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De voor beleggersmarkten onzekere Covid-19-periode ligt

ESG-regelgeving

hopelijk voor het grootste deel achter ons. De meeste hypotheek-

De uitvoering van het Klimaatakkoord komt langzaam op gang

en vastgoedmarkten zijn robuust gebleken. We kijken met een

en het tempo wordt als gevolg van aangescherpte Europese

positieve blik naar de periode 2022-2024 waarbij elke deelmarkt

klimaatdoelstellingen mogelijk versneld. De klimaateffecten en

zijn eigen specifieke kansen en risico’s kent.

bijhorende risico’s zijn steeds beter naar objecten te vertalen.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moet beter

Economie

zicht bieden op de bijdrage van een belegging aan duurzame

De economische schade van de Covid-19-pandemie is beperkt

doelen. De rapportage en monitoring van duurzaamheidsprestaties

gebleven tot enkele sectoren. De positieve economische vooruitzichten

wordt in 2022 verplicht.

zorgen ervoor dat consumentenbestedingen en vraag van gebruikers
op peil blijven. Het ruime monetaire beleid zorgt ervoor dat

Beleggen in vastgoed en hypotheken

renteniveaus laag blijven en de aantrekkelijkheid van hypotheek- en

Nederlandse woninghypotheken en vastgoed hebben voor

vastgoedbeleggingen hoog.

beleggers een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel in de totale
beleggingsportefeuille. Ondanks de dalende rendementen blijven

QUBE Offices - Amsterdam

Beleidskaders

beleggers op zoek naar beleggingen die passen bij hun ‘investment

Nederland staat voor uitdagende opgaven waarbij het ruimtelijk

beliefs’. Beleggers wensen meer maatwerk, meer flexibiliteit en

beleid, de invulling van de grote woningbehoefte en betaalbaarheid

beleggen met impact wint aan belang. >

hoog op de politieke agenda staan. Ook voor de positie van ouderen
is steeds meer oog. Restricties zoals stikstofuitstoot kunnen als
katalysator fungeren voor innovatie.
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Hypotheken
De hypotheekmarkt heeft nauwelijks last gehad van de Covid-19pandemie. De koopwoningmarkt blijkt robuust en de vraag van kopers,
bij- en oversluiters is groot. Hoge woningprijzen zorgen voor een
lager aandeel NHG-hypotheken en meer bij- en oversluiters. Door
beperkt woningaanbod staat de vraag naar nieuwe leningen onder
druk. De kans op snelle renteverhogingen is klein waardoor marges
voor hypotheken stabiel blijven. De goede economische vooruitzichten
rechtvaardigen relatief meer beleggingen met LTV boven zestig
procent. Bij beleggers in hypotheken staat duurzaamheid en ESG
hoog op de agenda.

Westbeat - Amsterdam

House Modernes - Utrecht

Woningen

zorgvastgoed in de verschillende segmenten van ‘cure’ en ‘care’.

noodgedwongen compacter worden. Gedaalde huurniveaus en

De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft onverminderd groot.

Concurrentie en het achterblijvende aanbod van toekomst-

gestegen rendementen zorgen intussen voor financieel aantrekkelijke

De betaalbaarheid van woningen voor huurders wordt belangrijker

bestendig zorgvastgoed zorgen voor blijvend hoge prijzen en

beleggingsmogelijkheden.

en dreigende aanpassing van regelgeving zorgt voor onzekerheid.

lagere rendementen. Zorgvastgoed is de niche-status definitief

De combinatie van stijgende bouwkosten en concurrentie op de

ontgroeid.

Mixed use
Ook na Covid-19 zet de verstedelijking door en neemt de

beleggingsmarkt zorgt voor lagere aanvangsrendementen en

Retail

noodzaak tot verdichting verder toe. Functiemenging zorgt voor

Retailbeleggingen hebben de nadelige gevolgen van de lockdowns

een betere benutting van de schaarse binnenstedelijke ruimte en

Zorgvastgoed

zwaar gevoeld. Huurinkomsten zijn in meer of mindere mate

biedt flexibiliteit en synergievoordelen voor gebruikers en beleggers.

De belangstelling voor zorgvastgoed bij binnen- en buitenlandse

weggevallen en trends als een krimpende winkelvoorraad en

Mixed use-locaties kenmerken zich door een sterke identiteit en

beleggers is groot. Dit is niet los te zien van de gunstige

stijgende online-bestedingen hebben zich versneld doorgezet.

bieden beleggers diversificatie en mogelijkheden tot alternatieve

demografische vooruitzichten en de bijhorende vraag naar

De andere kant van de medaille is dat winkelgebieden nu

invullingen die impact hebben.

acquisitiemogelijkheden zijn schaars.
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VOORWOORD
Waar Outlook vorig jaar aan het begin van de Covid-19-pandemie

Het afgelopen jaar heeft ons veel geleerd over de robuustheid van

en met veel onzekerheid werd geschreven, hopen we

de verschillende beleggingsmarkten. De economische schade is,

nu in de laatste fase van de pandemie te zitten.

met uitzondering van een aantal sectoren, relatief beperkt gebleven.

1. Actualiteit & Perspectief

Vooral de retail, horeca- en leisurebranches het zwaar gehad.

Dit hoofdstuk behandelt de economische en maatschappelijke

De beleggingsmarkten voor woningen, zorgvastgoed en

actualiteit en schetst de beleidskaders en actuele ESG-

woninghypotheken zijn vanuit een nadrukkelijke gebruikersvraag

ontwikkelingen waar beleggers mee te maken krijgen.

Deze Outlook bestaat uit drie delen:

relatief sterk overeind gebleven. De werkloosheid is nog steeds laag en
de economische vooruitzichten zijn goed.

2. Beleggen in Vastgoed en Hypotheken
In dit onderdeel wordt ingegaan op de aantrekkelijkheid van

De onzekerheden zijn nog niet verdwenen, maar bij de huidige

vastgoed en hypotheken, geredeneerd vanuit beleggings-

hoge vaccinatiegraad verwachten we geen lockdowns met grote

karakteristieken, -kaders en -behoeften van beleggers.

economische impact.

3. Focus op Assetclasses
In deze Outlook combineren we de lessen van het afgelopen jaar met

Onze visie aan de hand van de belangrijkste trends, ontwikkelingen

onze verwachtingen voor de periode 2022-2024. We zijn optimistisch

en investeringsfocus worden voor de afzonderlijke assetclasses

gestemd over de beleggingskansen voor hypotheken en vastgoed.

Hypotheken, Woningen, Zorgvastgoed, Retail en Mixed use apart

Hierbij kent elke deelmarkt zijn eigen specifieke kansen en risico’s

uitgewerkt.

waarmee beleggers rekening moeten houden. Wij nodigen u van
harte uit kennis te nemen van onze visie.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

4

|

41

Team Strategy & Research, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

SAMENVATTING

VOORWOORD

ACTUALITEIT

ECONOMIE

ACTUALITEIT
EN PERSPECTIEF

BELEID

BELEGGEN

HYPOTHEKEN

WONINGEN

ZORGVASTGOED

RETAIL

MIXED USE

ESG

NEDERLANDSE ECONOMIE

De kansen en risico’s voor beleggingen in woninghypotheken

Economische impact coronapandemie

Bestedingen huishoudens

en vastgoed zijn in hoge mate afhankelijk van de economische

De coronapandemie heeft de economie fors geraakt, enkele sectoren

Door de crisismaatregelen is het reëele beschikbare inkomen van

ontwikkeling in Nederland. Ook spelen nieuwe wettelijke regels

zwaarder dan andere. De steunmaatregelen van overheden, centrale

huishoudens op peil gebleven. De particuliere consumptie nam tijdens

over ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en het pensioen-

banken en toezichthouders gericht op behoud van werk en inkomen

de crisis sterk af. Door coronamaatregelen als sluiting van winkels,

stelsel een grote rol.

hebben de economische schade beperkt. De werkloosheid steeg

horeca en cultuur konden huishoudens slechts beperkt geld uitgeven

licht. Niet veel huurders kwamen in problemen en wanbetaling door

en liepen de bestedingen in deze sectoren sterk terug. Bij versoepeling

hypotheekgevers is nauwelijks toegenomen. Om de economische

van maatregelen ging het herstel ook weer snel. Door reisbeperkingen

groei met gunstige financieringsvoorwaarden te stimuleren is het

heeft het toerisme het moeilijk. De besparingen van huishoudens

monetair beleid onveranderd ruim. De lange rente zal na 2022

namen sterk toe, vooral de hogere inkomens hielden geld over.

waarschijnlijk licht stijgen.

