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1. Woningen
• Huidige uitdagingen
• Toekomstige uitdagingen

2. Kantoren 

3. Bedrijfsruimte 

4. Retail 

Inhoud van vandaag
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Uitdagingen op de woningmarkt 
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Economie

Consumenten iets minder pessimistisch in 
november

• Inflatie HICP in november: 11,2%
• Consumentenvertrouwen in november op -57 t.o.v. 

oktober/september -59
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Koopwoningenmarkt
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Transacties en aanbod

• Het aanbod is in Q3 opnieuw toegenomen
• Het niveau van eind 2019 wordt inmiddels gehaald
• Het aantal transacties is het afgelopen kwartaal gedaald 

ten opzichte van vorig jaar (-20%)
• Ontwikkeling aanbod regionaal:
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Overbieden
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Q3
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Intrekkingen

| Vastgoedforum Midden-Nederland8



9/12/22

Voorbeelden

Van Eysingalaan 363 Utrecht (77 m²)
Aangemeld: 19-09-2022 €310.000
Gewijzigd 07-10-2022: €250.000
Verkocht 19-10-2022: €277.500 (overbieden?)
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Maria Montessoripad 14, Leiden (144 m²)
Aangemeld: 07-04-2022 €495.000
Gewijzigd 06-07-2022: €469.000
Verkocht 15-09-2022: €469.000 (voor de vraagprijs verkocht?)
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Transactieprijzen • Transactieprijs jaar op jaar nog licht gestegen (circa 2%)
• Transactieprijs kwartaal op kwartaal gedaald (circa 6%)
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Hoeveel % van het aanbod is 
beschikbaar voor 
dubbelmodaal inkomen?

Hoeveel % van het aanbod is 
beschikbaar voor Jan 
Modaal?
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Ook betaalbaarheid van 
huren onder druk

WoON-onderzoek 

• Tussen 2018 en 2021 is de huursector boven €1.000 in de 
maand flink gegroeid 

• Doorstroming van huur- naar koopmarkt teruggelopen
• Huurders zijn groter gedeelte van hun inkomen kwijt aan 

woonlasten

• En dan nu ook nog inflatie…
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Huurprijzen • Mediane huurprijs per m²: €15,50 
• Stijging van 3,3% jaar op jaar (vorig kwartaal was dit nog 13%)
• Kwartaal op kwartaal daling m² huurprijs, maar gemiddelde 

oppervlakte is toegenomen van 81 m² naar 84 m²
• De absolute mediane huur in kwartaal 3: €1.200
• Stijging van 2,1% vergeleken met het derde kwartaal van 2021
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Invloed van de politiek op 
de woningmarkt
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VS

De betaalbaarheidsproblematiek vraagt om actie van de overheid 
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Huurprijsverhoging • Nu nog gebaseerd op enkel inflatiecijfer (2022)
• Nieuwe wet om “huren in de vrije sector betaalbaar te houden”: 

Wet maximering huurprijsverhogingen
• Verhoging wordt niet enkel meer gebaseerd op inflatie, maar in 

tijden van hoge inflatie wordt er gekeken naar de CAO-
loonontwikkeling 
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Overdrachtsbelasting
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01-01
2021

Van 2% naar 8%

15-12
2021

Van 8% naar 9%
Vanaf 1-1-2023

20-05
2022

Van 8% naar 10,1%
Vanaf 1-1-2023

Van 8% naar 10,4%
Vanaf 1-1-2023

20-09
2022

Krijgen we weer een 
Q4 piek dit jaar?
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Regulering middeldure huur

Eerste contouren bekend

• Iets meer duidelijkheid, grens €1.000 per maand
• 183/187 punten?
• Begin 2023 Wet Regulering Middenhuur in consultatie

• Moderniseren woningwaarderingstelsel
• Algehele prijsopslag op het WWS
• Aanpassen van de cap op woz-waarde
• Waardering van duurzaamheid
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Verwachtingen naar de 
toekomst

Minder buy to let (ook door 
zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming 
en nieuwe fiscale regels)

Koopwoningmarkt: prijzen zullen nog wat verder zakken
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Economische ontwikkelingen
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Algemene aandachtspunten 
voor commercieel vastgoed

• Stijging overdrachtsbelasting
• Ook voor commercieel vastgoed hoge rentes (tussen 

6,1% en 7,3%)
• Strengere Dept Service Coverage Ratio (DSCR)
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Economie 

Een zachte(re) landing voor Europa?

