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Vertrouwen 
binnenlandse 
belegger neemt toe 
 
Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale 
beleggingsvolume ten opzichte van dezelfde periode 
in 2013. Er blijft grote interesse vanuit buitenlandse 
beleggers, die het Nederlandse vastgoed als aantrek-
kelijk geprijsd beschouwen. Ook het vertrouwen bij de 
binnenlandse beleggers keert terug. De toenemende 
vraag naar beleggingsvastgoed van hoge kwaliteit 
heeft geleid tot een daling van de aanvangsrendemen-
ten voor alle categorieën. Op de gebruikersmarkten is 
het verschil tussen de toplocaties en de secundaire 
locaties steeds beter zichtbaar, met verschillen in 
leegstand, opname, huurniveaus en vraag vanuit be-
leggers. 

Groei beleggingsvolume zet door 
In het derde kwartaal steeg het beleggingsvolume in com-
mercieel vastgoed ten opzichte van hetzelfde kwartaal een 
jaar eerder. Over de eerste drie kwartalen werd voor € 5,7 
miljard aan transacties gedaan, ten opzichte van € 3,3 miljard 
over dezelfde periode in 2013. Niet geschoond voor sei-
zoensinvloeden lag het beleggingsvolume in het derde kwar-
taal wel iets lager dan in het tweede. Er is in toenemende 
mate interesse in woningbeleggingen. Na het kantorenseg-
ment was deze sector de belangrijkste beleggingscategorie 
in het jaar tot nu toe. De verkoop van een omvangrijke porte-
feuille (voor meer dan € 500 miljoen) van de woningcorpora-
tie Vestia aan de Duitse belegger Patrizia is hierbinnen een 
toonaangevende transactie geweest. Er is steeds meer inter-
nationale interesse in de Nederlandse woningmarkt, mede 
mogelijk gemaakt door recente veranderingen in wet- en 
regelgeving. De Amsterdamse markt is hierbij in het bijzon-
der in trek. Hierbij wordt, naast het bestaande aanbod, ook 
gekeken naar beleggingen in ontwikkelprojecten.   
 
Toenemend vertrouwen binnenlandse belegger 
Een groot deel van het beleggingsvolume komt op het conto 
van internationale beleggers. Zij beschouwen de Nederland-
se markt als aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van andere 
belangrijke Europese vastgoedmarkten. Dit heeft dan ook 
 
 

Figuur 1 beleggingsvolume commercieel vastgoed 
per kwartaal (seizoen gecorrigeerd) 

 
Bron: CBRE, bewerkt door ING REF Market Research 
 
geleid tot een daling van de aanvangsrendementen in het 
topsegment en ook op de goede B-locaties beginnen de aan-
vangsrendementen te dalen. Naast de interesse vanuit het 
buitenland, begint ook de binnenlandse activiteit langzaam 
toe te nemen. Het vertrouwen onder de binnenlandse beleg-
gers neemt toe1 en is op het hoogste niveau in jaren.  
 
Kantorenmarkt 
 
Volumegroei in de zakelijke dienstverlening 
De financiële en zakelijke dienstverlening zijn samen met de 
overheid de belangrijkste gebruikers van kantoorruimte. De 
zakelijke dienstverlening deint vaak mee op de golven van 
de Nederlandse economie. Na twee jaar van krimp verwacht 
ING Economisch Bureau in 2014 en 2015 weer een volume-
groei van respectievelijk 1,8% en 2,0%. Deelsectoren als no-
tarissen, managementadviesbureaus, de architecten en inge-

1 ING Real Estate Finance heeft hierover zojuist haar jaarlijkse studie in 
samenwerking met Nyenrode Business Universiteit uitgebracht over: 
‘Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleg-
gers in 2014’, zie www.ingref.com   
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nieursbranche en reclame en design profiteren van het hui-
dige voorzichtige economisch herstel. Accountants en recla-
mebureaus verwachten voor het eerst sinds lange tijd hun 
personeelsbestand weer uit te breiden (figuur 2).  
 
Figuur 2 Verwachting personeelssterkte bij zakelij-
ke dienstverleners als % per saldo positieve en ne-
gatieve ontwikkeling 

 
Bron: CBS 
 
Grootste krimp ambtenaren achter de rug 
Ook de uitzendbranche laat een sterk herstel zien vanwege 
de aangetrokken vraag naar zowel technisch, industrieel als 
administratief personeel. Beveiliging, schoonmaak en reisbu-
reaus kampen nog wel met structurele ontwikkelingen (min-
der kantoormeters en respectievelijk minder vakanties) die 
druk op de omzet zetten. Bij de overheid is sinds 2010 het 
aantal ambtenaren met 40.000 afgenomen. De grootste krimp 
is daarbij wel achter de rug. Gemeenten krijgen steeds meer 
taken toegeschoven die de zorgkantoren voorheen deden. 
Dit vergt vaak meer personeel maar wordt vooral ingevuld 
door externe adviseurs. 
 
