief beperkt: de 
afgelopen jaren hebben steeds meer 
huishoudens juist voor langere 
rentevaste periodes gekozen, te meer 
vanwege de historisch lage 
hypotheekrente.

Dit alles maakt dat in de komende drie 
jaar – volgens DNB – zo’n 12% van het 
uitstaande hypotheekvolume een 
herzien rentetarief ontvangt. Het 
overgrote deel van deze groep heeft 
initieel getekend voor een rente die net 
zo hoog ligt als de huidige 10-jaars 
hypotheekrente, of hoger, waardoor de 
impact op de bestedingsruimte voor 
aankomend jaar overzichtelijk is.

Hogere rente, maar niet direct hogere hypotheeklast

Tweede helft 2023: licht en voorzichtig herstel
Ondanks de beperkte bestedingsruimte 
op de korte, en de vermoedelijke rente-
impact op de middellange termijn – met 
name vanwege overheidsbesparingen –
verwachten we over 2023 een lichte 
groei van 0,44%. Deze groei realiseren 
we voornamelijk in de tweede helft van 
het jaar. Hiermee verwachten we dus 
dat Nederland in een gematigde 
recessie van enkele kwartalen belandt.

De geopolitieke situatie blijft lastig te 
voorspellen, en daarmee de 
economische groei ook. Toch kan 
Nederland betere cijfers overleggen 
dan andere West-Europese landen – net 
als afgelopen jaren. Mede dankzij 
adequate overheidsondersteuning is 
Nederland in staat gebleken goed om te 
gaan met economische uitdagingen 
zoals corona en de stijgende 
energielasten.

Het voornaamste economische risico 
schuilt in een terugval van zowel 
consumentenbestedingen als -
vertrouwen. Het 
consumentenvertrouwen bevindt zich al 
een tijd op een historisch dieptepunt. 
Bovendien kan het een volgende klap 
krijgen bij een relatief grote correctie 
van de woningprijzen: 

het verslechterde vertrouwen zou het 
bestedingsgedrag dan flink 
beïnvloeden. Hier staat tegenover dat 
de baangarantie relatief hoog is, wat 
het vertrouwen van de consument juist 
weer kan terugwinnen – en zo 
bestedingen stimuleert.
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Op middellange termijn blijft de transitie 
naar een duurzame, circulaire economie 
onze allergrootste uitdaging: hoe zorgt 
Nederland ervoor dat groei en groen 
hand in hand gaan? Toenemende 
regelgeving – onder meer vanuit 
Brussel – maakt dat organisaties hun 
activiteiten vaker grondig moeten 
herzien. Een goed begin, maar zolang 
het bedrijfsleven midden in de transitie 
zit, kan vergroening van de economie 
soms juist economische groei remmen. 
Zoals de voortslepende 
stikstofdiscussie de bouwsector belet 
z’n volle potentie te benutten.

De hoge energieprijzen kunnen een 
belangrijke katalysator zijn om 
economische activiteiten verder te 
verduurzamen. Hetzelfde geldt voor de 
forse toename van regelgeving in de 
financiële sector, denk aan de 
Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR) en Corporate 
Sustainability Reporting Directive 
(CSRD). Maar ook aan de richtlijnen 
voor de gebouwde omgeving, zoals de 
hernieuwde Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD). Door op 
deze manier te blijven vergroenen, kan 
de Nederlandse economie ook op 
middellange termijn competitief blijven 
en vooroplopen in circulaire 
economische ambities.

Duurzame, circulaire economie cruciaal 
voor verdere groei

Jos Tromp
Global Head of Data Intelligence 
& Head of Continental Europe 
Research and Data Intelligence

T +31 631 969 438 
jos.tromp@cbre.com

Frank Verwoerd
Director Research

T +31 612 638 715
frank.verwoerd@cbre.com

Contact
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Begin 2022 lag de 5-jaars swaprente op 
0,05%, maar na twaalf maanden en wat 
forse schommelingen bereikte het 
3,24%. Uit deze renteverhoging van 320 
basispunten blijkt hoe uitdagend de 
markt afgelopen jaar was.

De hoge inflatie en forse rentestappen 
van de ECB leidden samen tot een flink 
verhoogde – en vooral zeer volatiele –
financieringsrente.

Hogere en volatiele financieringsrente 
leidt tot uitdagende markt

2022

Het eerste halfjaar bleef de 
marktimpact nog beperkt: de rente 
steeg, maar wel redelijk voorspelbaar. 
Pas na de zomer voelden beleggers de 
effecten van de hogere en veranderlijke 
rente. Met meer dan een verdubbeling 
van de 5-jaars swaprente tussen 
augustus en september, strandden veel 
financieringstransacties tegen het einde 
van het jaar – waardoor veel 
beleggingstransacties hetzelfde lot 
ondergingen.

Dat er weinig beleggingsdeals van de 
grond kwamen, heeft één voorname 
oorzaak: verkopers hadden nog 
historisch lage aanvangsrendementen 
in gedachten, terwijl de veranderde 
omstandigheden op de financiële 
markten wel direct tot hogere 
financieringstarieven leidden. Hierdoor 
verdampte de marge tussen 
financieringsrente en 
aanvangsrendement, en dook het netto 
cash rendement ver onder het vereiste 
niveau voor beleggers. Een duidelijke 
voorbode van de ingezette prijsdaling 
op de vastgoedmarkt.

In 2022 schoot de inflatie omhoog en nam de ECB ingrijpende 
maatregelen, waardoor de financieringsrente hard steeg én zeer 
onvoorspelbaar werd. Vooral na de zomer voelde de beleggingsmarkt 
hier de impact van. Voor dit jaar verwacht CBRE dat de 
renteschommelingen minder volatiel worden, wat duidelijkheid geeft 
aan beleggers. Ondanks de forse waardedaling – die de hogere rente 
met zich mee heeft gebracht - verwachten we op korte termijn geen 
grote default bij vastgoedfinancieringen. Wel kunnen 
herfinancieringen tot aanzienlijk hogere rentelasten leiden, wat 
invloed kan hebben op de keuze voor doorexploiteren of verkopen 
van vastgoed.
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De forse prijsdaling op de 
vastgoedmarkt doet denken aan de 
situatie tussen 2008 en 2013, maar de 
impact ervan op de financieringswereld 
is significant anders. Zo zijn de 
financieringscondities inmiddels 
aanzienlijk conservatiever: denk aan de 
gemaximeerde loan-to-value (LTV) van 
55% tot 60%. Daarnaast is de 
gebruikersmarkt een stuk gezonder en 
genereren vastgoedbeleggingen een 
stabiele inkomstenstroom.

Samen met de grote waardestijgingen 
van de afgelopen jaren, voorkomen die 
stabiele inkomstenstromen het ontstaan 
van grote problemen bij uitstaande 
financieringen. 

De waardedaling in de laatste maanden 
kan voor een groot deel worden 
opgevangen binnen het huidige 
financieringsbeleid, dat sinds 2009 is 
aangescherpt. En dankzij de stabiele 
inkomstenstromen hebben zowel 
financiers als beleggers overzicht én 
voldoende reële oplossingsrichtingen. 
Er zal hierdoor maar een beperkt aantal 
debiteuren gedwongen worden tot 
verkoop vanwege 
financieringsproblemen.

Geen grote default van 
vastgoedfinancieringen verwacht

2023

Naar verwachting komt de basisrente in 
de loop van 2023 in rustiger vaarwater 
terecht. Door de dalende inflatie – en 
een voorspelbaar(der) rentebeleid van 
de ECB – zal de 5-jaars swaprente 
halverwege het jaar pieken. 

Hierna zakt het terug onder het huidige 
niveau, maar alleen als de ECB dit jaar 
nog de beleidsrente licht naar beneden 
aanpast.

Grote renteschommelingen grotendeels achter ons
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Een gunstige ontwikkeling, maar die 
zegt nog weinig over de 
financieringsrente. Financiers kampen 
met beperkte capaciteit, voeren een 
strikt KYC-beleid en schatten risico’s op 
vastgoedfinancieringen hoger in. De 
combinatie van deze factoren zorgt 
voor een lichte stijging van de marges –
naar verwachting van 20 tot 30 
basispunten, in lijn met afgelopen jaar. 

Dit verhoogt de all-inrente verder. 
Daarnaast verwacht CBRE dat 
financieringsaanvragen vanwege 
capaciteitsuitdagingen bij financiers al 
vroeg in het jaar moeten worden 
opgestart, om de kans op succesvolle 
afronding in 2023 te vergroten.

De traditionele financiers blijven een 
kieskeurig financieringsbeleid voeren. 
Hun voorkeur gaat nog altijd uit naar 
core kantoren, woningen en logistiek: 
overzichtelijke en relatief eenvoudig te 
analyseren en financieren producten, 
zonder impactvolle risico’s die de 
huurstroom op middellange termijn 
kunnen beïnvloeden. Naast standaard 
parameters als een beperktere LTV, 
stuurt dit type financiers nu 
hoofdzakelijk op een ICR-convenant dat 
krap aansluit op daadwerkelijke 
prestaties.

Doordat grootbanken en verzekeraars 
graag kiezen voor overzichtelijkere 
producten, zijn er minder 
financieringsmogelijkheden voor hotel-
en zorgvastgoed. Ook voor light 
industrial, (non-core) kantoren en 
winkelvastgoed zijn ze terughoudend: 
deze segmenten zijn vaak 
oververtegenwoordigd in hun 
portefeuilles. Zelfs nu het recente 
verleden heeft aangetoond dat 
winkelvastgoed minder risico’s met zich 
meebrengt dan gedacht is er weinig 
animo voor. Beleggers in winkels, (non-
core) kantoren en light industrial zijn 
hierdoor steeds meer aangewezen op 
alternatieve financiers: debtfondsen, 
maar ook het ietwat dunne segment 
tussen grootbanken of verzekeraars aan 
de ene kant en debtfondsen aan de 
andere.

Dit heeft grote gevolgen voor de 
rentelast, met vaak een verdubbeling 
van de marges vanuit alternatieve 
financiers – wat een forse impact heeft 
op de businesscase voor de aankoop 
van een gebouw. 

Financiers hebben niet alleen sectorale 
voorkeuren, maar proberen ook de 
single name exposure te beperken. Dit 
maakt financieringen van boven de 
€100 miljoen – voor zowel één gebouw 
als een hele portefeuille – lastiger af te 
sluiten bij één financier. Voor grotere 
volumes zullen beleggers op zoek 
moeten naar meerdere financiers – met 
uiteenlopend financieringsbeleid – wat 
zulke transacties aanzienlijk complexer 
maakt.

Bij ontwikkel- en bouwfinancieringen 
pakken steeds meer opportunistische 
financiers – vaak informele 
investeerders of family offices met een 
beperkt financieringsprogramma - hun 
kans. Ze verstrekken aflossingsvrije 
leningen tegen hogere kosten, waarbij 
de rente wordt opgerold bij de 
financiering. Dit soort producten dient 
meestal als brugfinanciering en wordt 
voor korte tijd aangegaan.

Gedwongen verschuiving van type financier 
leidt tot aanzienlijk hogere rentelast
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Voor bouwfinancieringen is de markt 
aanzienlijk kleiner dan velen denken: in 
totaal is er maar een handjevol partijen 
actief. Hierdoor is er niet alleen sprake 
van een marktrentestijging, maar leidt 
de beperkte concurrentie ook tot hoge 
all-inrentetarieven van 6% (volledig 
voorverhuurd) tot 8% (op risico).

De combinatie van deze hoge rentelast 
en nog altijd hoge bouwkosten moet 
zorgen voor een aanzienlijke daling van 
grondprijzen (inclusief eventuele 
opstal). Alleen zo kunnen 
bouwprojecten rendabel blijven.