• Ondanks lage temperaturen lijkt gasprijs vooralsnog niet 
weer explosief te stijgen

• HICP-inflatie gedaald naar 11,2% in november 
• Industriële productie blijft groeien ondanks sterke 

vermindering van gasgebruik
• Echter, economie is in het derde kwartaal gekrompen en 

economische groei komende 2 jaar vertraagt sterk
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De explosieve ontwikkeling 
van de inflatie 
Verwachting (Rabobank): 4,2% in 2023 en 6% in 2024
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Slechtere economie betekent 
minder inflatie 

Kosten veel producten lager dan in begin 
2022

• Prijzen grondstoffen voor bouwmaterialen dalen -> kost 
tijd voordat dit zich vertaalt in lagere prijzen

• Dalende olieprijs zorgt voor respijt aan de pomp
• Kosten voor zeetransport op niveau van voor COVID-19
• Verdere daling inflatie steeds zekerder 
• Probleem – het schrappen van de 

compensatiemaatregelen (lagere accijns en 
energieplafond) kunnen de inflatie weer aanwakkeren
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Olieprijs daalt
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Inflatie en vastgoed 

Het einde van het tijdperk van gratis geld 

• Obligatierente en hypotheekrente zijn op een hoger 
niveau gestabiliseerd

• De verwachting is dat de ECB (en de FED) weer verder de 
rente zullen verhogen

• Problemen bij Blackstone REIT (limiet op opname geld 
door investeerders) laten toegenomen beeld van risico 
zien

• Investeerders hebben liquiditeit nodig, halen het 
weg bij BREIT, om investeerders uit te betalen 
moet BREIT de beste assets verkopen

• Vicieuze cirkel
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Een tal van risico’s zweeft nog 
steeds boven de markt 

Voorspelde groei voor 2023 is erg zwak Terwijl de voorspelde inflatie hoog blijft 

Stagflatie (stagnerende economie plus hoge 
inflatie) in Europa?
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Beleggingsmarkt 

Totaal beleggingsvolume eerste drie 
kwartalen gelijk aan niveau 2021

• Beleggingsvolume woningen sterk gedaald
• Groot beleggingsvolume bedrijfsruimte

• Vooral logistiek
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Kantoren
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Kantoren

Huurprijs kantoren bedrijventerreinen 
hersteld

• Huur snelweglocaties zakt verder weg
• Huur kantoren op bedrijventerreinen groeit langzaam
• Centrumlocaties lijken piek bereikt te hebben
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Kantoren

• Duurzaamheid, verplicht label C
• Nieuwe concepten
• Bezettingsgraden (thuiswerken en energielasten)
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Bedrijfsruimte 
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Beleggingen

2022 een jaar van vele transacties van 
distributiecentra

• Tot eind 2023 komen er zeker nog 64 distributiecentra bij 
(bron: Pointer), totaal 3 miljoen vierkante meter extra

• Motie om een bouwstop op distributiecentra in te voeren 
is niet aangenomen, maar de regels rondom de bouw 
gaan wel strenger worden

• Ondanks economische situatie nog veel vraag naar 
logistiek, echter zijn de aanvangsrendementen van het 
beste product behoorlijk aan het stijgen
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Campus A58, Venlo

Kavel Hello World, Hoofddorp

Seattleweg, Rotterdam



9/12/22

Retail
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Retail 

Nog steeds dalende leegstand 

• Echter, stijgende bouwkosten en gebrek aan 
mogelijkheden voor herontwikkeling kunnen betekenen 
dat in de toekomst de leegstand weer toeneemt

• Huurprijzen retail zijn grotendeels hersteld van de 
effecten van COVID-19

• Door economische onzekerheid worden grotere 
moeilijkheden verwacht 

Leegstand winkelruimte naar pandgrootte 
(bron: Locatus)

Huurprijs per soort winkelgebied
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Retail

Ook A1 retail locaties onder druk

• Afwachtende houding partijen
• Scherpe aanvangsrendementen ondervinden weerstand

• Desondanks aantal aankopen afgelopen tijd: Oudegracht
151 Utrecht door ASR, P.C. Hooftstraat 21 door Nedstede
Retail, Rijnstraat 36 in Arnhem door Stichting 
Pensioenfonds Provisum
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