Deze toegenomen besparingen dragen bij aan het economisch herstel
in de komende jaren. De investeringen in en om het huis zijn daarvan

Rente 10-jaars staatsleningen (%)

een voorbode. >
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Economische groei

Werkloosheid

Inflatie

Als open economie is Nederland gevoelig voor ontwikkelingen over

Zodra er sprake is van economisch herstel kunnen de crisismaatregelen

Het monetair beleid blijft voorlopig zeer ruim om het economische

de grens. Door de stijgende vaccinatiegraad in binnen- en buitenland

worden afgebouwd. Daarmee zal de normale economisch dynamiek

herstel te steunen en de inflatiedoelen binnen bereik te houden.

en versoepeling van maatregelen zijn de economische vooruitzichten

zich herstellen. Doordat de arbeidsmarkt zich moet aanpassen aan

De aanhoudend lage rente zorgt voor hoge waarderingen van

positief. Wel houdt de onzekerheid aan. Hoe en in welk tempo de

de nieuwe economische situatie zal er sprake zijn van een zeer

vastgoed. De inflatie was tijdens de crisis beperkt, maar loopt naar

economie zich ontwikkelt, is afhankelijk van het verdere verloop

beperkte stijging van de werkloosheid op de middellange termijn.

verwachting met het economisch herstel iets op. Hierover bestaat

van de pandemie in Nederland en elders. Op de middellange termijn

Dit is goed nieuws voor beleggers: de kans op betalingsproblemen bij

relatief veel onzekerheid.

wordt een economische groei verwacht die vergelijkbaar is met die

huurders en hypotheekgevers daalt en de consumptieve bestedingen

van voor de pandemie.

groeien weer.
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ESG

BELEID: WAT WORDT DE RICHTING?

Ruimtelijke uitdagingen

Hiermee wil de overheid regels vereenvoudigen en samenvoegen

Focus op woningbouw bouwen!

wat wordt het antwoord van de politiek?

waardoor het makkelijker wordt bouwprojecten te starten.

Een uitdaging is de grote vraag naar woningen bij een beperkt aanbod,

Veranderingen in de demografie, economie, het milieu en klimaat

kwantitatief en kwalitatief. Het Rijk heeft de doelstelling om in de

hebben de komende decennia grote invloed op het gebruik van

De Novi kent vier prioriteiten:

periode tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te realiseren door

de ruimte in Nederland. De IVBN dringt namens institutionele

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

nieuwbouw, herstructurering en transformatie. Dit is noodzakelijk om

beleggers aan op nationale regie door het maken van harde

•	Duurzaam economisch groeipotentieel door een circulaire economie

de bevolkingsgroei op te vangen en het woningtekort terug te dringen.

afspraken over woningbouwlocaties, doelen waarop partijen

en 95 procent minder broeikasgassen in 2050

Er is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een groot tekort

kunnen worden afgerekend en ruimte voor woningcorporaties

• Sterke en gezonde steden en regio’s

aan passende en betaalbare woningen voor studenten, starters en

en beleggers om in nieuwbouw te investeren. De uitkomst van

• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

senioren. Maar ook in het middensegment van de vrije sector moet

de kabinetsformatie is nog onduidelijk, maar veel politieke
partijen melden in hun verkiezingsprogramma voorstander te zijn

fors worden bijgebouwd. >
De Novi geeft een voorkeursvolgorde voor de verstedelijking:

van een apart ministerie dat de regie krijgt over deze grote
ruimtelijke uitdagingen.

Kader voor ruimtelijk beleid
de Nationale Omgevingsvisie
Een belangrijk instrument wordt de Nationale Omgevingsvisie
(Novi). De Novi komt voort uit de Omgevingswet die op 1 juli 2022
in werking treedt. De Omgevingswet is één integrale wet over

1. Binnen stedelijk gebied

de fysieke leefomgeving die veel andere wetten vervangt.

Volgorde van verstedelijking

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Netto plancapaciteit
2021-2029

19.000
12.600

13.000

Beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars hebben de ambitie

Extra woningen voor ouderen leiden tot doorstroming en daarmee tot

om de productie van huurwoningen in de vrije sector op te schroeven

extra woningen voor gezinnen en starters.

naar tienduizend woningen per jaar.

Reductie stikstofuitstoot
220.900

38.900
44.400

Focus voor het toevoegen van nieuwe woningen ligt vooral op de

katalysator voor innovatie?

provincies Noord- en Zuid-Holland en in iets mindere mate op Utrecht,

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van

Noord-Brabant en Gelderland (zie figuur).

minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren.

105.900

89.600

280.200

Duidelijk is dat de woningbouwopgave nadrukkelijker op de agenda

Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de

staat. Dat is op zich goed nieuws voor beleggers, maar het duurt nog

natuurvergunningsplicht voor de bouwsector, wat de bouw van

lang voor de productie echt op gang komt. De komende jaren zal het

woningen vergemakkelijkt. Om deze vrijstelling mogelijk te maken

tekort nog blijven bestaan.

reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 een half miljard
euro voor stikstofreductie in de bouw en een half miljard euro voor

109.300
7.900
19.400

Nationale woningbouwkaart 2021-2029 (bron: ABF)

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

Specifiek woonbeleid

aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Dit kan een

meer oog voor ouderen en zorg

stimulans zijn voor innovaties als prefabricatie. Woningen kunnen

De nieuwe regering kiest naar alle waarschijnlijkheid voor doorstroming,

namelijk sneller, goedkoper en duurzamer worden gebouwd door

energiezuinige woningen, betaalbare woningen voor middeninkomens

standaardisatie en industrialisatie. De toepassing van houtbouw

en alternatieve woonvormen voor mensen met een lichamelijke

om de uitstoot van CO2 en stikstof verder te verlagen biedt kansen

beperking, coöperatieve woonprojecten en seniorenwoningen.

voor modulair, circulair en natuurinclusief bouwen.

8

|

41

SAMENVATTING

VOORWOORD

ACTUALITEIT

ECONOMIE

ACTUALITEIT
EN PERSPECTIEF

BELEID

BELEGGEN

HYPOTHEKEN

WONINGEN

ZORGVASTGOED

ESG

ESG – REGELGEVING

Extra ‘energie’ nodig om klimaatdoelstellingen

Het Klimaatakkoord stelt dat partijen voorkomen dat huurders hogere

te halen

lasten krijgen. Voor utiliteitsbouw komt er een eindnorm waaraan

De Europese Unie heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt. De

voor 2050 moet worden voldaan. De bedoeling is dat verduurzaming

doelstelling van de EU van veertig procent CO2-reductie in 2030 ten

plaatsvindt bij gepland onderhoud. Besluitvorming hierover moet

opzichte van 1990 is opgetrokken naar 55 procent. Dit betekent dat

nog plaatsvinden.

ook Nederland zijn klimaatdoelen – nu 49 procent reductie – moet
bijstellen. Het volgende kabinet zal dit moeten oppakken.

Door toenemende informatie over klimaateffecten kan voor elke
vastgoed-belegging of onderpand van hypotheekleningen het risico te

De uitvoering van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving

berekenen van hittestress, natuurbranden, paalrot en diverse soorten

komt langzaam op gang. De overheid heeft 46 wijken als proeftuin

wateroverlast als hevige regen, grondwaterstijging en overstroming.

aangewezen om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken
van woningen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas

Sustainable Finance Disclosure Regulation

af zijn. Suggesties voor maatregelen die dit stimuleren zijn: meer

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is onderdeel

overheidssubsidie, hogere belasting op gas en minder op elektriciteit

van het Actieplan voor Duurzame Financiering van de Europese

en ruimere bevoegdheden voor gemeenten om te bepalen waar

Commissie uit 2018. Het richt zich op duidelijke informatie over de

warmtenetten komen.

duurzaamheid van bijvoorbeeld beleggingsfondsen en mandaten.

Voor verhuurde woningen gaat waarschijnlijk een isolatiestandaard

De SFDR bestaat uit twee niveaus: Level 1 omvat principes voor

gelden als de wijk uiterlijk in 2050 van het gas af is. Het definitieve

transparantie over duurzaamheid. Dit level moest voor 1 maart 2021

besluit hierover wordt ook doorgeschoven naar het volgende kabinet.

zijn behaald. In Level 2 wordt in technische standaarden uitgewerkt >
Oostenburg - Amsterdam

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

9

|

41

RETAIL

MIXED USE

SAMENVATTING

VOORWOORD

ACTUALITEIT

ECONOMIE

BELEID

BELEGGEN

HYPOTHEKEN

WONINGEN

ZORGVASTGOED

RETAIL

MIXED USE

ESG

Duurzaam doel

Relevant voor vastgoed
en/of hypotheken

Ecologisch of Sociaal

Hoe te monitoren?

Beperking van de CO2-uitstoot

Vastgoed

Ecologisch

CO2-routekaarten en
dashboards

Hoge energie-efficiëntie

Vastgoed en Hypotheken

Ecologisch

Energielabels

Verduurzaming eigen woning

Hypotheken

Ecologisch

Aantal deelnemers programma

Verbeteren leefbaarheid in de buurt

Vastgoed

Sociaal

Leefbaarheidsmonitor

Gelukkige en tevreden huurders

Vastgoed

Sociaal

Huurderstevredenheidssurvey

Betaalbare woningen

Vastgoed

Sociaal

Aantal en aandeel middenhuur

Financiële coaching bij
betalingsachterstand

Hypotheken

Sociaal

Inzet team preventief beheer

Deze doelstellingen worden door
Syntrus Achmea gemonitord

hoe aan de vereisten van Level 1 wordt voldaan. De deadline hiervoor

beleggingen. Binnen de ESG-strategie van Syntrus Achmea zijn voor

is 30 juni 2022.

vastgoed- en hypotheekbeleggingen al doelstellingen geformuleerd.
Deze doelstellingen worden sinds 2021 jaarlijks in het ESG Update

Een cruciaal onderdeel is het zogeheten framework duurzame

Report gemonitord. Daardoor hebben we reeds inzicht in de

beleggingen. Daarin wordt omschreven wanneer een belegging

duurzaamheidsprestaties.

bijdraagt aan duurzame doelen (ecologisch, sociaal of beide) en

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

welk niveau van ongunstige effecten (‘do not significant harm’)

Voorbeelden van doelstellingen die al door Syntrus Achmea

acceptabel is. Dit framework borgt een consistente beoordeling

worden gemonitord en mogelijk onder het framework duurzame

van beleggingen.

beleggingen van Syntrus Achmea vallen (zie schema boven).