Niet alleen vastgoed-, maar ook 
grondprijzen dalen fors

Al met al een overzichtelijker 
financieringsjaar dan 2022. Het 
gewenningsproces van een aanzienlijk 
hogere – maar historisch normale –
financieringsrente is al enkele maanden 
bezig. Eventuele margeverhogingen 
zullen debiteuren hierdoor naar 
verwachting ook accepteren. 

Daarbij geeft het vooruitzicht van een 
stabielere en structureel hogere rente 
ook perspectief. Beleggers kunnen 
namelijk makkelijker besluiten tot 
herfinancieren of verkopen.

Overzichtelijker financieringsjaar

Verdieping

Hogere LTV en lagere nettorendementen, 
maar nauwelijks gedwongen verkopen in 2023

Om het risico op herfinancieringsproblemen in te schatten, heeft CBRE een 
analyse gemaakt van alle kantoortransacties in 2018 en 2019. Deze kantoren 
staan namelijk aan de vooravond van een herfinancieringsronde. Bij gebouwen die 
in 2018 zijn gekocht, was er vaak sprake van huurgroei en yieldcompressie. Het 
resultaat: tot vorig jaar is de waarde voldoende toegenomen om het waardeverlies 
van het afgelopen halfjaar te compenseren. Hierdoor dreigen er geen 
grootschalige LTV-problemen. Daarbij is een relatief groot deel van deze groep 
gebouwen inmiddels doorverkocht.

Voor kantoren die in 2019 zijn gekocht, is de situatie heel anders. De 
waardestijging tot medio 2022 is voor deze gebouwen namelijk níet voldoende om 
de recente waardedaling te compenseren – helemaal als er geen bovenmatige 
exploitatieverbeteringen zijn doorgevoerd. Hierdoor komt de huidige waarde 
lager uit dan de initiële aankoopprijs en stijgt de LTV met circa 7,5% tot 15%. 
Hierdoor kan de LTV boven het maximum uitkomen, zeker gezien de 
beleidsaanscherpingen die veel financiers sinds 2019 hebben gedaan. Toch zal dit 
niet leiden tot gedwongen verkopen. Enerzijds doordat deze beleggers pas in 
2024 toe zijn aan herfinanciering, maar vooral doordat financiers meer gaan 
sturen op kasstromen – en die zijn nog altijd goed.

Financiers zullen – vooral bij herfinanciering – aansturen op een hogere rente en 
aflossing, waardoor het LTV-risico over tijd terugloopt. Wel kunnen de hogere 
lasten ervoor zorgen dat beleggers hun nettorendement sterk zien teruglopen en 
overgaan tot verkoop van hun vastgoed. Geen gedwongen, maar vrijwillige 
verkoop dus.
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De rentestijging had vanaf begin 2022 
veel invloed op de ontwikkeling van het 
beleggingsklimaat in de rest van het 
jaar. Zeker na de zomer liet de impact 
van onder andere de forse stijging van 
de swaprente – zo’n 300 basispunten –
zich voelen in lopende aan- en 
verkooptrajecten, met als grootste 
effect: terughoudendheid bij veel 
beleggers. Nog altijd geïnteresseerd, 
maar wel tegen een aanzienlijk lagere 
prijsvorming dan bij aanvang van het 
verkoopproces. 

De – toen nog – naderende verhoging 
van de overdrachtsbelasting (10,4% 
vanaf 2023) lijkt de huidige dynamiek 
overigens weinig te beïnvloeden. Wel 
verslechtert deze ingreep het 
investeringsklimaat voor de tweede 
maal in korte tijd. Dit gaat mogelijk ten 
koste van investeringen die hard nodig 
zijn, gelet op de grote 
verduurzamingsuitdagingen waar we 
voor staan.

Beleggingsdynamiek neemt na de zomer af

2022

Om te voorspellen wat het komende beleggingsjaar brengt, moeten 
we eerst achteruit kijken. De normalisering van de rente zorgde in 
2022 voor een schokgolf door nagenoeg de hele vastgoedmarkt. Het 
nieuwe prijsevenwicht komt langzaam in zicht. En dan ontstaat er een 
solide fundament voor de komende jaren: investeren in Nederlands 
vastgoed wordt juist aantrekkelijker. De sterke uitgangspunten op de 
verschillende gebruikersmarkten hebben hier een groot aandeel in. 
Wel met een belangrijke kanttekening: verduurzaming is noodzakelijk 
om waardevast te blijven.
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Vanaf de vroege herfst zagen we –
gemiddeld – een halvering van het 
aantal gerealiseerde verkooptransacties 
met een opbrengst van meer dan €20 
miljoen. Opvallend: bij transacties onder 
dit bedrag (de MidCap-markt) bleek het 
effect van de rentestijging een stuk 
minder. Ook dáár viel de dynamiek 
aanzienlijk terug, maar bleef deze 
uiteindelijk op of rond het niveau van de 
laatste jaren. Voor de discrepantie 
tussen beide segmenten liggen twee 
verklaringen voor de hand.

Grote partijen maken sneller 
pas op de plaats
Na de zomer zagen we in sterke mate 
vooral (buitenlandse) institutionele en 
private-equitypartijen pas op de plaats 
maken. Belangrijkste oorzaken van hun 
aarzeling: rentevolatiliteit, onzekerheid 
over prijsvorming en overexposure van 
vastgoed door de gedaalde 
aandelenmarkten. 

Deze categorie beleggers trok zich 
hierdoor deels terug uit 
biedingsprocessen, om eerst 
duidelijkheid te krijgen over het 
toekomstige prijsniveau en het 
eventuele ‘denominator-effect’ op hun 
portefeuille.

Meer rente-onafhankelijkheid en 
lokale kennis 
De MidCap-markt wordt veel meer 
gevoed door nationaal en particulier 
geld: 83% van alle beleggingen komt er 
op naam van Nederlandse beleggers. In 
82% van deze gevallen gaat het om een 
particulier of family office. Die 
investeren vaker met eigen geld, en 
hebben dus minder last van 
rentestijgingen op de 
financieringsmarkt. Ook sterke lokale 
marktkennis kan verklaren waarom 
bepaalde transacties tóch tot stand zijn 
gekomen.

Historisch snelle renteverhoging leidt 
tot impactvolle prijscorrectie

Hoewel een groot deel van de beleggers 
zich tijdens een biedingsproces 
terugtrok, bleven er wél biedingen 
binnenkomen op verkoopprojecten. 
Ondanks een forse rentestijging bleef 
de interesse in Nederlands vastgoed 
aanwezig. Wel vonden de transacties 
veel vaker plaats op basis van een off-
marketproces in plaats van open 
biedingsrondes.

De snelle renteverhoging zorgde voor 
een historisch scherpe duikvlucht in de 
prijsvorming en veel snellere val dan 
tijdens de financiële crisis. Beleggers 
brachten in de laatste maanden van 
2022 – gedwongen door een duurdere 
financiering en conservatievere exit –
hun biedingsniveau in sterke mate 
terug. Nu het stof grotendeels is gaan 
liggen en biedingsprocessen zijn 
afgerond, wordt duidelijk wat de impact 
van de rentestijging is geweest op de 
waarde van commercieel vastgoed in 
Nederland.
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Op basis van ruim veertig transacties en 
afgeronde biedingsprocessen met een 
volume van boven de €20 miljoen die in 
het najaar van 2022 hebben 
plaatsgevonden, ziet CBRE een 
prijsafslag van -5% tot -30% ten 
opzichte van het historische topniveau. 
Daarbij blijkt een duidelijk verschil 
tussen core- en core+-producten: de 
laatste categorie kampte gemiddeld 
genomen met een hogere prijsafslag. 
Oorzaak: dit type beleggingen is vaak 
afhankelijker van financiering, waardoor 
de gestegen financieringsrente meer 
prijsimpact had. Er was maar een 
beperkt aantal transacties van value
add-producten, 

en ook nog vooral in de retailsector. Dit 
levert niet alleen een diffuus beeld, 
maar ook een sterke volatiliteit op: de 
prijsafslagen van winkelvastgoed zijn 
namelijk nog beperkt.

De geregistreerde prijsafslagen 
verschillen per sector. De grootste 
vinden we terug bij kantoren, logistiek 
en – in mindere mate – woningen. Vóór 
de renteverhoging waren de 
aanvangsrendementen in deze sectoren 
laag (circa 3%). Hierdoor krijgt een 
beperkte renteverhoging al snel vat op 
de prijsvorming, wat als een 
hefboomeffect doorwerkt in de 
prijsverandering.
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Beperktere prijsdaling in retail en hotels
Al met al zien we door de 
renteverhoging een 
aanvangsrendementsverhoging van 35 
basispunten (high street-retail in 
Amsterdam) tot 155 basispunten 
(regionale kantoren).

De belangrijkste uitzondering is de 
winkelmarkt, met uitzondering van 
convenience winkelcentra. De 
prijsdaling is hier veel beperkter. Dit 
hangt nauw samen met een 
tegengesteld effect: mede dankzij de 
aantrekkelijke risico-
rendementverhoudingen was een 
verschuiving van beleggingsallocatie 
begin 2022 zichtbaar richting 
winkelvastgoed. Mogelijk hebben 
beleggers het risico op high street-
vastgoed stelselmatig te hoog 
ingeschat en blijkt deze deelsector 
tijdens de grote transformatiegolf van 
de laatste jaren robuuster dan 
verwacht. 

Hoe dan ook: deze tendens vormt een 
belangrijke tegenkracht ten opzichte 
van de renteverhoging, die in andere 
sectoren duidelijk meer effect heeft.

Voor de hotelmarkt geldt min of meer 
hetzelfde. Hotels hebben lastige 
exploitatiejaren gedraaid tijdens de 
coronapandemie. Nu de markt zich 
onverwacht snel heeft hersteld, ziet 
CBRE ook hier een beperktere 
prijsafslag dan redelijkerwijs mocht 
worden verwacht op basis van de 
rentestijging. Ook bij zorgvastgoed ziet 
CBRE tot nog toe een beperktere 
prijsafslag. Dit komt door de hogere 
aanvangsrendementen bij aanvang van 
de prijsdaling, in combinatie met een 
toenemend aantal beleggingsfondsen 
dat zich richt op zorgvastgoed.

Financieringsproblemen: onaannemelijk, 
hooguit bij herfinanciering
Ondanks de snelle en relatief forse 
prijsdaling, verwachten we geen directe 
financieringsproblemen zoals tussen 
2008 en 2013. Vergeleken met toen zijn 
de financieringscondities drastisch 
aangescherpt, waardoor de loan-to-
value (LTV) bij aanvang de laatste jaren 
stukken lager ligt. Daar komt bij dat de 
vastgoedprijzen de laatste jaren relatief 
hard zijn gestegen. Een prijsdaling zorgt 
in veel gevallen dus niet direct voor een 
kritieke LTV. Daarnaast borgen stabiele 
huurstromen de rente en 
aflossingsverplichting, waar banken 
meer en meer op sturen. 

Mogelijke problemen treden eerder op 
bij herfinancieringen, doordat het 
actuele LTV-beleid niet meer strookt 
met het beleid van de geldverstrekker, 
waardoor de financiering moet worden 
afgesloten bij een ander type financier, 
tegen hogere marges en daarmee 
aanzienlijk hogere rentetarieven. Dit 
kan uiteindelijk leiden tot verkoop, 
doordat het nettorendement terugvalt 
ten opzichte van het huidige 
rendement. Toch lijkt ook deze 
problematiek – zoals bleek uit de 
verdiepende analyse – overzichtelijk.
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Denominator-effect beperkter dan wellicht 
gedacht, maar wel aanwezig
Liggen financieringsproblemen niet 
voor de hand, toch is er op dit moment 
wel sprake van een zogenaamd 
denominator-effect, waarbij 
pensioenfondsen een deel van hun 
vastgoedportefeuille moeten verkopen 
omdat het aandeel 
vastgoedbeleggingen te groot is 
geworden ten opzichte van andere 
beleggingscategorieën – zoals aandelen 
en obligaties. In de komende periode 
wordt de forse prijsdaling in de boeken 
geregistreerd, en ook de aandelenmarkt 
trekt weer aan ten opzichte van een 
halfjaar geleden. 