Opname kantoorruimte blijft achter  
De gebruikersmarkt laat een wisselend beeld zien. Aan de 
ene kant neemt de totale leegstand nog steeds toe, en blijven 
de opname niveaus nog achter bij het langjarige gemiddel-
de. Vanuit kostenoogpunt is de verhuisbereidheid van be-
drijven laag, waardoor deze eerder kiezen voor heronder-
handeling van het bestaande huurcontract. Dit draagt bij aan 
lagere opnameniveaus. Door deze tegenvallende dynamiek 
nemen ook de gemiddelde huren nog steeds af. 
 

Figuur 3 Opname kantoormeters 

Bron: PropertyNL research, bewerkt door ING REF Market Research 
 
Groeiende kloof tussen hoog- en laagwaardig aanbod 
Er blijft vraag bestaan naar moderne (duurzame) kantoor-
ruimte op A-locaties. Het aanbod in dit segment is echter be-
perkt, met name voor grote metrages. Hierdoor blijven de 
huren op top locaties stabiel en zijn voor de meeste ontwik-
kelprojecten in dit segment al bij voorbaat huurcontracten 
getekend. De omvang van incentives op toplocaties begint 
iets af te nemen, maar het blijft een gebruikelijk aspect bin-
nen de huuronderhandelingen. De kloof tussen het hoog- en 
laagwaardig aanbod is groeiende, waarbij de laatste verant-
woordelijk is voor de bulk binnen de leegstand. Voor een 
deel van deze panden is het nog maar de vraag of ze ooit 
nog geschikt zullen zijn voor gebruik als kantoorpand. Een 
deel van dit probleem zal middels herbestemming op te los-
sen zijn, maar niet alle leegstaande panden lenen zich voor 
alternatieve gebruiksdoeleinden.   
 
Bedrijfsruimtemarkt 
 
Gezonde groei industrie 
De transport, groothandel en industrie zijn de belangrijkste 
gebruikers van bedrijfsruimten. In de transportsector daalde 
het volume in de haven van Rotterdam door minder overslag 
van minerale olie in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 
11%. Wel worden er meer containers overgeslagen (figuur 
4).  
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Figuur 4 Ontwikkeling overslag Rotterdamse haven  

 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam  
 
Logistiek profiteert van e-commerce 
Het vervoer door de lucht laat flinke groei zien (Schiphol 
+8% t/m september) doordat o.a. de machine-industrie goed 
draait. Ook het wegtransport zit weer duidelijk in de lift door 
de aantrekkende binnenlandse vraag. Logistieke dienstverle-
ners profiteren van de ontwikkeling van e-commerce. Deze 
partijen worden veel vaker ingeschakeld door retailers of 
fabrikanten om de opslag en levering te doen. Door de bo-
vengenoemde concurrentie van logistieke dienstverleners 
kampt de traditionele “groothandel” sinds enkele jaren met 
margeslijtage. Groothandels in agrarische producten en 
voedingsmiddelen hebben daarbij te maken met prijsdalin-
gen. Groothandels in non-food consumentenproducten en 
bouwmaterialengroothandels laten na flinke omzetkrimp 
weer herstel zien.  
 
Mismatch tussen vraag en aanbod 
De ontwikkeling van e-commerce draagt ook in toenemende 
mate bij in de vraag naar logistiek vastgoed. Het huidige 
aanbod in deze sector voldoet vaak echter niet aan de mo-
derne eisen voor de distributieketen. Dit heeft ook zijn in-
vloed op de dynamiek in de markt. Moderne panden op 
goed ontsloten locaties zijn schaars en de huren op deze lo-
caties blijven dan ook stabiel. Een groot deel van de opname 
betreft het betrekken van nieuwe op maat ontwikkelde pan-
den. Ook beginnen ontwikkelaars in te spelen op de ontstane 
schaarste en in beperkte mate speculatief te ontwikkelen. De 
aantrekkende economie versterkt ook de vraag naar dit type 
vastgoed. Dit zal zich enerzijds vertalen in lichte huurverho-
gingen en anderzijds zal ook de leegstand in meer B-kwaliteit 
panden gaan dalen. Gebruikers hebben soms geen andere 
keus dan toch (tijdelijk) verouderd aanbod te betrekken. De 
algehele leegstand wordt hier echter niet mee opgelost; voor 
een deel van de voorraad is deze als structureel aan te mer-
ken. 
 

Winkelmarkt 
 
Voorzichtige kentering in detailhandel 
Voor het eerst sinds 2011 steeg in het 2e en 3e kwartaal dit 
jaar de binnenlandse consumptie weer eens twee kwartalen 
op rij. Geholpen door meer baanzekerheid, koopkrachstij-
ging en een aantrekkende woningmarkt is er ook een voor-
zichtige kentering in de verkoopvolumes in de detailhandel. 
In de eerste negen maanden van 2014 steeg het volume 
food-winkels met 1,0% en non-foodwinkels met 0,5% ten op-
zichte van dezelfde periode vorig jaar. ING Economisch Bu-
reau verwacht voor zowel 2014 als 2015 een volumegroei 
van 1,0%. Door prijsdalingen stijgt de omzet echter nog niet. 
 