Rapporteren over bijdrage aan duurzame doelen

In de tweede helft van 2021 wordt het framework duurzame

Volgens de SFDR moet – na inwerkingtreding van Level 2 – regelmatig

beleggingen geconcretiseerd en wordt een keuze gemaakt

worden gerapporteerd over de duurzaamheidsprestaties van

welke doelstellingen hiervan deel uitmaken.
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BELEGGEN IN VASTGOED EN HYPOTHEKEN
Institutionele beleggers stellen hun beleggingsportefeuille samen

obligaties, maar in risico vrijwel vergelijkbaar met deze leningen, die

typen retail, zorgvastgoed, kantoren, logistiek en mixed use om uit te

uit verschillende soorten assets om grip te houden op strategisch

vaak minder opleveren. In de rente die de verstrekker ontvangt zit een

kiezen. Institutionele beleggers kiezen meestal voor ‘core’ vastgoed.

risico’s als het renterisico, inflatierisico en kredietrisico.

vergoeding voor enkele extra risico’s en kosten van een hypotheek. Die

Dat is vastgoed van hoge kwaliteit met een stabiel rendement uit de

vergoeding is ruim ten opzichte van andere vastrentende beleggingen,

huurstroom en een lage leverage, dus niet of nauwelijks gefinancierd

Verschillende typen assets hebben elk een eigen rol in de portefeuille.

ondanks de lage hypotheekrente. De kredietbeoordeling van

met vreemd vermogen. Het cashrendement van vastgoed is, in

Zo moeten beleggingen in aandelen en kredieten vooral rendement

Nederlandse woninghypotheken ligt tussen die van staatsobligaties

relatie tot de risico’s, relatief hoog. Vastgoed verlaagt daarnaast de

opleveren. Alternatieve beleggingen voegen diversificatie toe:

en zogeheten investmentgrade bedrijfsobligaties in. Dat heeft alles

inflatiegevoeligheid van de portefeuille. Langlopende huurcontracten

extra rendement, zonder veel extra risico. Beleggingen met een

te maken met de goede betaalmoraal van Nederlandse huishoudens,

bevatten vaak een clausule die de huur jaarlijks met de inflatie

nominale rente als hypotheken beperken het risico op renteverlaging.

zelfs in economisch mindere tijden. Mede door de verplichte aflossing

verhoogt. Net als bij hypotheken biedt vastgoed de mogelijkheid

Investeringen in grondstoffen en zogeheten real assets als vastgoed

en verlaagde maximale loan to value worden binnen de toezichtregels

maatschappelijke doelen te realiseren.

zorgen voor diversificatie en beschermen tegen inflatie. In het

voor verzekeraars hypotheken door DNB ook als minder risicovolle

huidige beleggingslandschap is in de zoektocht naar rendement

belegging beoordeeld. Bovendien bieden hypotheken beleggers de

Behoeften van beleggers

de belangstelling voor beleggingen met een hoger risicoprofiel

mogelijkheid maatschappelijke doelen te realiseren, bijvoorbeeld met

De rendementen op vastgoedbeleggingen staan onder

toegenomen. De lage rendementen op vastrentende waarden verklaren

startersleningen of leningen om te verduurzamen.

druk. Beleggers blijven echter op zoek naar beleggingen die
passen bij hun investment beliefs. Dit vraagt om maatwerk

mede de sterk gestegen belangstelling voor hypotheken en vastgoed.

Motieven om te beleggen in vastgoed

vanuit de investment manager. In de huidige veranderende markt is

Motieven om te beleggen in hypotheken

Nederlands vastgoed is voor institutionele beleggers

het nog meer dan gewoonlijk zaak de wensen en behoeften van de

Nederlandse woninghypotheken zijn een aantrekkelijke

een aantrekkelijke beleggingscategorie door zijn

beleggers goed te kennen. Met gerichte dienstverlening is het mogelijk

beleggingscategorie voor institutionele beleggers.

aantrekkelijke risico-rendementsprofiel. Vastgoed is

beleggers te ontzorgen. Dit kan concreet door beleggers te voorzien

Hypotheken zijn minder goed verhandelbaar dan

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Syntrus Achmea doet daarom voortdurend onderzoek naar
nieuwe beleggingskansen, bijvoorbeeld in intramuraal vastgoed,
levensloopbestendige woningen, studentenwoningen, mixed useobjecten en eengezinswoningen. Elk jaar verschijnt de marktvisie voor
vastgoed- en hypotheekbeleggingen ‘Outlook’ en elk kwartaal zijn er
de Investment Updates voor alle asset classes waarin klanten beleggen.
Daarin worden alle beleidsmatige, politieke en marktrisico’s met
betrekking tot de huurwoning-, retail- en hypothekenmarkt geduid.
In eigen huis worden concepten ontwikkeld om bijvoorbeeld de
exploitatie van vastgoed te verbeteren, de dienstverlening aan huurders
naar een hoger plan te tillen of samen met partners binnen en buiten
Achmea de acquisitie van zorgvastgoed een impuls te geven. Als
investment manager introduceert Syntrus Achmea een platform dat
beleggers zowel maatwerk als fondsoplossingen biedt. Daarbij hoort
ook de vertaling van ESG-doelstellingen binnen fondsen en mandaten.

Bouwen met hout

Investeren voor toekomstige generaties

Beleggen met impact
Beleggers willen iets te kiezen hebben

Nieuwe regelgeving over duurzaamheid zoals de Sustainable

woningen, de objecten en waar mogelijk ook de omgeving met

Een andere manier om maatwerk te leveren is door een breder

Finance Disclosure Regulation (SFDR) stelt rapportages over

maatschappelijke functies in plinten, verbinding met groen en de

productenpalet te bieden. Dit biedt flexibiliteit en geeft beleggers

duurzaamheidsprestaties verplicht op fonds- en portefeuilleniveau.

openbare ruimte, het stimuleren van sociale veiligheid, een rol voor

meer opties om de eigen productenportefeuille samen te stellen.

‘Beleggen met betekenis’ betekent dat bij beleggingen financieel

lokale maatschappelijke partners en het opnemen van collectieve

Syntrus Achmea werkt actief aan initiatieven voor vernieuwing om

en maatschappelijk rendement hand in hand gaan. Dit past in de

voorzieningen zoals deelauto’s. Woningen maar ook kantoren worden

een maximale bijdrage te leveren aan een duurzame, gezonde en

ambities rondom ‘impact investing’ bij veel beleggers. Syntrus

uitgerust met technologie voor energiebesparing en vraaggestuurd

veilige leefomgeving. Dit moet leiden tot beleggingsproducten

Achmea genereert met vastgoed- en hypotheekbeleggingen impact

onderhoud. Beleggingen in woongebouwen moeten passen binnen

waarvan zowel klanten als de maatschappij profiteren. Voorbeelden

door verlaging van de CO2-uitstoot, klimaatadaptatie, aandacht voor

het Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid. Dit zijn

zijn het Mixed use-fonds (in oprichting), beleggingen in houtbouw

betaalbaarheid en verhuur en hypotheekleningen gericht op specifieke

gebouwen die bewoners met elkaar verbinden om eenzaamheid

of maatwerk voor discretionair beleggen in hypotheken.

doelgroepen. Er is bijzondere aandacht voor de leefbaarheid in de

te voorkomen en hun gezondheid bevordert.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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BELEGGINGEN IN WONINGHYPOTHEKEN

Nederlandse hypotheken zijn voor beleggers een interessante beleggingscategorie. Het hoge verwachte rendement, de beperkte risico’s

De woninghypothekenmarkt

en de diversificatievoordelen ten opzichte van andere vastrentende en zakelijke waarden, bieden voldoende compensatie voor de beperkte

Woninghypotheken zijn leningen verstrekt aan particulieren met

liquiditeit. Daarnaast zijn ze een goed alternatief voor staatsleningen met negatieve rente, terwijl de rente in de hypotheekmarkt nog steeds

de eigen woning als onderpand. De Nederlandse markt voor

positief is. Gemeten naar aantallen hypotheekaanvragen en afgesloten hypotheken bevindt de hypothekenmarkt zich op een hoogtepunt.

woninghypotheken is goed voor 756 miljard euro. Op de markt
voor woninghypotheken zijn verschillende spelers actief: banken,

De woningmarkt toont zich robuust met een blijvende vraag

verzekeraars en regiepartijen die opereren voor institutionele beleggers

Beleggers in woninghypotheken hebben

van kopers, beperkt aanbod en lage rentes. De Nederlandse

en buitenlandse partijen. Op basis van de beleggingshorizon van deze

blijvend gunstige risico-rendements-

economie herstelt sterk en de lage werkloosheid zorgt voor geringe

partijen worden er verschillende hypotheekproducten aangeboden,

verhoudingen in het vooruitzicht.

kredietrisico’s voor hypotheken. Door de hogere woningprijzen

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de rentevaste periode en

De hypotheekmarkt had nauwelijks last

neemt het aandeel kopers met een NHG-hypotheek af.

de loan to value. NHG-hypotheken zijn aantrekkelijk door het lage risico

van de coronacrisis. De komende jaren

De marges blijven gemiddeld genomen stabiel en er is bij

voor investeerders door de garantstelling van het waarborgfonds, een

zal de krapte op de woningmarkt de vraag

hypotheekverstrekkers meer oog voor duurzaamheid. Er ontstaan

impliciete staatsgarantie.

naar hypotheken beïnvloeden.

steeds meer initiatieven die consumenten stimuleren hun woning
verder te verduurzamen.