Hierdoor is het denominator-effect 
waarschijnlijk kortstondig en beperkt. 
Toch kan CBRE er niet aan voorbij gaan 
dat de allocatie naar vastgoed op korte 
termijn kan worden verkleind, gelet op 
de aantrekkelijke risicovrije rente die op 
dit moment in de markt verkregen 
wordt. Een eventuele lichte daling van 
de staatsobligatierente kan het 
denominator-effect weer verkleinen.

2023

Een jaar, twee gezichten

Net als 2022, laat dit jaar twee 
gezichten zien. De eerste drie à zes 
maanden zijn waarschijnlijk nodig om de 
hierboven beschreven prijsverandering 
over de volle marktbreedte 
geaccepteerd te krijgen en in de 
boekwaarde terug te brengen. Vastgoed 
afwaarderen – wat nu volop gebeurt –
kost nu eenmaal tijd. 

Los daarvan, zal de ECB in diezelfde 
periode de rente nog verder verhogen 
om de inflatie sneller te laten dalen. Al 
met al zullen beleggers in de eerste 
maanden van 2023 nog onzeker blijven 
om actief te worden op de markt.



Confidential & Proprietary | © 2023 CBRE B.V. 23

BELEGGINGSMARKT

Hoopvolle horizon

Toch zijn er gunstige tegenkrachten: de 
inflatie is aan het dalen, de 
rentestappen van de ECB zullen naar 
verwachting kleiner zijn en de 
financieringsrente stabiliseert. Bij elkaar 
móet dit houvast bieden in de 
verwachte exit yields. Daarbij zal in de 
loop van dit jaar het gevoel groeien dat 
dit hét moment is om (weer) actief te 
worden op de vastgoedmarkt. Dit wordt 
bevestigd door de vele beleggers die 
aangeven in 2023 de draad weer op te 
pakken – waar ze de afgelopen zes 
maanden afwachtend zijn geweest.

Redelijk positieve vooruitzichten dus, 
waarbij het perspectief voor de 
komende drie tot vijf jaar een stuk is 
opgeknapt vergeleken met de periode 
vóór de renteverhoging. Jarenlang 
dreigde de rente namelijk stapsgewijs 
te worden teruggebracht naar in 
historisch perspectief normalere 
niveaus. Nu dit risico niet langer boven 
de markt hangt, en er op de 
middellange termijn mogelijk zelfs een 
lichte daling aan zit te komen, wakkert 
dit de interesse van beleggers juist aan. 
Zeker als je bedenkt dat de 
verschillende gebruikersmarkten in 
Nederland nog altijd met schaarste 
kampen. 

Hierdoor valt in de meeste sectoren 
slechts een beperkte terugval in de 
vraag te verwachten, en nog altijd groei: 
van de markthuur én de 
contracthuurprijs – dankzij een 
historisch hoge CPI.

De interesse in Nederlands vastgoed 
blijft daarmee aanwezig. Maar dan wel 
tegen een ander prijsniveau, dat 
bovendien eerst in de boekwaarden 
terug zal moeten worden gebracht tot 
actuele en realistische proporties. Tot 
dusver zorgt dit vooral voor stagnatie, 
en dus voortzetting van de huidige lage 
beleggingsdynamiek. In veel gevallen 
corresponderen de boekwaarden nog 
niet met de huidige marktcondities. 
Resultaat: verkopers moeten 
vastgoedbeleggingen ongunstiger van 
de hand doen dan waarvoor ze in de 
boeken staan. Precies hierom trokken 
veel verkooppartijen zich in de laatste 
maanden van 2022 terug uit het 
biedingsproces. Reken op drie tot zes 
maanden voordat dit prijsgat is gedicht, 
waarna de dynamiek naar verwachting 
zal opveren.

Zoektocht naar prijsevenwicht doet 
beleggingsvolume krimpen

We verwachten een zeer rustig eerste 
halfjaar van 2023. Mede hierdoor zal het 
beleggingsvolume in 2023 lager 
uitvallen dan in 2022. Daarbij ligt de 
prijsvorming lager, wat op zich al van 
invloed is op het totaalvolume. 

Voor 2023 gaan we uit van een 
beleggingsvolume van €13,7 miljard. Dit 
is een vermindering van -16,2% ten 
opzichte van 2022, toen het 
beleggingsvolume uitkwam op 
€16,4 miljard.

Logistiek: ondanks terugval nog 
steeds grootste aandeel

Net als de afgelopen twee jaar wordt 
het leeuwendeel hiervan op de 
logistieke markt gerealiseerd, met een 
verwacht totaalvolume van €3,5 miljard. 
Maar vergeleken met diezelfde twee 
jaar is dat wel fors minder. Prijsdaling in 
de sector speelt hierin een rol, maar ook 
het zeer beperkte nieuwbouwaanbod. 

Sinds 2020 besloeg dat met 29% een 
groot deel van het investeringsvolume, 
wat in de aankomende jaren kleiner zal 
worden. Dit kan in de loop van dit jaar 
nog verder versterkt worden door extra 
regulering voor uitbreiding van 
distributiecentra.
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Kantoren en winkels: minder volume, meer dynamiek

Voor zowel de kantoren- als 
winkelmarkt (€3 miljard respectievelijk 
€1,4 à €1,5 miljard) verwacht CBRE een 
lichte daling van het beleggingsvolume 
ten opzichte van vorig jaar. Minder 
volume dus, maar daar staat een 
grotere dynamiek dan vorig jaar 
tegenover. 

Beide markten zouden bovendien 
kunnen profiteren van particuliere 
beleggers die zich uit de 
woningbeleggingsmarkt terugtrekken 
en zich meer op de MidCap-markt van 
winkels en kantoren gaan begeven.

Zorgvastgoed en hotels: eenzame en bescheiden groeiers
De twee sectoren waar we in 2023 wél 
groei verwachten, zijn de 
zorgbeleggingsmarkt (€1,2 miljard) en 
hotelmarkt (€650 miljoen). De eerste 
lijkt te gaan profiteren van de 
regulering op de woningmarkt enerzijds 
en de marktvraag anderzijds. In 
financieel opzicht kunnen kleinschalige 
nieuwbouwcomplexen of delen van 
nieuwbouwcomplexen soms beter wordt 
omgevormd tot zorgwoningen. Veel 
ontwikkelaars zullen dit naar 
verwachting ook overwegen. Daarnaast 
blijven de kosten oplopen: van 
personeel tot energie, en van 
onderhoud tot verduurzaming. Op 
termijn dwingt dit steeds meer 
zorginstellingen om hun vastgoed af te 
stoten en samen te gaan werken met 
beleggers of woningcorporaties.

En dan de hotelmarkt: die zal na een 
paar zeer rustige jaren licht herstel 
laten zien. De hoofdmoot van het 
grotere hotelvastgoed is nog altijd in 
handen van institutionele beleggers, 
vaak met een lange investeringshorizon. 

Daarnaast droogt de nieuwbouwpijplijn 
van hotels steeds verder op, ondanks 
de stelselmatig groeiende stroom 
toeristen naar ons land. Dit maakt de 
hotelbeleggingsmarkt misschien minder 
dynamisch, maar daarom niet minder 
aantrekkelijk.

Al met al voorspellen we een herijking 
in het eerste halfjaar van 2023, waarbij 
de vraag naar vastgoedbeleggingen 
onder de radar aanwezig blijft – mede 
dankzij gunstige 
exploitatievooruitzichten. Op korte 
termijn verwachten we – gelet op de 
gematigde recessie – licht oplopende 
leegstandscijfers in een aantal sectoren 
(kantoren, hoofdwinkelgebieden). 
Samen met een wat meer gematigde 
huurgroei dan eerder voorspeld, kan dit 
de markt in de breedte iets doen 
afkoelen.

Woningen: zorgenkind door huurprijsregulering

De meest onzekere sector is de 
beleggingsmarkt voor woningen. Vooral 
de huurprijsregulering die in 2024 van 
kracht wordt, is hier debet aan. 
Beleggers herijken hierdoor op grote 
schaal hun strategieën, waarbij enkele 
grote spelers er zelfs voor kiezen om de 
Nederlandse woningmarkt te verlaten. 
Voor het eerst sinds jaren is hierdoor 
sprake van een relatief grote 
hoeveelheid bestaande 
woningcomplexen die in de komende 
periode zullen moeten worden verkocht. 

Daarbij is het nog maar afwachten in 
hoeverre hier voldoende 
investeringsvraag tegenover staat. Tel 
je deze ontwikkelingen bij elkaar op, 
dan verwacht CBRE dat het 
beleggingsvolume uitkomt tussen de 
€3,25 en €3,75 miljard. En dat terwijl de 
potentie een stuk hoger ligt: €6 miljard.
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Renovatiegolf door kapitaalsegmentatie 
op basis van duurzaamheid

Wordt er nu op de beleggingsmarkt 
vooral nog gesegmenteerd op 
sectorniveau, in de komende jaren zal 
dit steeds meer een combinatie worden 
van sectoren en 
duurzaamheidsclassificatie. Deze 
verschuiving hangt samen met 
toenemende (Europese) regelgeving, op 
twee niveaus. Vanuit de vraagzijde, 
denk aan Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR), EU 
Taxonomie en Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD). Maar ook 
vanuit aanbodzijde met de aanzienlijk 
striktere Energy performance of 
building directive (EPBD). 

Beide invloeden maken duidelijk hoe 
essentieel het is om in verdere 
verduurzaming te investeren: om 
waarde toe te voegen, maar ook steeds 
meer om waardevast te blijven. 
Hierdoor gaan ze een bepalendere rol 
spelen bij beleggingsstrategieën en 
wordt verduurzaming van vastgoed 
meer en meer gezien als dé methode 
om waarde toe te voegen in een value
add-strategie bij beleggers.

Value add: shift van bezettingsgraad-
naar ESG-optimalisatie
En zo krijgt de renovatiegolf steeds 
meer vorm. Kozen veel beleggers in het 
verleden nog voor een value add-
strategie, waarbij ze de exploitatie via 
een betere bezettingsgraad 
verbeterden. Nu zien we steeds meer 
investeerders value add-fondsen 
opzetten – op basis van een ESG-
gedreven value add-strategie.

De strikte ESG-voorwaarden die voor 
met name institutionele 
vastgoedfondsen gelden (SFDR), 
zorgen voor een toenemende 
segmentatie van de Nederlandse 
beleggingsmarkt langs de lijn van 
artikel 6, 8 en 9 – conform de EU-
taxonomie. CBRE ziet daarbij wel dat de 
onduidelijkheid over de criteria vanuit 
de European Securities and Markets 
Authority (ESMA) over wanneer een 
fonds in welke 
duurzaamheidsclassificatie valt, 
beleggers nu nog voorzichtig maakt. 

Hierdoor kiezen ze vaak voor een 
lagere duurzaamheidsclassificatie (art 6 
of 8) op een lager niveau dan ze in 
eerste instantie van plan waren. In de 
loop van 2023 verwachten we meer 
helderheid rond de criteria, waardoor 
fondsen verder op zullen schuiven, in 
de richting van een artikel 9-fonds. Dit 
kan een renovatiegolf versnellen, zeker 
als ook fondsaanbieders voor 
particulieren de waarde van duurzaam 
vastgoed meer en meer gaan inzien.