Figuur 5  Leegstandspercentage winkels 

 
Bron: DTNP 
 
Leegstand neemt nog steeds toe 
De structurele problemen in de winkelmarkt zijn hier echter 
nog niet mee opgelost. Online bestedingen nemen een 
steeds groter deel van de totale detailhandelsbestedingen in 
beslag en het is nog niet duidelijk wanneer dit percentage 
zich op een stabiel niveau zal bevinden. Tegelijkertijd is over 
de afgelopen jaren de bestaande winkelvoorraad alleen maar 
toegenomen. Dit vertaalt zich ook in oplopende leegstandscij-
fers, al zijn er grote verschillen per stad (figuur 5). Hierbij 
worden secundaire locaties zoals aanloopstraten en secun-
daire steden het meest geraakt. Ook de winkelhuren blijven 
onder druk staan. Slechts op de beste locaties in grote steden 
als Amsterdam en Utrecht blijven de tophuren stabiel. Sfeer 
en beleving spelen ook een belangrijke rol in welke winkel-
gebieden wel of niet aantrekkelijk zijn voor de consument en 
dus de retailer. Voor de retailer ligt hier de uitdaging te blij-
ven innoveren en de on- en offline beleving te integreren. 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2012 2013 2014
Totale overslag Rotterdamse haven
Containeroverslag

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Maastricht Eindhoven

ING kwartaalbericht vastgoed November 2014 3 
 



 
BOX: Beleggen in retail-vastgoed: Onderneem!    
In dit ING kwartaalbericht wordt aangegeven dat ondanks de 
hier en daar glorende zonnestraaltjes als consumentenver-
trouwen en economische ontwikkeling er toch sprake blijft 
van een toenemende tweedeling in het commerciële vast-
goed. Het sentiment draait maar er zijn nog voldoende val-
kuilen. De toename van die tweedeling geldt ook voor win-
kelvastgoed. Hier wil ik nader bij stilstaan. Het gaat hier om 
een complexe markt. Er is veel te veel aanbod en het consu-
mentengedrag, waar de veelal hurende retailers mee te ma-
ken hebben, wijzigt sterker dan ooit.  
 
Volgens de leegstandsbarometer van DTNP staat bijna 13% 
leeg. De trend is dat deze leegstand nog wat verder zal toe-
nemen. Deze leegstand is natuurlijk ongelijk verdeeld per 
provincie, per sector en per locatie (A1 t/m C). Wat betreft de 
differentiatie per sector valt op te merken dat vooral bele-
vingsgoederen ook in de toekomst fysieke winkelruimte no-
dig zullen hebben. Voorbeelden zijn kleding en schoeisel. 
Minder behoefte aan fysieke winkelruimte zal er zijn voor 
goederen die zich prima lenen voor vergelijking online. 
Voorbeelden hiervan zijn elektronica, boeken en speelgoed.  
Het aandeel online verkoop zal in de laatste categorie sneller 
stijgen dan in de eerste. Een fenomeen dat de laatste tijd op-
geld doet zijn de zogenaamde pop-up stores. Pop-up stores 
zijn winkels – ook wel ‘flitswinkels’ genoemd – waar de win-
kelier tijdelijk zijn producten aanbiedt. Pop-up stores worden 
gebruikt voor het aanbieden van diverse goederen. Maar 
beleving speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Tegen de 
trend in zijn er daarnaast ook nog de outletcentra die in een 
behoefte voorzien. Momenteel spelen vergevorderde plan-
nen voor dergelijke centra in Halfweg (Sugar City) en Zeve-
naar.  
 
Kunst is dus in deze complexe markt te werken aan een toe-
komstbestendig huurdersbestand. Een bestand dat bestaat 
uit ondernemers die de juiste keuzes maken en die blijven 
voorzien in de sterk veranderende behoeften van hun klan-
ten. Dat is geen gemakkelijke opgave maar het vraagt van 
beleggers ook een ondernemende houding. Hierbij is de 
relatie met de huurder van cruciaal belang. Een relatie waar-
bij geïnvesteerd wordt in een gezamenlijk belang. Niet de 
tegenstellingen blijven opzoeken voor individueel gewin 
maar op zoek naar slimme samenwerking. Flexibele huisves-
ting, waardoor de huurder langer wil en kan blijven huren, is 
hier een voorbeeld van.           
 
  
 
 

    Jan van der Doelen 
                   ING Sectormanager Bouw en Vastgoed 
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Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 
analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-
onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-
sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 
is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zor-
gen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend 
is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rap-
port kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of 
werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van 
(de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming 
van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, 
mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche 
Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
De tekst is afgesloten op 21 november 2014.   
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