Er zijn verschillende soorten hypotheken. De twee meest
voorkomende zijn de annuïteitenhypotheek en de aflossingsvrije
hypotheek. Die laatste is vooral populair bij oversluiters die nog
hypotheekrenteaftrek hebben, maar wint aan populariteit bij starters
doordat het gemis van fiscale voordelen er minder toe doet door de
lage rente. Lineaire hypotheken worden minder vaak afgesloten om
de hogere woonlasten aan het begin van de looptijd.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Het Klimaatakkoord maakt verduurzaming van de woningvoorraad noodzakelijk.
De aandacht bij hypotheekaanvragen voor energielabels en energiebesparende
maatregelen neemt toe. Het aandeel aanvragen mét een energielabel steeg

52 procent in 2021. De financiering van
energiebesparende maatregelen steeg in een jaar met ruim acht procent.
van 37 procent in 2020 naar

Het aantal afgesloten hypotheken is met gemiddeld

42.000 per

maand in de eerste helft van 2021 sinds 2006 niet meer zo hoog geweest.
De gemiddelde hypotheeksom is in deze periode met 50 procent
gegroeid van 270.000 naar 405.000 euro in het tweede kwartaal van
2021. Bron: Kadaster

Bron: HDN

Het aandeel kopers dat een hypotheek aanvraagt is gedaald naar

47 procent. Voor het eerst in jaren is het aandeel niet-kopers
(oversluiters, verhogingen) met 53 procent in de meerderheid. Bron: HDN
Oorzaken zijn het beperkte woningaanbod en de hoge huizenprijzen. Vooral
starters op de woningmarkt hebben hier last van. Veel hypotheekaanvragen

Het steeds lagere aantal te koop staande woningen en de hogere prijzen zetten

betreffen een verbouwing van de huidige woning.

een rem op aanvragen en afsluitingen in de komende jaren. Vooral voor starters en
doorstromers wordt dit een probleem.
Regiepartijen hebben in vergelijking met een jaar geleden marktaandeel
ingeleverd. Zij vertrekken hypotheken namens beleggers als pensioenfondsen en
verzekeraars. Banken hebben juist iets aan marktaandeel gewonnen. Bron: IG&H
Marktaandeel hypotheekverstrekkers
3,4
5,9
13,7

Banken
53,7

23,4

Regiepartijen
Verzekeraars
Buitenlandse partijen
Overig

Bron: IG&H, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

Het aantal executieveilingen is in 2021 met gemiddeld
laag. Bron: Kadaster.

23 per maand historisch

Ondanks aflossingen op hypotheken nam de totale uitstaande hypotheekschuld
in Nederland het afgelopen jaar verder toe door hogere verkoopaantallen en

De betaalmoraal van Nederlandse huishoudens is zeer hoog. Daarmee is het risico

hogere prijzen. De totale hypotheekschuld steeg naar

van wanbetaling voor hypotheeknemers laag.

ofwel 94,5 procent van het bbp. Bron: CBS
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# 1 Fundament koopwoningmarkt blijft sterk

Het beperkte aanbod te koop staande woningen, zeker in het goedkopere NHG-segment, leidt tot

Ondanks de coronapandemie blijft het fundament van de Nederlandse koopwoningmarkt sterk. De

een daling van aantal hypotheekaanvragen. Doordat hypotheekaanbieders over veel kapitaal beschikken

werkloosheid is laag en de vraag naar woningen groot. Het beperkte aanbod en de historisch lage rente

is er weinig ruimte voor hogere marges.

veroorzaken druk op de woningmarkt en stijgende prijzen. De leennormen voor woninghypotheken zijn
Impact beleggers: de macro-economische risico’s
blijven laag maar het opdrogen van het woningaanbod
heeft invloed op het aantal te verstrekken leningen.

onder andere voor tweeverdieners verruimd en starters kunnen door de verlaagde overdrachtsbelasting
en startersleningen hoger bieden. Als externe schokken uitblijven zal deze situatie de komende jaren
voortduren. Het hoge aantal afgesloten hypotheken bestaat in toenemende mate uit bij- of oversluiters.
Macro-economische ontwikkelingen
9

200

# 2 Kans op snelle renteverhoging is klein

8

180

Centrale banken houden voorlopig vast aan hun expansieve monetaire beleid. De inflatievoorspellingen

7

160

van de ECB voor de komende jaren liggen onder twee procent, terwijl de inflatiedoelstelling juist iets

140

6
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4
3

120

naar boven is bijgesteld. De kans op een snelle renteverhoging is daardoor klein. Eventuele

100

schommelingen in swaprentes werken vertraagd door in hypotheekrentes. De marges zullen naar

80

verwachting stabiel blijven. >
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Impact beleggers: beleggen in woninghypotheken blijft
aantrekkelijk ten opzichte van de alternatieven.

2024

prognose

Bron: Oxford Economics, bewerking door Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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# 3 Nieuwe generatie dwingt hypotheek-

Is de Nederlandse hypotheekschuld

verstrekker tot digitalisering

echt zo hoog?

De maatschappij digitaliseert en meer consumenten zijn gewend

IMF en andere organisaties grijpen elke gelegenheid aan om te

informatie online te ontvangen en digitaal transacties te doen.

waarschuwen voor de risico’s die gepaard gaan met de in hun

Ook in de hypothekenmarkt wordt de consument veeleisender.

ogen torenhoge Nederlandse hypotheekschuld. Bureau Ecorys

Omslachtige processen en verouderde technologie bij traditionele

onderzocht hoe het kan dat het aantal wanbetalingen toch laag

partijen speelt nieuwe aanbieders in de kaart. Het aantal online

is. Daarvoor werd gekeken naar de totale woningfinanciering. In

afgesloten hypotheken is vooralsnog klein, vooral de jongere

Nederland bestaat die vooral uit hypothecaire financiering, maar

generatie gebruikt deze mogelijkheid. Hypotheekverstrekkers

in landen als Denemarken, België en Oostenrijk wordt vaak ook

moeten in deze ervaring en ontwikkeling meegroeien. Klanten

consumptief geleend. In het rapport wordt de ‘non-performing

willen online inzicht in hun hypotheekgegevens, extra kunnen

loan ratio on mortgages’ van Nederland vergeleken met zeven

aflossen, een berekening voor rentemiddeling aanvragen en hun

andere Europese landen en dan scoort alleen Zweden iets beter.

renteverlenging regelen. Het voordeel is tweeledig: efficiency en

Dat de risico’s op wanbetaling in Nederland klein zijn, schrijft

goede klantervaringen.

Ecorys onder meer toe aan de goede betalingsmoraal, het
omvangrijke pensioenstelsel en de nationale hypotheekgarantie.

Impact beleggers: investeringen in digitalisering
bij hypotheekverstrekkers zijn noodzakelijk om mee
te bewegen met de behoeften van consumenten.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Beleggingen in particuliere hypotheken blijven interessant vanwege hun risico-rendementsprofiel.
De Nederlandse markt voor woninghypotheken kent veel variatie

concreet gemaakt met energielabels en mogelijkheden om

in type hypotheken gebaseerd op loan to value (LTV), rentevaste

uitstoot van CO₂ te reduceren. Hypotheekverstrekkers kunnen

perioden en verstrekking met of zonder NHG. Op basis van

energiezuinigheid en klimaatbestendigheid van woningen stimuleren

deze variabelen wordt de rente en uiteindelijk ook de risico-

met rentekorting bij nieuwe hypotheken of extra leencapaciteit

rendementsverhouding voor een belegger bepaald. Vooral de LTV

en acties rondom verduurzaming bij bestaande hypotheken.

en NHG zijn bepalend voor het risicoprofiel. De gunstige economische

Hypotheekverstrekkers kunnen zich hiermee onderscheiden.

vooruitzichten rechtvaardigen hypotheekbeleggingen met een
groter aandeel leningen met een hogere LTV (boven zestig procent).