Confidential & Proprietary | © 2023 CBRE B.V. 26

BELEGGINGSMARKT

De verschuiving van kapitaal naar 
duurzame investeringen veroorzaakt 
een sterke discrepantie tussen 
beschikbaar duurzaam kapitaal en het 
aanbod dat aan deze ESG-criteria 
voldoet. Door de activering van – onder 
andere – de SFDR en CSRD, zullen we 
deze verschuiving steeds sterker in de 
prijsvorming terug gaan zien; op de 
gebruikers- én de beleggingsmarkt. 

Door de huidige schaarste merk je dit 
vooral bij de hogere huurniveaus en de 
lagere mutatiegraden van duurzaam 
vastgoed. Niet-duurzame gebouwen 
krijgen daarbij steeds vaker te maken 
met een forse discount op de waarde, 
vanwege de nog te maken 
verduurzamingsinvestering in de 
toekomst. Logisch, want regelgeving 
maakt het steeds noodzakelijker om 
rekening te houden met een verplichte 
onderhoudsinvestering, nodig om te 
voldoen aan de EPBD-regels die Europa 
oplegt. De waarde-spread tussen 
duurzaam en niet-duurzaam vastgoed 
zal hiermee op middellange termijn 
vergroten. Dit lokt niet alleen 
grootschalige renovaties uit, het maakt 
een verduurzamingsslag ook 
winstgevend.

Naast dat verduurzamen winstgevender 
wordt, ontstaat er ook een 
renovatieverplichting vanuit Europese 
wetgeving. Vanaf 1 januari 2027 moeten 
alle commerciële gebouwen namelijk 
voldoen aan energielabel F. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met 
de naderende Europese harmonisatie 
van energielabels, die ervoor kan 
zorgen dat het energielabel – na 
harmonisatie – lager uitvalt. De 
Nederlandse energielabelsystematiek is 
immers aanzienlijk positiever dan die 
van omliggende landen. Een huidige 
energielabel C kan na harmonisatie 
bijvoorbeeld terugvallen naar een 
energielabel F. Sterker, 15% van de 
minst duurzame gebouwen zou een G-
classificatie krijgen. Veel eigenaren 
komen hierdoor de komende jaren voor 
een verplichte verduurzaming te staan.

Al met al betekent het vooral dat 
Europese regelgeving een forse impact 
krijgt op waardebehoud en -groei van 
vastgoed. Waardoor de 
duurzaamheidsstrategie telkens 
bepalender wordt in de acquisitie en 
dispositie van vastgoed. Het 
toenemende waardeverschil tussen 
duurzaam en niet-duurzaam vastgoed 
wordt de voornaamste waardecreatie
voor beleggers in de komende jaren.

Kloof duurzaam kapitaal en ESG-waardig aanbod 
beïnvloedt prijsvorming

Frank Verwoerd
Director Research

T +31 612 638 715
frank.verwoerd@cbre.com

Contact

Erik Langens
Executive Director Capital Markets 

T +31 655 848 213
Erik.langens@cbre.com
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De industriële en logistieke 
vastgoedsector is een belangrijke 
facilitator van e-commerce. Het aantal 
online aankopen neemt al jaren toe, 
maar kreeg in coronatijd nog eens een 
extra boost. Begin 2022 volgde een dip. 
Toch ligt het niveau nog steeds flink 
boven dat van vóór de COVID-19-
pandemie: zo’n 22% van de totaalomzet 
van de detailhandel wordt online 
gehaald, en in 2030 naar verwachting 
zelfs 30%.

De pandemie stuwde online aankopen, 
maar legde tegelijkertijd de 
kwetsbaarheid van de supplychain
bloot. Hierdoor wordt on- en reshoring
populairder. Waar bedrijven hun 
productie eerder naar het buitenland 
verplaatsten, brengen ze die nu juist 
dichter bij huis – met name de 
activiteiten uit China en andere delen 
van Azië. Dit is terug te zien in de 
Nederlandse productieactiviteiten. In 
april 2021 overstegen deze het pre-
coronaniveau, en sindsdien zijn ze 
blijven groeien.

Nederlandse e-commerce en productie-industrie in de lift

We blijven meer online winkelen, en daarnaast groeide ook de 
productie-industrie. Dit stuwt de vraag naar logistiek vastgoed. Toch 
blijkt uitbreiding vaak lastig: er is een groot tekort aan beschikbare 
grond én de overheid wil de bouw van nieuwe distributiecentra gaan 
beperken. De sector zal dus efficiënter om moeten gaan met de 
ruimte die er nog wél is. Er zijn kansen voor uitbreiding, ook zónder 
de footprint van logistiek vastgoed te vergroten.

‘Bestaande bedrijventerreinen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door 
te verdichten. Maar dit is alleen mogelijk met flexibeler overheidsbeleid.’
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Met de groei die de e-commerce en 
industrie doormaakten, steeg de vraag 
naar logistiek vastgoed afgelopen jaar. 
Het aanbod blijft achter, onder meer 
door een beperkte ontwikkelpijplijn. 
Eind 2022 was de leegstand een lage 
2,4%, wat neerkomt op iets minder dan 1 
miljoen vierkante meter. Daarnaast is er 
weinig logistieke ruimte bij gekomen 
door toenemende bouwkosten en een 
tekort aan grond. Ook dit jaar komt er 
hierdoor minder logistiek vastgoed bij. 
Zo is de huidige ontwikkelpijplijn voor 
dit jaar 2,7 miljoen vierkante meter, 
waarvan circa 70% is voorverhuurd. 
Slechts 800.000 vierkante meter komt 
dit jaar effectief op de markt. Gezien het 
jaarlijks gemiddelde opnamevolume van 
2,6 miljoen vierkante meter in de 
afgelopen vijf jaar, wordt het een 
uitdaging om te blijven voldoen aan de 
aanhoudende gebruikersvraag. Daarop 
komt de overheid aan het einde van het 
eerste kwartaal met een restrictievere 
beleidslijn voor de bouw van 
grootschalige distributiecentra, waarvan 
de uitwerking later in het jaar zal 
volgen.

Het dalende aanbod leidde in een jaar 
tijd door het hele land tot hogere huren 
in nieuwe contracten – met een 
huurstijging van gemiddeld 20%. De 
hoogste huurstijgingen werden 
genoteerd in de regio’s Amsterdam, 
Eindhoven, Zuid-Limburg en Tilburg-
Waalwijk. Deze ontwikkeling zet naar 
verwachting door in 2023: CBRE 
voorziet een huurstijging van circa 10% 
bij nieuwe huurcontracten in de 
logistieke hotspots. Voor bestaande 
contracten geldt vaak een jaarlijkse 
indexatie aan de hand van de CPI, maar 
de vraag is in hoeverre eigenaren die 
doorberekenen.

Minder aanbod, huren schieten omhoog
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Het aangekondigde strengere 
overheidsbeleid leidt waarschijnlijk niet 
tot een volledige bouwstop. Maar dat de 
bouw van nieuwe distributiecentra flink 
beteugeld zal worden, lijkt 
onvermijdelijk. De precieze inhoud en 
consequenties van de beperkingen 
worden rond het najaar van 2023 pas 
duidelijk.

Toch liggen er kansen voor de 
logistieke sector. Zo kunnen bestaande 
bedrijventerreinen beter worden benut, 
bijvoorbeeld door waar mogelijk te 
verdichten. De regio Flevoland leent 
zich daar het best voor: 26% van de 
grond op de bedrijventerreinen in de 
regio is nog te bebouwen, ten opzichte 
van een landelijke verdichtingspotentie 
van 17%. Ook kan verticale uitbreiding 
van het volume van logistieke hallen 
uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door bij 
(her)ontwikkeling onder het maaiveld of 
verder de hoogte in te bouwen. Dit is 
alleen mogelijk als de overheid meer 
flexibiliteit geeft: nu geldt er vaak nog 
een te beperkende maximale 
bouwhoogte.

Wanneer panden met een vrije hoogte 
van lager dan 12,2 meter verhoogd 
worden tot dit referentiepunt – dit geldt 
als de gewenste standaard vrije 
stapelhoogte van moderne 
distributiecentra – kan er maar liefst 17 
miljoen m³ aan volume worden 
toegevoegd. Zónder de footprint van de 
panden te vergroten.

Zo zijn er verschillende manieren om 
bedrijvigheid op een efficiënte manier 
meer ruimte te bieden, wat hard nodig 
is om de groeiende Nederlandse 
industrie te blijven faciliteren – en 
tegelijkertijd kostbare ruimte over te 
houden, bijvoorbeeld voor woningen en 
natuur.

Slimme bouwoplossingen bieden uitkomst

‘Gezien het gemiddelde jaarlijkse opnamevolume in de afgelopen vijf 
jaar, wordt het een uitdaging om te blijven voldoen aan de 
aanhoudende, maar licht dalende gebruikersvraag.’
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Niet alleen de inflatie en rente stegen in 
2022, dat geldt ook voor de netto 
aanvangsrendementen. Na een 
jarenlange ononderbroken daling tot 
3,10% in juni, stegen de netto 
aanvangsrendementen in december 
naar 4,35%. Met de verwachte 
renteverhoging van de ECB zet deze 
stijging de eerste helft van 2023 iets 
door. Hierna zal de markt naar 
verwachting stabiliseren, met mogelijke 
compressie op middellange termijn.

De terughoudendheid die beleggers al 
een halfjaar laten zien, zal dan afnemen. 
Uiteindelijk verwacht CBRE voor het 
hele jaar een beleggingsvolume van 
€3,5 miljard, €1,6 miljard lager dan in 
2022, ook mede door minder mogelijke 
investeringen in nieuwbouw. Vanwege 
de schaarste, huurgroei(potentie) en 
aanhoudende, maar iets afnemende 
gebruikersvraag, blijft logistiek 
vastgoed een aantrekkelijke asset class 
voor beleggers.

Markt in balans vanaf medio 2023

‘In 2023 voorzien we een huurstijging van circa 10% bij nieuwe 
huurcontracten in de logistieke hotspots.’

Contact

Jim Orsel
Senior Director, Head of Industrial 
& Logistics Netherlands

T +31 611 262 641
Jim.Orsel@cbre.com
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Door hybride werken – deels op 
kantoor, deels elders – kan een deel van 
de bedrijven sinds de coronacrisis toe 
met minder kantoorruimte. Dat heeft 
een negatief effect op de vraag naar 
kantoorruimte, al werd dit tot medio 
2022 grotendeels gecompenseerd door 
de uitbreidingsvraag vanuit sectoren 
die sterk groeiden. Vooral de techsector
had daar een aandeel in. Per saldo 
zorgde dit zelfs voor dalende 
leegstandcijfers, mede doordat er –
behalve in Amsterdam – nauwelijks 
nieuwe kantoren aan de voorraad 
werden toegevoegd.

Dat tij lijkt nu te keren: het aantal 
onderhuursituaties neemt toe, met 
name bij grote corporates en 
techbedrijven. Die laatste groep heeft 
zijn groeiplannen bijgesteld vanwege de 
opgelopen rente, waardoor ze minder 
kantoorruimte nodig hebben om hun 
groei te faciliteren. Daarnaast nemen 
meer kantoorgebruikers hun 
huisvestingskosten kritisch onder de 
loep, om vervolgens kantoorruimte af te 
stoten om kosten te verlagen.

Leegstand door economische terugval en hybride werken

De terugval in de economie, in combinatie met de veranderingen in 
het gebruik van het kantoor, zorgt komend jaar voor een stijging van 
de leegstand. Die is meer en meer geconcentreerd in 
kantoorgebouwen van lagere kwaliteit. In het eerste halfjaar leidt de 
eerste forse prijsafslag op de investeringsmarkt sinds 2013 tot een 
lage marktdynamiek. Dat herstelt zich in het tweede halfjaar, waarbij 
investeerders zich steeds meer laten leiden door een ESG-strategie. 
Dit zal ook komend jaar leiden tot een verdere verschuiving van 
kapitaal naar kantorenvastgoed van A-kwaliteit en kantoren waar die 
kwaliteit door toevoeging van waarde gerealiseerd kan worden.

‘De hogere kale huur van A-kwaliteitskantoren betaalt zich 
veelal terug in lagere energie- en mobiliteitskosten.’
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Tegelijkertijd neemt de dynamiek op de 
gebruikersmarkt weer toe, al remt de 
onzekere economie het herstel. 
Bedrijven die over hun huisvesting 
durven te beslissen, verwerken hybride 
werken in hun strategie. Wat opvalt: 
bedrijven maken in hun 
huisvestingsbesluit een zorgvuldige 
afweging tussen aspecten zoals 
kwaliteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en 
duurzaamheid, die stuk voor stuk 
bepalend zijn voor hun positionering en 
succes.

Dat heeft enerzijds te maken met de 
arbeidsmarkt en de war for talent, en 
anderzijds met hun ESG-strategie. 
Bovendien willen veel bedrijven dat hun 
kantoor een centrale rol speelt in de 
binding, creatie, innovatie en 
kennisoverdracht. De hogere 
huisvestingskosten betalen zich veelal 
terug in lagere energie- en 
mobiliteitskosten. Niet vreemd dus dat 
nieuwe A-kwaliteitskantoren in trek zijn: 
ze sluiten aan bij de behoeften van 
zowel werknemers als -zoekers.

Verschuiving naar kwaliteit, 
bereikbaarheid en duurzaamheid

Wie naar de cijfers van afgelopen jaren 
kijkt, valt iets op: het aandeel A-
kwaliteitskantoren in het 
opnamevolume is aanzienlijk hoger dan 
het aandeel A-kwaliteit binnen het 
aanbod. Dat wijst erop dat de 
wederverhuurbaarheid van deze 
categorie een stuk beter is. Hetzelfde 
blijkt uit de leegstandcijfers: die zijn 
structureel lager. In de grote vijf 
Nederlandse steden ligt dit voor A-
kwaliteitskantoren op 3,7%, en voor 
secundaire kantoren op 6,9%. Door 
schaarste en gebrek aan nieuwbouw 
neemt ook het huurprijsverschil toe. 
Kantoorruimte van A-kwaliteit is 
ondanks een toename in de voorraad 
nog altijd schaars en zeer goed te 
exploiteren.

Bereikbaarheid: centrale locaties 
steeds gewilder

ESG-criteria zijn bepalend voor de 
vraag of een kantoor als A-kwaliteit 
mag worden gezien. Huisvesting en 
mobiliteit zijn essentiële onderdelen 
van de ESG-strategieën, met name van 
grote bedrijven. Zij kiezen juist voor een 
centrale, bereikbare locatie, zodat 
werknemers minder hoeven te 
forenzen. Dat is duurzaam én 
aantrekkelijk voor het personeel en 
past binnen de S van ESG. Uit enquêtes 
die we hebben uitgevoerd, blijkt reistijd 
namelijk het voornaamste obstakel voor 
werknemers om naar kantoor te komen.
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Een aantrekkelijke en goed bereikbare 
locatie helpt bedrijven om talent aan te 
trekken in een structureel krappe 
arbeidsmarkt en medewerkers naar 
kantoor te krijgen. Op een centrale 
locatie is de pool aan beschikbare 
arbeidskrachten nu eenmaal groter dan 
in de periferie van de stad – puur 
vanwege de reistijd.

Vergelijk een kantoor op Utrecht 
Businesspark Papendorp met een 
vergelijkbare huisvesting naast Utrecht 
Centraal. De bereikbare 
beroepsbevolking – binnen 45 minuten 
afstand met het openbaar vervoer – is 
op de ene plek bijna de helft kleiner dan 
op de andere. 

Dat is de belangrijkste reden voor de 
aanzienlijk hogere huurprijzen op 
centrale locaties. Deze plekken hebben 
enorme potentie en op deze locaties is 
nieuwbouw en renovatie van 
kantoorvastgoed nog financieel 
haalbaar, ondanks de opgelopen 
financieringsrente en sterk gestegen 
bouwkosten. Ook blijkt uit 
huurtransacties dat er in de grootste 
vijf Nederlandse steden verschillende 
kantoorgebieden zijn waar een forse 
huursprong gemaakt kan worden.

Duurzaamheid: óók energierekening 
drijft bedrijven naar duurzaam en 
modern kantoor 

De trek naar moderne, bereikbare en 
duurzame kantoren krijgt op dit 
moment een extra impuls door de 
toegenomen energielasten. Kijken we 
naar de totale huisvestingskosten –
huurprijs plus servicekosten – dan 
wordt het verschil tussen duurzaam en 
niet-duurzaam kantoorvastgoed kleiner. 
De energieprijzen stuwen immers vooral 
de servicekosten in

niet-duurzame kantoren op, doordat het 
energieverbruik per medewerker hier 
significant hoger ligt. Om die reden 
zullen steeds meer partijen de overstap 
naar een duurzaam en modern kantoor 
maken. Tegelijkertijd wordt het 
financieel aantrekkelijker om kantoren 
(verder) te verduurzamen. Duurzame 
kantoren blijken daarnaast populairder 
onder medewerkers en halen over het 
algemeen een hogere bezettingsgraad.
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Ondanks de verwachte toename in 
generieke leegstand, gaat CBRE uit van 
blijvende schaarste als het gaat om de 
duurzaamste en meest modernste 
kantoren in de lokale markt – helemaal 
vergeleken met kantoren van mindere 
kwaliteit. Om in deze kwaliteitsvraag te 
voorzien, spelen nieuwbouw en 
renovatie een belangrijke rol. Dat staat 
in schril contrast met het aantal lopende 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Die 
worden juist verder uitgesteld –
gedwongen door hoge 
financieringslasten, hoge bouwkosten 
en fors dalende kapitaalwaarden.

Dit staat nog los van de 
kapitaalverschuiving naar duurzame 
gebouwen die de Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR) 
veroorzaakt.

Er is steeds meer vraag naar gebouwen 
die op basis van ESG-criteria binnen 
artikel 8 en 9 passen. Zowel vanuit de 
gebruikers- als de beleggingsmarkt is 
er dus behoefte aan duurzame 
gebouwen. Dit versterkt de 
businesscase voor ontwikkelende 
beleggers om een ESG-gedreven value
add-strategie op bestaande, niet-
duurzame kantoren te hanteren. Deze 
businesscase is op kantorenlocaties 
met hogere huurprijzen gemakkelijker 
te maken dan in de overige 
kantoorgebieden. Hier zal deze 
verduurzaming eerder een 
langetermijnstrategie zijn, al zorgt de 
C-labelverplichting – op 1 januari 2023 
ingegaan – voor een flinke stok achter 
de deur.

Anticyclisch investeren in nieuwbouw en renovatie

‘Huisvesting en mobiliteit zijn essentiële onderdelen van een 
ESG-strategie, helemaal van grote bedrijven. Zij kiezen 
bewust voor centrale, bereikbare locaties.’
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Hoewel er op de kantorenmarkt veel 
beleggingskansen liggen, verwachten 
we een rustiger jaar dan 2022. Dit heeft 
alles te maken met de prijsherijking die 
gaande is. Deze ontwikkeling heeft tijd 
nodig: we zien namelijk voor het eerst 
sinds 2013 over de hele breedte van de 
kantorenmarkt een stijging in 
aanvangsrendementen en een 
afwaardering van het vastgoed. We 
verwachten dat de dynamiek terugkeert 
op het moment dat de 
financieringsrente en de exit yields zijn 
gestabiliseerd – en wanneer het effect 
daarvan voelbaar is in de markt. 

Veel beleggers zullen vanwege de 
gedaalde prijzen tot de tweede helft van 
het jaar willen wachten, om vervolgens 
kantoorgebouwen met herontwikkel- of 
renovatiepotentie aan te kopen tegen 
gereduceerde prijzen. 

Op het moment dat de bouwkosten 
normaliseren, voegen ze vervolgens 
waarde toe door het kantoorgebouw te 
moderniseren en te verduurzamen, 
waardoor een flinke huur- én 
waardesprong kan worden gemaakt. De 
vraag naar moderne kantoren blijft 
groot, mede vanwege de door schaarste 
gedreven huurgroei. De vraag zal in het 
tweede halfjaar van 2023 naar 
verwachting toenemen, als de stabiliteit 
op de financiële markten terugkeert en 
er een nieuw prijsevenwicht bereikt 
wordt waar zowel kopers als verkopers 
zich in kunnen vinden. Het 
beleggingsvolume blijft in 2023 steken 
op €3 miljard, vooral vanwege een 
rustige start van het jaar met flink 
gedaalde prijzen. Dit betekent een 
daling van 21,6% ten opzichte van 2022.

Verwachting: minder dynamiek, 
meer investeringen in kwaliteit

‘Op dit moment is een prijsherijking gaande. Naar 
verwachting keert de dynamiek terug zodra de 
financieringsrente en exit yields zijn gestabiliseerd.’
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Het beleggingsvolume leek in 2022 af te 
stevenen op een bedrag boven de €6 
miljard. Maar beleidsonzekerheid en de 
oplopende financieringsrente zorgden –
met name in de tweede helft van het 
jaar – voor een flink lager 
beleggingsvolume: €3,7 miljard.

Beleggingsvolume valt terug door 
financieringsrente en beleidsonzekerheid

De woningmarkt van 2023 staat in het teken van creatief en 
anticyclisch denken. Voor het eerst in tien jaar dalen de prijzen, wat 
nieuwbouw in toenemende mate in de weg zit. Om genoeg bij te 
kunnen bouwen én het beschikbare investeringsvermogen van 
beleggers optimaal te benutten, zullen projectontwikkelaars flexibel 
moeten kunnen plannen, wat om deregulering vraagt van gemeenten. 
Op de beleggingsmarkt verwachten wij voor de bestaande bouw 
komend jaar een relatief hoog beleggingsaanbod, maar het is nog 
maar de vraag of daar voldoende investeringscapaciteit tegenover 
staat.

‘Bij dalende nieuwbouwopbrengsten aan de ene kant en hoge 
grond- en bouwkosten aan de andere, ligt een impasse op de 
nieuwbouwkoopwoningmarkt op de loer.’

Een groot deel van het potentiële 
investeringsaanbod strandde in de 
tweede helft van het jaar. Voor het 
merendeel van de projecten kwam dit 
met name door de opgelopen 
financieringsrente, voor de rest was de 
onzekerheid rond de aangekondigde 
huurprijsregulering de belangrijkste 
drempel. 

De rentestand heeft zulke impact gehad 
op het prijsniveau dat veel verkopers 
zich terugtrokken. 

Daar zijn twee belangrijke verklaringen 
voor: ze hoéfden niet te verkopen, of de 
transactieprijs lag te ver onder de 
boekwaarde.
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Waar we op de beleggingsmarkt voor 
huurwoningen de eerste gevolgen zien 
van dalende prijzen, geldt dat in 
vergelijkbare mate ook voor de 
nieuwbouw-koopwoningmarkt. De 
koopwoningmarkt keert zich van een 
verkopers- naar een kopersmarkt. 
Voornaamste oorzaken: oplopende 
hypotheekrente en toenemende 
economische onzekerheid. 