Investment Focus 2022-2024

Door een mix van verschillende risicocategorieën aan te houden

Segment

blijft een stabiele kasstroom gegarandeerd. In de regel sluiten

NHG en LTV <60%

woninghypotheken met een looptijd van twintig tot dertig jaar

LTV >60%

Beleggingsfocus

goed aan bij de beleggingshorizon van institutionele beleggers.
Laag

Ook voor hypotheekbeleggingen wordt ESG leidend. Beleggers

Hoog

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

vragen om vastgelegde ambities, doelstellingen en een concrete
aanpak voor onder meer de duurzaamheid van de woningen
waarop de hypotheek rust. De SFDR-wetgeving (zie onderdeel
Actualiteit & Perspectief) werkt hierbij stimulerend. Dit wordt

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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WONINGBELEGGINGEN

De Nederlandse woningmarkt staat volop in de schijnwerpers. Het woningtekort is groot, de verduurzaming en energietransitie vormen
uitdagingen. Voor enkele inkomensgroepen is wonen bijna onbetaalbaar, een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Woningen
blijven door het relatief lage risico voor institutionele partijen een interessante belegging. De Covid-19-pandemie heeft daarin niets veranderd.
Dalende aanvangsrendementen en grote concurrentie maken de
Aandacht voor betaalbaarheid verlaagt

acquisitie van woningen lastig, maar er blijven volop kansen voor

op langere termijn het verhuurrisico.

institutionele beleggers in grote delen van Nederland.

Bovendien passen duurzame, betaalbare
huurwoningen in een maatschappelijk

De woningbeleggingsmarkt

verantwoord beleggingsbeleid.

De markt voor huurwoningen kent verschillende productsegmenten.
Zo zijn er eengezinswoningen en meergezinswoningen, die veel
variatie kennen in oppervlakte en doelgroep. Op basis van regelgeving
en marktvraag zijn er vier prijssegmenten.
Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een

1 Vrijwel alle G50 gemeentes hebben een vorm van middenhuurbeleid. De voorwaarden

verschillen sterk per gemeente zoals de bovengrenzen van middenhuur die tot ca. €1.100
lopen en jaarlijks geïndexeerd worden met inflatie.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

laag inkomen en hebben een huur onder de jaarlijks geïndexeerde

Westbeat - Amsterdam

liberalisatiegrens (in 2021 752,33 euro). Huishoudens kunnen onder

Het hoge segment (van 1.100 tot 1.400 euro) en het topsegment

voorwaarden huurtoeslag ontvangen.

(boven 1.400 euro) zijn voornamelijk te vinden in middelgrote en

In het middensegment vallen woningen tot een huurprijs van circa 1.100

grote steden.

euro. Gemeenten stellen in dit segment steeds vaker regels rond de
aanvangshuur, huurgroei en het maximale inkomen voor deze woningen1.
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De woningprijzen zijn sinds medio 2013 met

78 procent gestegen.

Beleggers staken in 2020

acht miljard euro in Nederlandse

96 procent van alle werkgevers in Nederland bieden hun werknemers

In dezelfde periode stegen de markthuren van woningen van institutionele

huurwoningen. Dit is weliswaar iets lager dan in 2019 maar ondanks de

de mogelijkheid thuis te werken. Een geschikte plek daarvoor is een belangrijke

beleggers met dertig procent terwijl de inflatie slechts twaalf procent was.

pandemie nog steeds het een-na-hoogste investeringsvolume ooit.

aspect van een woning geworden. Bij nieuwbouwontwikkelingen kan hiermee

Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor starters een woning te kopen of te

Beleggers zien Nederlandse huurwoningen als veilige haven. Het relatief

rekening worden gehouden met een extra kamer of gedeelde werkruimten

huren en is de roep om betaalbare huur- en koopwoningen groot. Daarnaast heeft

lage aanbod van geschikt beleggingsproduct beperkt de verdere groei van

voor bewoners. Daarnaast is het door het thuiswerken voor veel beroepen

het voor een daling van de aanvangsrendementen gezorgd. Bron: CBS/MSCI

het beleggingsvolume. Bron: RCA

gemakkelijker geworden om verder van het werk te wonen. Bron: Ministerie IenW

In het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot voor 2030
met

3,4 megaton wordt verlaagd. Dat kan met energiezuinige woningen

en het gebruik van biobased-bouwmaterialen zoals kruislaaghout (CLT).

Deze materialen slaan CO2 op in tegenstelling tot materialen als staal en beton
waar bij de productie CO2 uitgestoten wordt. Verder zijn klimaatadaptatie en
biodiversiteit een belangrijk thema geworden bij woningbouw om de impact
van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.
Er bestaat een tekort aan

279.000 woningen in Nederland. Tot 2030

In juni 2021 waren de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen

5 procent

moeten zo’n 900.000 woningen worden gebouwd om het tekort en de

hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste stijging sinds 2012. Vooral

bevolkingsgroei op te vangen. Door schaarste aan locaties en bouwcapaciteit,

bouwmaterialen stegen in prijs. Tijdens de Covid-19-pandemie zijn huishoudens

gemeentelijke eisen en vertragingen in planprocedures is het maar de vraag of

en ondernemers massaal gaan verbouwen. Daarnaast zorgen hogere

van een jaar eerder. Met name het aantal kennismigranten was lager. Dit was

dit aantal wordt gehaald. De schaarste aan betaalbare woningen is zichtbaar in

duurzaamheidseisen voor stijgende kosten. Dit maakt nieuwbouwprojecten

merkbaar door de stijgende leegstand in het top huursegment in de grote steden

bijna alle regio’s en zorgt ervoor dat het verhuurrisico van woningen beperkt is.

duurder en dat drukt de rendementen. Bron: CBS

waarvoor expats een belangrijke doelgroep zijn. Bron: CBS

Bron: Staat van de Woningmarkt 2021

Het aantal inkomende expats daalde in 2020 met

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Doelgroep op basis van inkomen

De prijzen op de woningmarkt - voor zowel koop als huur - zijn de

Hogere inkomensgroepen kopen vaker een woning, waardoor de
mutatiegraad in het topsegment hoger is. Voor institutionele beleggers

Midden segment

Hoger segment

Bron: CBS/Nibud, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

betekent dat een groter risico op leegstand. Het lagere verhuurrisico
in het middensegment compenseert de lagere huurinkomsten. Een
combinatie van een substantieel deel betaalbare huurwoningen met
duurdere huurwoningen maakt een beleggingsportefeuille robuuster
en sluit aan bij de grote vraag naar betaalbare woningen. >

Stadsrand Dalem - Tilburg

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Impact beleggers: meer inzetten op betaalbare
huurwoningen om de doelgroep te vergroten en het
verhuurrisico te doen dalen.
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lib

groter dan de goedkoopste in het topsegment (boven 1.400 euro).

gr

huurwoning in het middensegment (tot 1.100 euro) circa 40 procent

0

0%

pandemie dit versneld. De doelgroep qua inkomen is voor de duurste

0

Hoewel de trek uit de stad geen nieuw fenomeen is, heeft de Covid-19

20%

€

buiten de Randstad vanwege het tekort aan betaalbare woningen.

40%

90

voor koop- en huurwoningen uit naar beter betaalbare plekken

60%

€

daardoor moeilijker een geschikte woning. Meer huishoudens wijken

% van alle huishoudens

afgelopen jaren fors gestegen. Starters en middeninkomens vinden

80%

0
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# 2 Regelgeving geeft beleggers onzekerheid

procent boven inflatie. Het politieke debat leidt de komende jaren

problematiek rond stikstof en PFAS beperkt. Regelgeving rondom

De maatschappelijk aandacht voor betaalbaarheid op de woningmarkt

waarschijnlijk tot méér regelgeving zoals regulering van aanvangshuren

betaalbaarheid zet huurprijzen onder druk. Vooral in de grote

groeit. Lokale en landelijke politici uiten hun zorg over prijsniveaus die

en huurindexatie in het geliberaliseerde segment. Doelmatig wanneer

steden worden acquisities daardoor lastiger rond te rekenen en

ervoor zorgen dat starters en middeninkomens niet aan de bak komen.

dit excessen terugdringt en de doorstroming niet beperkt. Om de

duurder. Institutionele beleggers zoeken daarom samenwerking met

Vrijwel alle partijprogramma’s bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021

nieuwbouw van duurzame, betaalbare huurwoningen niet te hinderen

woningbouwcorporaties en gemeenten bij verduurzamingsopgaven

bevatten plannen voor de woningmarkt en een nieuw kabinet krijgt

is een aantrekkelijk rendement nodig. Institutionele beleggers zijn

en gebiedsontwikkelingen. Kansen zijn er in gemeenten op korte

hoogstwaarschijnlijk weer een minister van Wonen. Veel gemeenten

gebaat bij duidelijkheid en continuïteit in regelgeving die aansluit op hun

reisafstand van de grote steden zoals randgemeenten en middelgrote

stellen bij nieuwbouw al eisen aan het aandeel middenhuurwoningen

beleggingsstrategie voor Nederlandse woningen op lange termijn.