Nieuwbouwimpasse dreigt
De dubbele lasten bij 
nieuwbouwwoningen zorgen er daarbij 
voor dat nieuwbouwprojecten 
aanzienlijk lastiger verkopen. Bijkomend 
effect is dat de vraag naar nu al 
schaarse huurwoningen als alternatief 
verder toeneemt – net als tijdens de 
prijsdalingen tussen 2008 en 2013.

Een terugval van het aantal verkopen 
van nieuwbouwwoningen betekent dat 
de start van de bouw van veel projecten 
de aankomende tijd flink wordt 
vertraagd, of zelfs uitgesteld. Daarbij 
blijkt dat het verschil tussen de 
transactieprijs per vierkante meter 
tussen bestaande bouw en 
nieuwbouwwoningen fors is opgelopen, 
waarmee nieuwbouw zichzelf uit de 
markt prijst. 

Een onwenselijke situatie, waarin 
projectontwikkelaars de 
opbrengstpotentie moeten herzien bij 
tegenvallende verkoopcijfers. Bij 
dalende nieuwbouwopbrengsten, hoge 
grondprijzen en bouwkosten ligt een 
impasse op de 
nieuwbouwkoopwoningmarkt op de loer.

Woningtekort blijft nijpend

De verkoop van nieuwbouwwoningen 
stokt en de huizenprijzen dalen. Toch 
blijven de fundamentele drivers voor de 
woningvraag in Nederland intact. Het 
aantal huishoudens blijft de komende 
jaren groeien, en door de sterke 
migratiestroom komt het 
bevolkingscijfer waarschijnlijk hoger uit 
dan het CBS verwachtte. 

Ook blijft het structurele woningtekort 
in stand – zeker met een lage aanwas 
van nieuwbouw. Sterker nog: een 
verdere terugval en vertraging van 
nieuwbouwprojecten kan het 
woningtekort verder doen oplopen.
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Om verdere terugval van de 
bouwproductie te voorkomen, moet de 
markt op zoek naar anticyclische 
maatregelen die de bestaande 
investeringscapaciteit optimaal 
benutten. Zowel ontwikkelaars als 
particuliere kopers zouden financieel 
kunnen worden ontzien door 
bijvoorbeeld een tijdelijke btw-verlaging 
of premieregelingen. CBRE verwacht 
daarnaast dat woningcorporaties en 
beleggers de afgenomen vraag op de 
particuliere koopwoningmarkt voor een 
beperkt deel kunnen compenseren, 
maar dit vereist wel een zekere 
flexibiliteit in de programmering van 
nieuwbouwprojecten, en die ontbreekt 
nu in de beleidstendens van gemeentes. 
Projectontwikkelaars raken steeds 
verder verstrikt in strenge verkoop- en 
exploitatieregels. Zonder deze 
beperkende programmeringsdrang 
zouden ze meer ruimte hebben om te 
schuiven tussen segmenten en 
prijsklassen, bijvoorbeeld naar 
seniorenwoningen. Dit kan de 
businesscase voor meer 
nieuwbouwprojecten rendabel houden 
én motiveert ontwikkelaars om door te 
bouwen. 

Anticyclisch en flexibel denken
Door flexibiliteit in de plannen in te 
bouwen, kunnen woningcorporaties en 
beleggers in zekere mate een 
afzetgarantie vormen voor 
projectontwikkelaars om te blijven 
ontwikkelen. Vergelijkbaar met de 
maatregelen tijdens de 
woningmarktcrisis tussen 2011 en 2013.

Aan de kostenkant zullen de grondprijs, 
de initiële én uiteindelijke 
opbrengstverwachting aan elkaar 
moeten worden gekoppeld. Een 
wederzijdse clawback-constructie kan 
veel projecten helpen die nu vast of 
stuk dreigen te lopen, door met 
terugwerkende kracht de 
grondprijsvergoeding passend te 
maken. Nieuwe ontwikkelingen hoeven 
dan niet meer stil te liggen vanwege 
een te hoge grondprijs om projecten 
rendabel te houden.

‘De verkoop van nieuwbouwwoningen stokt en de 
huizenprijzen dalen. Toch blijven fundamentele drivers voor 
de woningvraag in Nederland intact.’

Veel onzekerheid over beleggingsmarktdynamiek

Door de neerwaartse prijsdruk in de 
woningbeleggingsmarkt en 
verminderde investeringsbereidheid 
onder beleggers zien we het komende 
halfjaar fors minder dynamiek. 
Woningcorporaties zullen een deel van 
dit vacuüm opvullen door zich meer in 
het middensegment te mengen. 

Maar ook zij zijn gebonden aan een 
beperkte investeringscapaciteit, die 
voor een groot deel nodig is voor 
verdere verduurzaming van hun 
bestaande bezit. Duidelijkheid over de 
huurprijsregulering geeft beleggers bij 
nieuwbouw houvast, maar de dalende 
beleggingswaarde maakt het lastig om 
tot een transactie met ontwikkelaars te 
komen.
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Bij bestaande woningportefeuilles 
verwachten we een hoog aanbod: een 
groot deel van de portefeuilles die in 
2022 niet verkocht zijn, komen weer 
beschikbaar – al dan niet via een off-
marketverkoop. Dit levert relatief veel 
verkopers en een handjevol kopers op. 
Het gebrek aan vraag komt deels door 
het huurprijsbeleid: beleggers uit 
binnen- en buitenland trekken zich

‘Naar verwachting kunnen woningcorporaties en beleggers de 
afgenomen vraag op de particuliere koopwoningmarkt compenseren 
– maar flexibiliteit in de programmering van nieuwbouwprojecten is 
een belangrijke voorwaarde.’

terug uit oudere woningcomplexen, 
terwijl potentiële nieuwkomers erg 
voorzichtig zijn. Investeringsvraag en -
aanbod zullen elkaar moeizamer vinden, 
waardoor CBRE een grotere prijsdaling 
verwacht van bestaande 
woningbouwcomplexen. Al met al is de 
verwachting voor komend jaar onzeker 
en behoudend, met een geschat 
beleggingsvolume van tussen de €3,25 
en €3,75 miljard.

Contact

Thomas Westerhof
Head of Residential Investments 
Continental Europe

T +31 650 075 104
thomas.westerhof@cbre.com
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De consumentenbestedingen zijn in 
2022 toegenomen, met name aan 
diensten en energie. Uitgaven aan 
goederen zijn minder eenduidig. In 
sommige branches nam het volume af, 
maar door hogere prijzen steeg de 
omzet alsnog. De toename in 
bestedingen is opvallend, aangezien het 
consumentenvertrouwen al maanden op 
een historisch laag niveau ligt.

Bestedingen toegenomen, ondanks historisch laag 
consumentenvertrouwen

De retailmarkt zit in een transitiefase. Hoewel de sector de afgelopen 
jaren robuust is gebleken, vormen de hogere kosten en dalende 
inkomsten een nieuwe uitdaging voor veel retailers. Daardoor zal de 
leegstand waarschijnlijk iets oplopen. Tegelijkertijd zien we nieuwe 
ondernemers opstaan, die nu kansen krijgen op gewilde locaties. 
Deze bewegingen zijn onderdeel van de cyclus op de retailmarkt. 
Naar verwachting zal de beleggingsdynamiek na de eerste helft van 
2023 terugkeren.

‘De leegstand van 6% zal waarschijnlijk iets oplopen. Toch heeft de 
markt zich in het verleden erg weerbaar getoond: transformaties en 
nieuwe toetreders houden de leegstand beperkt.’

We besteden dus meer dan het 
consumentenvertrouwen doet 
vermoeden. Dit komt onder meer 
doordat veel mensen de laatste jaren 
hebben kunnen sparen. Ook de 
historisch lage werkloosheid speelt een 
belangrijke rol: baanzekerheid zorgt 
voor financiële zekerheid. Maar nu de 
economische groei stilvalt en spullen 
duurder worden, zullen mensen naar 
verwachting de hand toch eerder op de 
knip houden.

Spannende tijden voor retailers

In 2023 breekt er voor veel retailers 
opnieuw een spannende tijd aan. De 
energierekening is flink opgelopen en 
inflatie leidt tot duurdere inkoop. 
Daarnaast zijn de personeelskosten 
toegenomen: het minimumloon steeg 
bijvoorbeeld met 10%. Veel retailers 
hebben te maken gehad met een flinke 
huurverhoging – of verwachten deze 
nog – doordat de huurindexatie aan de 
inflatie is gekoppeld. Die hogere kosten, 
in combinatie met verwachte lagere 
consumentenbestedingen in 2023, zijn 
na een periode met lockdowns en 
gedwongen winkelsluitingen voor veel 
retailers een nieuwe beproeving.

Toch is er ook goed nieuws. 
Waarschijnlijk is de terugval in 
economische groei van tijdelijke aard, 
doordat de meeste lonen dit jaar stijgen 
en het energieprijsplafond de 
consumentenuitgaven aan energie 
vermindert, waardoor mensen meer 
geld overhouden voor andere 
bestedingen. Ja, het CPB verwacht nog 
steeds dat de koopkracht in 2023 met 
gemiddeld -4% afneemt. Maar deze 
daling was zonder loonstijging en het 
prijsplafond een stuk groter geweest.
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De afgelopen jaren was het aantal 
faillissementen in de retailsector –
ondanks de lockdowns en gedwongen 
winkelsluitingen – erg laag. Dit kwam 
deels door de overheidssteun. Toch 
zullen de toenemende kosten en 
teruglopende bestedingen naar 
verwachting een negatieve weerslag 
krijgen op de vraag naar winkelruimte. 
Doorgaans drukken nieuwe en 
expansieve retailers dan op de 
pauzeknop wat betreft nieuwe winkels. 
En ketens die hun marge zien 
verkleinen, passen hun winkelnetwerk 
aan.

Naast retailers die vrijwillig stoppen, zal 
naar verwachting het aantal 
faillissementen in 2023 toenemen. Dit 
geldt vooral voor zelfstandigen, doordat 
zij doorgaans minder financiële reserves 
hebben. En stopt een zelfstandige, dan 
opent deze niet altijd een nieuwe zaak. 

Gebruikersmarkt robuuster, maar zelfstandigen 
kunnen steun gebruiken

Zo dreigen deze local heroes langzaam 
uit de winkelstraat te verdwijnen, wat 
ten koste gaat van de aantrekkelijkheid 
van een winkelgebied. Willen overheid 
en vastgoedeigenaren die waarborgen, 
dan moeten ze oog hebben voor deze 
groep en steun bieden waar mogelijk.

De leegstand – nu 6%1 – zal 
waarschijnlijk weer iets oplopen. Toch 
zal een faillissementsgolf zoals in 2016 
naar verwachting uitblijven. De 
coronapandemie heeft laten zien dat de 
gebruikersmarkt een stuk robuuster is 
geworden. Zo hebben veel retailers 
inmiddels een succesvolle omnichannel-
strategie geïmplementeerd. CBRE 
verwacht dat het aantal winkelketens 
dat in 2023 geen bestaansrecht meer 
heeft, beperkt blijft.

(1) In aantallen (Locatus, 2023)

Gezonde cyclus op de retailmarkt

Ondanks de verwachte terugval van 
vraag naar winkelruimte, zien we in 
bepaalde segmenten en locaties juist 
weer reuring op de gebruikersmarkt, 
met nieuwe ondernemers die een winkel 
willen openen. Onder hen ook veel 
retailers die zijn gestart met een 
webshop, en nu een fysieke winkel 
willen openen om de 
merkbetrokkenheid te vergroten of 
beleving toe te voegen. Een winkel waar 
mensen producten kunnen zien, voelen, 
passen en ruilen. Of waar ze advies 
kunnen krijgen. Onder nieuwe 
toetreders valt ook op dat het weinig 
mode- en schoenenwinkels betreft, 
maar relatief veel delicatessenwinkels. 