steden. Hier liggen de markthuren lager en is er meer ruimte voor

met een beperkte aanvangshuur en beperkte huurindexatie. Beleggers
betalen sinds begin 2021 voor woningen in de vrije sector een
hogere overdrachtsbelasting, wat resulteerde in afwaardering van
beleggingsportefeuilles en de acquisitie bemoeilijkt. Ook werd de

nieuwbouw. Hoewel de aanvangsrendementen ook hier zijn gedaald,
Impact beleggers: rekening houden met veranderende
regelgeving op de woningmarkt die het rendement van
bepaalde woningbeleggingen kunnen beïnvloeden.

is de concurrentie lager dan in de grote steden.
Impact beleggers: kijk voor acquisities meer buiten de
grote steden en zoek de samenwerking op met andere
stakeholders in de stad.

jaarlijkse huurgroei voor zittende huurders tot 2024 beperkt tot één
Binnenhof, Den Haag

# 3 Beleggingskansen worden schaarser en duurder
Het wordt voor institutionele beleggers lastiger geschikte beleggingen

Yieldshift (verschil prime BAR k.k. in basispunten, 2016-2021, per stad)

te vinden. De interesse van beleggers uit binnen- en buitenland zet

0

aanvangsrendementen onder druk. Enkele buitenlandse partijen
-50

Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. De hoogconjunctuur
en lage rente maken woningbeleggingen in Nederland interessant.
Oplopende bouwkosten stuwen investeringssommen voor nieuwbouw
en hogere leegwaarden maken het voor ontwikkelaars aantrekkelijk
hun woningen rechtstreeks af te zetten op de koopmarkt. Het aantal
nieuwe locaties voor woningbouw is door planprocedures en de

Yieldshift

bouwen aan grote woningportefeuilles en concurreren daardoor met

-100

-80
-100

-105

-150

-120
-170

-200
Amsterdam (kansenkaart 1)

Maastricht (kansenkaart 4)

Eindhoven (kansenkaart 2)

Assen (kansenkaart 5)

Zwolle (kansenkaart 3)

Bron: C&W, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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INVESTMENT FOCUS 2022-2024
West Plaza - Haarlem

Huurwoningen zijn te categoriseren naar prijsklasse. Per segment
bepalen we de geografische focus op basis van onze kansenkaart.
Deze toont hoe de vraag en aantrekkelijkheid voor huurwoningen
per gemeente zich ontwikkelt de komende tien jaar. Het toevoegen
van diensten of faciliteiten in de woning voor een specifieke
doelgroep zorgt voor kwaliteit in de portfolio en verhoogt de
aantrekkelijkheid. Voorbeelden zijn levensloopbestendige woningen
voor ouderen of diensten voor starters of studenten zoals gedeelde
wasfaciliteiten en deelauto’s.
woningen worden meegenomen. Het leegstandsrisico is hier zeer

appartementen vanaf circa zestig vierkante meter en eengezins-

Sociale huur

laag door de huurprijzen onder de liberalisatiegrens. Door de

woningen vanaf negentig vierkante meter. De woningen moeten

Binnen de sociale huursector liggen vooral kansen voor kleinere

verhuurdersheffing en de hoge bouwkosten is het rendement

passen bij de beoogde doelgroep. Zo hebben de eengezinswoningen

zelfstandige appartementen voor studenten en starters vanaf

beperkt, waardoor reguliere sociale huurwoningen geen doel op

idealiter minimaal drie slaapkamers. Binnen appartementencomplexen

twintig vierkante meter in of nabij universiteitssteden. Door

zich zijn.

moet gedacht worden aan ruimte voor een werkplek in een extra

verhuur aan operators kan het verhuurrisico worden beperkt. Full

kamer of gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gedeelde

service-concepten met gedeelde voorzieningen als werkruimten,

Middensegment

werkruimte. Het aanbieden van deelauto’s in plaats van traditionele

wasserettes en fitnessruimten dragen bij aan de verhuurbaarheid.

Beleggen in het middensegment met een huur vanaf de

parkeerplekken is ook kansrijk bij deze woningen. Het middensegment

Reguliere sociale huurwoningen gecombineerd met andersoortige

liberalisatiegrens tot circa 1.100 euro levert een stabiel financieel

heeft een laag risicoprofiel door de grote doelgroep en biedt

huurwoningen leveren een goede beleggingsmix op. Bij de aankoop

rendement met een laag risico. Dit is zeker het geval in markten

beleggingskansen in categorie 1 tot en met 5. In kansenkaart 4 en 5

van huurcomplexen in de vrije sector kan een klein deel gereguleerde

waar de middenhuur ruim onder de markthuur ligt. Het betreft

benadert het middensegment in veel gevallen de markthuur. >
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3 – Boven gemiddeld
4 – Gemiddeld
5 – Beneden gemiddeld
6 – Laag

MIXED USE

INVESTMENT FOCUS

Geografische focus

Investment Focus 2022-2024

Kansenkaart

1 – Zeer hoog
2 – Hoog

RETAIL

Categorie

Beleggingsfocus

Huurprijs ter indicatie

1, 2, 3

4, 5

6, 7

Gereguleerd Lage segment (< € 752)
Middensegment (€ 752 - € 1.100)
Vrije sector

Hoge segment (€ 1.100 - € 1.400)
Topsegment (€ 1.400+)

7 – Zeer laag

Laag

Hoog

Aantrekkelijk
Niet aantrekkelijk

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Kansenkaart Woningen

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

Hoge segment

Topsegment

Beleggen in het hoge segment van circa 1.100 tot 1.400 euro vertaalt

Het topsegment vanaf 1.400 euro heeft door de relatief hoge

zich vaak in een hoger aanvangsrendement dan middenhuurwoningen.

inkomenseisen een beperkte doelgroep, is gevoelig voor

Het kent een hoger leegstandsrisico dat sterk wordt bepaald

recessies en ondervindt veel concurrentie van de koopmarkt.

door de lokale omstandigheden. Het hogere segment gaat om

We zien bij deze categorie de hoogste verhuurrisico’s en kans

oppervlakten vanaf circa 65 vierkante meter voor appartementen en

op waardeschommelingen. Toch zijn er in dit segment ook

eengezinswoningen vanaf honderd vierkante meter. Het onderscheidt

beleggingskansen in de grote steden. Vooral appartementen vanaf

zich van het middensegment door ligging in een zeer krappe

tachtig vierkante meter of eengezinswoningen op uitstekende

woningmarkt of een uitstekende locatie binnen een stad. Vooral in

woonlocaties in kansenkaart 1 (G4). Voorbeelden zijn binnensteden

de kansenkaartcategorieën 1 tot en met 3 is de vraag hoog en het

of zakendistricten of de bovenste verdiepingen van hoogbouw-

aanbod beperkt. Binnen kansenkaart 4 en 5 verschilt het rendement-

complexen. Het aanbieden van luxueuze aanvullende diensten

risicoprofiel sterk per gemeente en is maatwerk nodig. Het hogere

verhoogt de aantrekkelijkheid. In kansenkaart 2 en 3 is de vraag

huurniveau moet passen bij de lokale woningbehoefte en vraagt vaker

naar het topsegment beperkt tot ruime eengezinswoningen of de

om woonproducten die groter zijn dan in de kansenkaart 1 tot en met 3.

niche van luxueuze appartementen.
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BELEGGINGEN IN ZORGVASTGOED

Nog nooit heeft de zorg zo in de belangstelling gestaan als tijdens
de Covid-19-pandemie. Onder beleggers groeide de belangstelling
voor zorgvastgoed verder door. Zorgvastgoed is tijdens de pandemie
een relatieve safe haven gebleken. Zorgvastgoed wordt als stabiel
segment gezien met een aantrekkelijke rendement-risicoverhouding
waarbij tegelijkertijd impact op de gezondheid en het welzijn van

Voor beleggers zijn de vooruitzichten van zorgvastgoedbeleggingen goed, maar uitdagend.
De marktvraag is groot, maar het aanbod kan de vraag onvoldoende bijbenen. Prijzen voor zorgvastgoed
zijn sterk gestegen en rendementen staan de komende jaren onder neerwaartse druk. Er liggen kansen
in bijna alle subsegmenten van de zorgvastgoedmarkt in een groot deel van Nederland.

mensen gerealiseerd kan worden.

De zorgvastgoedmarkt
In zorgvastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen ‘care’ en ‘cure’.
In het care-segment worden verschillende vormen van zorg geleverd,
gefinancierd uit uiteenlopende geldstromen. We onderscheiden levensloopbestendige woningen, intramurale en particuliere woonzorg op
terreinen als ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Het cure-segment is gericht op behandeling zonder – of met
hooguit een kort – verblijf en is gericht op genezing. Er wordt onderscheid gemaakt naar eerste, tweede- en derdelijnszorg. Binnen deze
segmenten is in toenemende mate sprake van dunne scheidslijnen.

Klaasje Zevenster - Amsterdam

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

Westhovenplein - Den Haag
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FACTS & FIGURES

Er zijn de komende twintig jaar 500.000 extramurale zorgwoningen nodig om aan

Waar beleggers tot voor kort vooral in extramuraal en intramuraal zorgvastgoed

Om de afgesproken reductie in CO₂-uitstoot te realiseren, is vervangende

de vraag te voldoen. In het geliberaliseerde segment zijn

belegden, is de belangstelling voor alternatieven als particuliere woonzorg en

nieuwbouw voor een deel van de langdurige zorg onvermijdelijk. Dit sluit aan

eerste- en tweedelijns zorgvastgoed de afgelopen 2,5 jaar sterk gegroeid tot

bij de aanzienlijke kwalitatieve vraag om verouderd zorgvastgoed te vernieuwen.

75.000 extramurale

zorgwoningen nodig. De vraag naar woningen voor zware zorg beloopt nog eens

100.000 intramurale zorgwoningen (bron: ABF Research). Institutionele
beleggers kunnen dreigende tekorten voorkomen. De investeringen in

zorgwoningen brengen bovendien de doorstroming op de woningmarkt op gang.

56 procent van het totale investeringsvolume (peildatum 30-6-2021).

De benodigde investeringen in de komende 10 jaar worden geraamd op

8,1 miljard euro. Bron: ABN Amro, Hevo

Aandeel beleggingsvolume vastgoed (per segment)

Dit sluit aan op het appel dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis en vastgoedbelegger
waar zorg rondom de eigen woning kan worden georganiseerd.

100%

Tweedelijnszorg

90%
80%

Eerstelijnszorg

70%
Particuliere woonzorg

60%

De wachtlijsten voor langdurige zorg zijn tijdens de Covid-19-periode weliswaar

50%

gedaald, maar tellen nog altijd

40%

15.000 wachtenden. Daarnaast zijn er nog

ruim 2.000 wachtenden die urgent of binnen enkele maanden moeten worden
opgenomen. Bron: Zorginstituut Nederland

242 procent

Intra-/extramuraal

van de zorg en bedreigt de continuïteit van zorginstellingen. Daarmee zet het ook
een rem op de groei van de markt voor zorgvastgoed. Goed ontworpen gebouwen
en het gebruik van technologie verkleinen het tekort aan zorgwerkers.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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50
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2019

2020

2021 (YTD)

Bron: Capital Value, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Bijna de helft van alle ouderen voelt zich eenzaam en ruim
is zelfs zeer eenzaam. Bron: Nationaal Ouderenfonds

590.000 mensen

Woningen*

-50
-100
-150
-200

tot

75.000 zorgprofessionals. Het personeelstekort drukt de capaciteit en kwaliteit

sterker gedaald dan voor andere vastgoedsegmenten.

100

30%

0%

verschillen. Het landelijk tekort groeit tot 2030 met

157 basispunten voor zorgvastgoed

Intramuraal

10%

‘verpleging en verzorging’ kent de grootste tekorten, met sterke regionale

yieldshift – is in vijf jaar met

Yieldshift (verschil prime BAR k.k. in basispunten, 2016-2021, per vastgoedmarkt)

20%

De vraag naar zorgpersoneel neemt door de vergrijzing sterk toe. De branche

De relatieve waardering die beleggers toekennen aan vastgoed – gemeten in

Yieldshift

Syntrus Achmea hebben gedaan voor woonvormen met gedeelde voorzieningen

Retail*
-90

-85

Kantoren*
-157

* Ongewogen gemiddelde top 5 markten / steden
** Ongewogen gemiddelde intramuraal, particuliere
woonzorg en gezondheidscentra en klinieken

Vernieuwende vastgoedconcepten die sociale interactie stimuleren dragen bij
aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem.
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# 1 Zorgvastgoed verliest niche-status
Beleggers waarderen zorgvastgoed al langer om zijn uitstekende
beleggingskarakteristieken, die worden versterkt door de vergrijzing.
De Covid 19-pandemie heeft de politiek doordrongen van het belang
van een goed functionerende zorgmarkt. De steunmaatregelen vanuit
Overheid en Zorgkantoren zorgen voor meer zekerheid ten aanzien
van huurinkomsten. Met de toenemende vraag van beleggers uit
binnen- en buitenland is zorgvastgoed de niche-status ontgroeid.
De volwassenheid van de markt en de schaarste aan
beleggingsproduct drijft de prijzen op, waardoor
aanvangsrendementen meer dan gemiddeld zijn gedaald.

Impact beleggers: rekening houden met gemiddeld lagere
aanvangs- en looptijdrendementen dan in het verleden.

Wonen bij September - Zevenaar

# 2	Kleinschalige woonconcepten voor
grootschalige zorg

Dat vraagt om een woonomgeving die kleinschalig en persoonlijk
aanvoelt voor de bewoner, maar tegelijk voldoende grootschalig

Om in de sterk groeiende vraag naar zorgwoningen te voorzien,

is om kwalitatieve zorg rendabel te maken voor zorginstellingen.

ontstaan nieuwe woonconcepten. Om de zorg betaalbaar te houden,

De verduurzaming van zorgvastgoed is een belangrijke trigger

moet deze niet binnen zorginstellingen, maar zoveel mogelijk thuis

voor instellingen om samen met beleggers toekomstbestendige

worden geleverd. In de financiering wordt dit gestimuleerd door wonen

zorgconcepten te realiseren. >

en zorg te scheiden. Ontwikkelingen als e-health en thuismonitoring
maken het eenvoudiger thuis zorg te ontvangen. Ook zorgontvangers
vinden dat het prettigst. De behoefte aan kleinschalige woonvormen
is daardoor groot. Personeelstekorten zijn echter een probleem
voor zorginstellingen bij het leveren van thuiszorg of 24-uurszorg.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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# 3	Gezondheidscentra zullen een belangrijke rol
in het zorglandschap gaan spelen
In de curatieve zorg wordt voor specialistische en planbare zorg uit
het ziekenhuis al langere tijd aansluiting gezocht bij zorgverleners
dicht bij huis als huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers in
gezondheidscentra. Die schuiven daardoor in de zorgketen op
naar zogeheten anderhalvelijnszorg, wat weer gevolgen heeft
voor beleggers. Zo zal de invulling van de tweedelijnszorg in
ziekenhuizen de komende jaren sterk veranderen. De exploitatie van
gezondheidscentra wordt kennis- en kostenintensief. Internationaal
opererende beleggers zien gezondheidscentra en klinieken als
interessante submarkt met een relatief laag verhuurrisico.
Het aanvangsrendement (bandbreedte 5,5 procent tot 6,25 procent
v.o.n.) van het meest interessante curatieve zorgvastgoed staat
hierdoor onder druk en concurreert met andere commerciële
assetclasses als courante winkels, kantoren en logistiek vastgoed.
Impact beleggers: bewust zijn van de kansen en risico’s
van de trends in de curatieve zorg. Rendementen
concurreren met andere commerciële assetclasses.

Sassembourgh - Sassenheim

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Zorgvastgoed is voor beleggers aantrekkelijk over het brede

Intramurale en particuliere woonzorg

Gezondheidscentra

spectrum van segmenten en geografische regio’s.

Een groeiende doelgroep heeft een zwaardere zorgvraag.

De verdergaande decentralisering van de curatieve zorg biedt

Voor beleggers zijn er goede beleggingsmogelijkheden in

kansen voor beleggers. Voorwaarde is dat in het juiste concept

Levensloopbestendige woningen

zorgvastgoed voor de ouderen-, gehandicapten- en geestelijke

wordt geïnvesteerd. Het gezondheidscentrum bestaat minimaal

Door de vergrijzing blijft de vraag naar woningen waar lichte

gezondheidszorg. Langlopende huurovereenkomsten met

uit ‘dragers’ als huisartsen en apotheken en wordt aangevuld met

zorg kan worden geleverd onverminderd groot. Voor beleggers

zorginstellingen garanderen een stabiele risico-rendements-

andere eerste- en tweedelijnsfuncties. De zorgaanbieders werken

zijn er kansen in geclusterde woonvormen waar zorg, diensten en

verhouding. In het groeiende particuliere woon-zorgsegment

goed samen en het gezondheidscentrum is dominant op lokaal

andere functies voorhanden zijn. Idealiter lenen deze woningen

financieren bewoners de woning zelf. Ook bij traditionele

of regionaal niveau. De geografische focus is minder van belang,

zich ook voor zware zorg. Betaalbaarheid is belangrijk en in het

verpleeghuizen zien we steeds vaker een scheiding van wonen

zolang het draagvlak op de lange termijn is gegarandeerd. >

geliberaliseerde middenhuursegment tot 1.100 euro zijn de beste

en zorg. Beleggers investeren het liefst in woon-zorgcomplexen

verhuurmogelijkheden, vooral in de middelgrote tot grote gemeenten

die voor bewoners kleinschalig aanvoelen, maar voldoende

in kansenkaartregio’s 1 tot en met 5. Op de betere locaties is ruimte

schaalgrootte hebben voor een rendabele zorgexploitatie.

in het hogere segment vanaf €1.100. De beleggingskarakteristieken

Aantrekkelijk zijn objecten met een mix van woon- en zorg-

zijn vergelijkbaar met reguliere woningen.

functies. Geografisch zijn de risico-rendementsverhoudingen
tussen de verschillende kansenkaartregio’s minder groot dan
in het woonsegment.