Dit soort winkels heeft vaak een 
positieve invloed op de retailmix in een 
winkelgebied, en maakt deze 
aantrekkelijker. Wij verwachten dan ook 
een ‘normale’ cyclus in de retailmarkt 
tegemoet te gaan. Mocht ergens een 
gewild winkelpand leeg komen te staan, 
biedt dat kansen voor andere 
ondernemers. De huurprijzen zijn de 
afgelopen jaren in de meeste 
winkelstraten flink gedaald. Voor veel 
winkelpanden en -gebieden lijkt de 
bodem bereikt. Dit maakt dat 
businesscases die eerst niet rendabel 
waren, nu wel interessant zijn. 
Vastgoedeigenaren die de 
opstartkosten voor nieuwe toetreders 
laag kunnen houden, staan vooraan om 
leegstaande panden te verhuren.
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De kwetsbaarheid van winkelgebieden 
verschilt. Zo blijkt uit eigen onderzoek 
naar hoofdwinkelgebieden, dat deze 
met name kwetsbaar zijn in plaatsen 
met 150.000 tot 250.000 inwoners, 
doordat daar vaak relatief veel 
leegstand is. Daarnaast nam het aantal 
bezoekers de afgelopen jaren flink af –
waar de vier grote steden overigens ook 
mee te maken kregen.

Kwetsbare winkelgebieden

Twee categorieën hoofdwinkelgebieden 
lijken juist erg weerbaar. In kleine 
plaatsen is er haast geen leegstand, en 
focust een groot deel van de winkels 
zich op dagelijkse producten. En in 
plaatsen met 100.000 tot 150.000 
inwoners zijn veel leegstaande panden 
getransformeerd, bijvoorbeeld naar 
woningen.

Om te achterhalen welke het meest kwetsbaar zijn, bekeken we van 125 hoofdwinkelgebieden de 
branchering, leegstand, het leegstandverloop en het aantal zelfstandigen. Ook onderzochten we hoe de 
bezoekersaantallen zich de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe 
kwetsbaarder het gebied. Toch betekent een hoge score niet meteen dat het daar slecht gaat, het risico 
ligt er alleen relatief hoog. Bovendien zien we dat veel winkelgebieden zich de laatste jaren aanpasten 
met alternatieve bestemmingen, waardoor de levendigheid gewaarborgd blijft.

‘Het faillissement van de ene winkelier biedt kansen voor de 
andere; een gezonde cyclus op de retailmarkt.’

‘Supermarkt-gedreven vastgoed blijft ook in 2023 
het meest populair onder beleggers.’
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In 2022 was het totale 
beleggingsvolume met ruim €1,8 miljard 
iets hoger dan het jaar ervoor, ondanks 
de terugval in transacties die in het 
derde kwartaal werd ingezet. Deze 
terugval zal zich dit jaar waarschijnlijk 
pas herstellen, zodra de impact van de 
haperende economie op 
consumentenbestedingen duidelijker is. 
Daarnaast zullen de 
financieringsmogelijkheden en -
voorwaarden weer enigszins 
voorspelbaar en minder onrustig 
moeten zijn. CBRE verwacht dan ook 
dat de beleggingsdynamiek in de eerste 
helft van 2023 nog beperkt blijft. Daarna 
zal er een nieuw evenwicht ontstaan, 
waarbij kopers en verkopers elkaar 
weer weten te vinden.

Supermarkt-gedreven vastgoed blijft 
ook in 2023 het populairst onder 
beleggers, mede doordat 
supermarktondernemers de hoge 
huurindexaties relatief goed kunnen 
dragen. Wel zullen beleggers in deze 
niche zich de komende jaren moeten 
voorbereiden op een veranderende 
dynamiek, veroorzaakt door een 
verdere consolidatie en toename van 
het aandeel online verkopen. Hoewel de 
aanvangsrendementen voor 
supermarkten in de tweede helft van 
2022 voor het eerst in vijf jaar 
toenamen, verwacht CBRE in de eerste 
helft van 2023 nog slechts een lichte 
stijging.

Aanvangsrendementen stijgen, maar blijven gematigd

Dit laatste geldt ook voor prime 
PDV/GDV-vastgoed. Gebouwen met 
herontwikkelingskansen of op 
strategisch gelegen locaties zijn 
daarentegen zeer liquide en daardoor 
waardevast. Deze niche is vaak – ten 
onrechte – onderbelicht en 
ondergewaardeerd. CBRE verwacht dit 
jaar meer interesse in dit type vastgoed.

In 2022 waren beleggers relatief actief 
in high street-vastgoed, door de relatief 
hoge rendementen en de huren die na 
een forse daling beginnen te 
stabiliseren. Ondanks de uitdagingen 
voor gebruikers zal naar verwachting de 
vraag naar high street verder toenemen, 
vooral vanuit particulieren en family 
offices. Behalve voor het absolute 
topsegment – waar sprake is van een 
negatieve correctie – zullen de waarde-
aanpassingen voor high street
doorgaans beperkt zijn. Wel zullen 
beleggers de solvabiliteit van huurders 
beter in de gaten houden.

Winkelvastgoed heeft de afgelopen 
jaren al te maken gehad met een flinke 
afwaardering, waardoor 
aanvangsrendementen gematigder of 
zelfs niet stijgen ten opzichte van 
andere sectoren. We verwachten in 
2023 een beleggingsvolume van €1,4 tot 
€1,5 miljard, lager dan het volume van 
2022.
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Lodewijk Buijs
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In de komende dertig jaar verdubbelt 
het aantal ouderen ongeveer. Deze 
groep zal steeds langer zelfstandig 
blijven wonen, terwijl de zorgvraag en –
zwaarte toenemen. Dit leidt tot een 
groeiende vraag naar geschikte 
seniorenwoningen en 
zorgappartementen. 

435.000 woningen nodig voor ouderen

De vraag naar geschikt (woon)zorgvastgoed blijft hoog door de 
alsmaar toenemende vergrijzing. Tussen nu en 2050 moeten er liefst 
435.000 ouderenwoningen bij komen, terwijl de 
woningbouwproductie stokt. Daarnaast drijven de stijgende energie-
en personeelskosten zorginstellingen in het nauw en neemt de druk 
om sneller te verduurzamen toe. Een mogelijk antwoord op de 
toenemende vraag aan toekomstbestendige ouderenwoningen: 
geclusterde zorgwoningen. Maar om die te ontwikkelen, zal 
zorgvastgoed een integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling 
moeten worden.

‘Met binnenstedelijke verdichting benutten we de bestaande 
ruimte een stuk efficiënter, en hebben ouderen winkels en 
voorzieningen binnen handbereik.’

Concreet betekent dat: tot 2050 moet 
een op de drie van de benodigde 
nieuwe woningen geschikt zijn voor 
ouderen(zorg) – zo’n 435.000. Nogal 
een opgave, erkent ook de overheid 
inmiddels. Hierdoor wordt zowel op 
landelijk als gemeentelijk niveau meer 
gestuurd op toevoeging van 
zorgwoningen in nieuwbouw- en 
gebiedsontwikkelingen.

Mixen, clusteren, transformeren en verdichten

De afgelopen decennia leverden we in 
Nederland meer zorg op kleinschalige, 
versnipperde locaties. Dat is niet alleen 
inefficiënt en duur, maar biedt bovenal –
zeker gezien het voortdurende 
personeelstekort – onvoldoende 
antwoord op de zorgvraag van de grote 
groep toekomstige ouderen. Er zal 
vooral gefocust moeten worden op 
sterke woonzorgclusters creëren 
rondom de belangrijkste voorzieningen 
in en rondom de stad, waarbij functie-
en doelgroepmenging van jong en oud 
essentieel is. Dus meer grootschalige, 
mixed-use ontwikkelingen.

CBRE ziet een interessante kans in 
binnenstedelijke verdichting. 
Bijvoorbeeld door zorgwoningen toe te 
voegen aan eenlaagse winkelcentra. Zo 
kan de bestaande ruimte een stuk 
efficiënter worden benut en hebben 
ouderen winkels en voorzieningen 
binnen handbereik. Bijkomend voordeel: 
er is in de regel meer draagvlak voor de 
herontwikkeling van winkelcentra.
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Zorginstellingen hebben een enorme 
uitbreidingsbehoefte, terwijl de 
investeringsruimte ontbreekt en de 
benodigde snelheid niet haalbaar is. Dat 
heeft een aantal oorzaken. Veel van hen 
verkeren in financieel zwaar weer, 
doordat stijgende personeels- en 
energiekosten tot verliezen leiden. De 
energiekosten binnen de sector stijgen 
dit jaar met liefst 27% tot zo’n €1,9 
miljard – dus boven op de toename van 
€1,5 miljard in 2022. Bovendien voert de 
overheid de verduurzamingsdruk op 
door na dit jaar de energiecompensatie 
voor zorginstellingen af te schaffen en 
verduurzaming van zorgvastgoed meer 
en meer te verplichten.

Zorginstellingen en beleggers vinden elkaar meer en meer

Mede hierdoor zien we dat de 
populariteit van sale-and-lease-
backconstructies stijgt onder 
zorginstellingen. Door hun vastgoed te 
verkopen, smeden ze een partnership 
met een investeerder. Dankzij de 
samenwerking – en het vrijkomende 
kapitaal – kunnen ze uitbreiden, 
moderniseren en verduurzamen. 
Bovendien krijgen ze meer ruimte om te 
focussen op hun kerntaak: zorg 
verlenen. De oplossing blijkt populair: 
het aandeel sale-and-leasebacks 
verdubbelde ten opzichte van vorig jaar, 
naar 15% van het totale volume – goed 
voor een volume van zo’n €158 miljoen. 
Mede hierdoor is het 
investeringsvolume in de zorgmarkt 
afgelopen jaar niet gedaald. Dat 
gebeurde – op de winkel- en 
hotelbeleggingsmarkt na – in alle 
andere sectoren wel.

‘Dankzij de samenwerking met een investeerder – en het 
vrijkomende kapitaal – kunnen zorginstellingen uitbreiden, 
moderniseren en verduurzamen.’
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Naast de uitbreidingsbehoefte op 
bestaande locaties en herontwikkeling 
van minder renderend vastgoed, zoals 
winkels of kantoren, liggen er voor 
zorgvastgoed de komende jaren 
belangrijke kansen bij de reguliere 
woningbouw. Steeds meer 
woningbouwontwikkelingen lopen tegen 
afzetproblemen aan. Op de 
koopwoningmarkt neemt het aanbod 
van nieuwbouw sterk toe – terwijl uit 
het verleden blijkt dat deze woningen 
bij dalende prijzen zeer lastig verkocht 
worden. Ook op de huurwoningmarkt 
zorgt regelgeving ervoor dat kleinere 
woningen (minder dan 70 vierkante 
meter) nagenoeg onmogelijk in de vrije 
sector gerealiseerd kunnen worden. 
Terwijl dit gewilde woningbouwproduct 
júist aansluit bij de vraag van ouderen.

Projectontwikkelaars verleggen focus naar zorgwoningen

Het voordeel is dat zorgwoningen de 
reguleringsdans kunnen ontspringen. 
Ze kunnen een verhoging van 35% van 
het aantal woningwaarderingspunten 
verdienen, wat maakt dat deze 
woningen wel ongereguleerd kunnen 
worden aangeboden. CBRE verwacht 
dan ook dat projectontwikkelaars dit als 
belangrijke uitweg gaan gebruiken om 
toch de bouwproductie enigszins op 
peil te kunnen houden. Zo dragen ze bij 
aan de uitbreidingsbehoefte en kan 
zorg efficiënter worden geleverd. Door 
meer zorgwoningen te bouwen, komt de 
doorstroming op de huizenmarkt 
bovendien op gang, waardoor grotere 
woningen – nu vaak bewoond door 
ouderen – weer vrijkomen voor jonge 
gezinnen. Daarbij zijn gemeenten erg 
welwillend om maatschappelijk 
vastgoed in de vorm zorgwoningen toe 
te voegen aan de voorraad.

‘Dankzij de samenwerking met een investeerder – en het 
vrijkomende kapitaal – kunnen zorginstellingen uitbreiden, 
moderniseren en verduurzamen.’



Confidential & Proprietary | © 2023 CBRE B.V. 52

ZORG

De ruimte die ontwikkelaars zoeken om 
woningbouwprojecten aan te passen 
naar zorgwoningprojecten, moet wel 
worden geboden door gemeenten. Tot 
op heden houden gemeenten echter 
nog veel te weinig rekening met de 
toenemende vraag naar zorgwoningen, 
zo blijkt uit een steekproef van de 
woonzorgvisies bij de 25 gemeenten 
met de grootste zorguitbreidingsvraag.

Een meerderheid (68%) erkent de 
noodzaak van doorstroming, clustering 
en aanpassing, maar slechts de helft

Meer gemeenten moeten concrete doelen 
stellen voor zorguitbreidingen

daarvan stelt specifieke doelstellingen 
(programmering, afzetdoelstelling). 
Kortom: slechts een derde van de 
gemeenten heeft een concreet plan 
voor de bouw van zorgwoningen. Een 
op de zes gemeenten zit zelfs nog in 
een verkennende fase, terwijl de tijd nu 
toch echt begint te dringen. Gemeenten 
moeten flexibel meebewegen met 
projectontwikkelaars die zich richting 
zorgwoningen heroriënteren. Zo kan de 
bouw doorgaan en de balans van de 
woningvoorraad veiliggesteld worden.

De ruimte die ontwikkelaars zoeken om 
woningbouwprojecten aan te passen 
naar zorgwoningprojecten, moet wel 
worden geboden door gemeenten. Tot 
op heden houden gemeenten echter 
nog veel te weinig rekening met de 
toenemende vraag naar zorgwoningen, 
zo blijkt uit een steekproef van de 
woonzorgvisies bij de 25 gemeenten 
met de grootste zorguitbreidingsvraag.

Een meerderheid (68%) erkent de 
noodzaak van doorstroming, clustering

Toename beleggingsvolume uitzonderlijk

en aanpassing, maar slechts de helft 
daarvan stelt specifieke doelstellingen 
(programmering, afzetdoelstelling). 
Kortom: slechts een derde van de 
gemeenten heeft een concreet plan 
voor de bouw van zorgwoningen. Een 
op de zes gemeenten zit zelfs nog in 
een verkennende fase, terwijl de tijd nu 
toch echt begint te dringen. Gemeenten 
moeten flexibel meebewegen met 
projectontwikkelaars die zich richting 
zorgwoningen heroriënteren. Zo kan de 
bouw doorgaan en de balans van de 
woningvoorraad veiliggesteld worden.
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Laura Seckel
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T +31 621 418 879
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De toeristenstroom in Nederland is weer 
op het oude peil, in tegenstelling tot de 
eerdere algemene verwachting. Wel is 
zichtbaar dat een groot deel van de 
overnachtingen nog voortkomt uit het 
staycation-effect: vakantie in eigen 
land. Ook komen er nog significant 
minder toeristen uit Azië en Australië 
dan in 2019. In de breedte heeft de 
markt zich dus nog niet volledig 
hersteld, met name doordat er 
gedurende 2022 nog intercontinentale 
reisbeperkingen waren – en China tot 
kortgeleden zelfs nog te maken had met 
lockdowns. Toch kan geconcludeerd 
worden dat de toeristenmarkt –
ondanks de economische tegenspoed –
in de komende jaren naar verwachting 
zal blijven groeien.

Toeristenmarkt sneller dan verwacht terug op niveau

Het toerisme herstelt zich sneller dan verwacht en die trend zet de 
komende jaren door. Toch zetten de stijgende energie-, personeels-
en inkoopkosten hotels onder druk. Voor een groot deel worden deze 
doorberekend aan gasten, maar niet volledig. Dat maakt 
verduurzaming financieel steeds aantrekkelijker – of zelfs 
noodzakelijk. De dynamiek op de beleggingsmarkt was laag in 2022, 
mede door de opgelopen financieringsrente en dalende 
waarderingen. CBRE verwacht dat die stilte ook het komende halfjaar 
nog hoorbaar is, waarna de markt in de tweede helft van 2023 
opbloeit.

‘Na twee moeizame jaren krijgt financieel herstel op de korte 
termijn nog de voorkeur boven verduurzaming op de lange.’

Wat verder opvalt: gasten uit het 
Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika 
boeken aanzienlijk minder 
overnachtingen dan vóór de COVID-19-
pandemie. Vermoedelijk komt dit door 
een daling van het aantal zakelijke 
overnachtingen. Het is nog te vroeg om 
te zeggen of deze trend doorzet: 
bedrijven hadden het in 2022 zwaar, en 
daardoor mogelijk minder budget voor 
zakelijke reizen. Ook heeft hybride 
werken de noodzaak van zakelijk reizen 
beperkt.
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Hotels ontvangen – na de twee zware 
COVID-19-jaren – weer meer gasten en 
zien hun omzet daardoor flink stijgen. 
De gemiddelde bezettingsgraad was in 
het eerste kwartaal van 2022 nog laag 
door de geldende coronabeperkingen. 
In het zomerseizoen bleek de 
bezettingsgraad in vier van de zes 
voornaamste Nederlandse hotelsteden 
weer nagenoeg op het pre-
coronaniveau. Alleen in Amsterdam – en 
in mindere mate Den Haag – is de 
bezettingsgraad nog niet volledig 
hersteld.

Hotels zien omzet én kosten stijgen
De inkomsten nemen dus toe, maar ook 
energie-, personeels- en inkoopkosten 
stijgen hard, waardoor de 
winstgevendheid van hotels toch onder 
druk staat. Hotels berekenen deze 
kostenstijging deels door in de 
kamerprijs: gasten betalen voor een 
gemiddelde hotelkamer in Amsterdam 
11% meer dan in 2019, en in andere 
grote steden tot zelfs 27% meer 
(Maastricht). Hierdoor is de omzet per 
kamer (REVPAR) in veel gevallen hoger 
dan in 2019. Toch kunnen hotels niet 
alle kosten op hun klanten afwentelen. 
Daardoor dalen de rent coverage ratios, 
met waardevermindering van het 
vastgoed tot gevolg.

Door de lagere rent coverage ratios
voelen beleggers én hotelexploitanten 
een steeds grotere noodzaak om te 
verduurzamen. Een hotel verbruikt veel 
energie, waardoor elke besparing een 
groot verschil maakt voor de 
exploitatieresultaten. Op dit moment 
bedragen de energiekosten zo’n 4% tot 
8% van de hotelinkomsten, waarbij deze 
in hotels met wellness of een zwembad 
nog veel hoger liggen. Dat is een stuk 
meer dan een jaar geleden, en CBRE 
verwacht dat deze uitgaven voorlopig 
verder zullen stijgen.

Verduurzaming: kostbaar, maar noodzakelijk
Toch is verduurzamen in de praktijk 
kostbaar, omdat hotels in veel gevallen 
tijdelijk geen gasten kunnen ontvangen 
in kamers die gerenoveerd worden. Na 
twee moeizame jaren krijgt financieel 
herstel op de korte termijn nog de 
voorkeur boven verduurzaming op de 
langere termijn. Desondanks voelen 
hotels steeds meer druk om te 
verduurzamen, want voor gasten is 
sustainability een steeds belangrijkere 
eis, zolang dit niet ten koste gaat van 
het comfort.
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Steeds meer hotelketens gebruiken 
deze nieuwe trend om zich te 
positioneren als duurzaam merk. Denk 
aan Hotel Jakarta in Amsterdam en 
Suite Hotel Pincoffs in Rotterdam.

Ook institutionele beleggers – die een 
aanzienlijk deel van de grotere hotels in 
Amsterdam bezitten – focussen steeds 
meer op ESG, mede vanwege de 
Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). We verwachten 
daarom dat beleggers en

hotelexploitanten elkaar steeds meer 
zullen opzoeken voor 
duurzaamheidsinvesteringen. In de 
huidige situatie zijn daar vaak geen 
afspraken over binnen huurcontracten, 
wat – net als op de kantorenmarkt – tot 
een split incentive-dilemma leidt. 
Daarbij helpt het niet mee dat de 
huurcontracten in de hotelsector over 
het algemeen een lange looptijd 
hebben, waardoor een natuurlijk 
investeringsmoment vaak nog ver in de 
toekomst ligt.

‘Voor eigenaar-gebruikers is er weinig reden om te verkopen, 
juist omdat hotels langzaam weer winstgevend worden.’

Toename volume laat op zich wachten
De dynamiek op de 
hotelbeleggingsmarkt van afgelopen 
jaar was – net als in 2021 – beperkt, met 
een volume van ruim €400 miljoen. De 
sterk opgelopen financieringsrente en 
daaropvolgende prijsafwaardering zijn 
de belangrijkste oorzaken. Het volume 
is ook steeds meer afhankelijk van de 
verkoop van bestaande bouw. Door de 
hotelstop in de regio Amsterdam en 
terughoudendheid van veel andere 
gemeentes, in combinatie met de 
huidige financieringsrente, is het 
aanbod van nieuwbouwprojecten 
namelijk flink teruggelopen.

Een groot deel van de bestaande bouw 
is in bezit van particuliere en 
institutionele beleggers. Zij houden 
vaak een lange investeringshorizon aan, 
waardoor ze een kleine bijdrage leveren 
aan het beleggingsvolume. 

Ook veel eigenaar-gebruikers hebben 
geen reden om te verkopen, juist omdat 
de winstgevendheid van hotels weer 
gestaag toeneemt. Wel kan de grote 
verduurzamingsverplichting tot meer 
sale-and-lease-backconstructies leiden. 
Dit geeft eigenaren de ruimte om zich 
volledig op hun bedrijfsvoering te 
concentreren. We verwachten de 
meeste dynamiek vanuit beleggers die 
in de laatste 2,5 jaar op een exit-
strategie zaten: deze partijen willen 
verkopen, maar wachten het juiste 
moment af. Deze aanwas zal dan ook op 
zich laten wachten tot de marktprijzen 
iets stabiliseren. Hierdoor zet het 
handelsvolume pas in de tweede helft 
van 2023 een stijgende lijn in. We 
verwachten een totaal volume van 
ongeveer €650 miljoen.
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‘Door de gestegen energielasten zullen beleggers en hotelexploitanten 
elkaar steeds meer opzoeken voor duurzaamheidsinvesteringen.’

Contact

Jan Steinebach
Executive Director

T +31 611 536 405
jan.steinebach@cbrehotels.com



Confidential & Proprietary | © 2023 CBRE B.V. 58



Confidential & Proprietary | © 2023 CBRE B.V. 59

CONTACT

Contact

Heb je vragen over de inhoud van deze publicatie? 
Neem gerust contact op met de personen die het 
rapport hebben gemaakt. Onze Nederlandse experts 
en researchcollega’s staan voor je klaar. Hieronder 
vind je hun contactgegevens.

Frank Verwoerd
Director Research

T +31 612 638 715
frank.verwoerd@cbre.com
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