Iepenhof - Woerden

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Categorie
1 – Zeer hoog
2 – Hoog

Segment

Geografische focus
Beleggingsfocus

1, 2, 3

4, 5

6, 7

Levensloopbestendige woningen

4 – Gemiddeld

Gezondheidscentra

7 – Zeer laag

ONTWIKKELINGEN

Kansenkaart

Intramurale en particuliere woonzorg

6 – Laag

FACTS & FIGURES

Investment Focus 2022-2024

3 – Boven gemiddeld

5 – Beneden gemiddeld

ZORGVASTGOED

Tweedelijnszorg
Overig Zorgvastgoed
Laag

Hoog

Aantrekkelijk
Niet aantrekkelijk

Tweedelijnszorg
Ondanks de decentralisering biedt de ‘verzekerde tweedelijnszorg’
geleverd door klinieken, zelfstandige behandelcentra en geclusterde
tweedelijnsfuncties kansen voor beleggers. Deze segmenten spelen
in op de ontwikkeling van gespecialiseerde en planbare zorg op
bovenregionaal niveau. Bereikbaarheid en parkeren zijn belangrijk.
Ziekenhuizen met een sterke regionale functie en ziekenhuizen die
een zorgprofiel definiëren dat zich onderscheidt van concurrenten
bieden kansen om in te investeren. Ook onderdelen van ziekenhuizen
die niet tot hun core zorgprofiel horen zoals ouderen zorg, kort
verblijf of eerstelijnsfuncties bieden kansen voor beleggers.

Overig zorgvastgoed
Zorgvastgoed kent nog diverse niches die voor beleggers aantrekkelijk
kunnen zijn zoals zorghotels, revalidatiecentra en GGD-functies, zeker
wanneer ze worden gecombineerd met andere zorgfuncties.
Kansenkaart Levensloopbestendige woningen

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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De segmenten van de Nederlandse Retailmarkt
Segment

Segment

High Street

Het doemscenario van aanhoudend lege winkelstraten en

Winkels

WVO

Gemiddeld WVO

G1

5,000

560,500

112

G2-5

5,500

994,500

180

hoge werkloosheid door de Covid-19-pandemie is vooralsnog

Retailvastgoed houdt een belangrijke rol

G6-9

4,600

618,600

134

niet uitgekomen.

in institutionele vastgoedportefeuilles.

G10-20

7,800

1,301,700

168

13,900

2,134,900

154

3,400

744,900

221

7,100

984,200

139

13,800

2,563,600

186

Overig clustering dagelijks
in steden

n/a

n/a

n/a

Traffic locaties

n/a

n/a

n/a

G20+

Gemiddeld is de leegstand licht gedaald maar de huurniveaus en

Het levert een aantrekkelijk direct rendement en nu huren langzaam

waarderingen zijn hard onderuit gegaan. De markt lijkt langzaam te

stabiliseren ontstaat de basis voor een gezonde toekomst op

stabiliseren, maar het is nog spannend of het aantal faillissementen

middellange en lange termijn. Het aantal verkooppunten zal langzaam

Wijkwinkelcentra – groot

gaat toenemen na 1 oktober 2021 wanneer de steunmaatregelen

afnemen, maar er blijven sterke, compacte winkelgebieden over.

Wijkwinkelcentra – klein
en supermarkten

stoppen. Na een stevige marktcorrectie en terughoudendheid bij

Ondernemers worden selectiever en kiezen alléén de beste locaties

institutionele beleggers is de verwachting dat er langzaam weer

voor hun gebruiksfunctie. Deze locaties zijn voor hun van strategisch

interesse in retailvastgoed komt. Daarnaast zal de financierbaarheid

belang. Beleggers verdiepen zich daardoor meer in de gebruikersmarkt

verbeteren waardoor er meer liquiditeit in de markt komt. Sterke

en houden een vergrootglas boven elke retailvastgoedbelegging.

retailobjecten zullen bestand zijn tegen de bekende structurele

Kennis van de lokale markt is belangrijker dan ooit. Lees ook ons

Binnen winkelgebieden wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en

tegenwinden en haar traditionele rol in vastgoedportefeuilles weer

visiedocument: Beleggen in Retialvastgoed: Het perspectief na Covid-19

secundaire delen. De primaire delen in een winkelgebied vormen het

Winkelcentra

Overig

Stadsdeelcentra

Bron: Locatus, bewerking door Syntrus Achmea Real Estate & Finance

zwaartepunt. Dat zwaartepunt kan per functie verschillen. De gemene

oppakken: het genereren van een aantrekkelijk direct rendement en
het bieden van diversificatie voordelen ten opzichte van woningen,

De retailbeleggingsmarkt

deler is dat hier de risicopremie het laagst is en over het algemeen

kantoren en logistiek vastgoed.

Syntrus Achmea deelt de retailmarkt in aan de hand van een aantal

zijn de huurniveaus en de prijzen het hoogst. Secundaire delen van

segmenten. Deze segmenten zijn gebaseerd op de omvang van de

het winkelgebied zijn plekken op loopafstand van het primaire gebied,

stad en het type retail, waarbij het belangrijkste verschil zit tussen

maar hier worden objecten iets minder druk bezocht. De risicopremie

high street en winkelcentra.

is hier hoger en de huurniveaus en prijzen lager.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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FACTS & FIGURES

Bij supermarkten is het aandeel van de online omzet als percentage van de totale

De horeca lijkt te herstellen naar mate de versoepelingen worden doorgevoerd.

Het aandeel leegstaande winkels is in de eerste helft van 2021 met twintig basispunten

omzet gestegen naar

Echter, moet ruim

gedaald naar

5,4 procent. Dit aandeel zal de komende periode

zestig procent van de horecabedrijven met meer

7,3 procent. Ook het aantal winkels is gedaald, maar dit doet

toenemen. Supermarkten bouwen het online segment steeds verder uit en zien

dan tien medewerkers nog uitgestelde belasting betalen. Hierdoor kunnen

de winkelmarkt juist goed. De komende periode worden winkelgebieden langzaam

daarnaast nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de fysieke winkel.

grotere horecabedrijven in de problemen komen wanneer de steunmaatregelen

compacter en zullen er meer functies in winkelstraten verschijnen.

Bron: Supermarkt en Ruimte (2021)

worden gestopt op 1 oktober. Opvallend is dat ook nieuwe horecavestigingen

Bron: Locatus (2021)

hun deuren openen. Hierdoor blijft het effect van mogelijke faillissementen op
de markt waarschijnlijk beperkt. Bron: CBS (2021)

Een sterk online platform versterkt het winkelconcept, maar een fysieke winkel
kan ook het online platform versterken. Winkels worden steeds vaker gebruikt
om een

positief beeld te schetsen van de identiteit van een merk of

concept; het HALO effect. Het is dan ook niet verrassend dat steeds meer concept
stores de beste plekken van de winkelstraten betrekken. Voorbeelden hiervan zijn
Rivièra Maison in Mall of the Netherlands, het toenemend aantal vestigingen
van Goossens, the House of Rituals in Amsterdam en Lego winkels.

Flitsbezorgers zijn in opmars. Zij streven ernaar boodschappen binnen

tien minuten te bezorgen. Hun dark stores liggen niet verder dan

De consument koopt steeds bewuster. Niet alleen staat het product centraal,

drie kilometer van het verzorgingsgebied. De komende jaren zullen zij steeds

maar ook de manier waarop het wordt geproduceerd en getransporteerd.

concurrerender worden ten opzichte van supermarkten en hun diensten uitbreiden

McKinsey constateert dat

naar andere productcategorieën. Hierdoor neemt de vraag naar goed bereikbare

minder of zelfs niets meer koopt van een merk dat zijn werknemers niet goed

winkelruimte op strategische plekken toe, maar ontstaan ook zorgen over de

behandelt. Het gevolg is dat retailers steeds transparanter worden over hun

extra traffic die deze bedrijfsvoering oplevert.

producten en inzetten op een duurzaam ecosysteem.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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In het eerste kwartaal van 2021 lag de multichannel omzet

122,1 procent hoger dan een jaar eerder. Die ruime verdubbeling

onderstreept het belang van de combinatie van fysieke verkoop met online.
Covid-19 heeft deze ontwikkeling in een hogere versnelling gezet. Bron: CBS (2021)
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# 1 Retail-economie
Volgens de voorspellingen van Oxford Economics Forecast zijn

# 2 Gebruikersmarkt

Herstel van de consumentenbestedingen in het verschiet

Sinds begin 2020, is in de binnensteden het aantal mode & luxe

140

de economische vooruitzichten gunstig voor het herstel van de

130

winkels met bijna 4% afgenomen. De voorspelde sterke toename

retailmarkt. De economie zal in 2022 en 2023 sterk groeien, waarna

120

van de leegstand door faillissementen is echter uitgebleven.

de groei afvlakt. De consumentenbestedingen herstellen zich, maar

110

Op sommige plekken, zoals in de Kalverstraat, worden de winkels

de mate verschilt per branche. De groei is minder sterk voor uitgaven
aan alcohol, tabak en voedingswaren, maar juist sterk voor kleding,

100

opgeknapt voor nieuwe huurders. Met het herstel van de

90

consumentenbestedingen zal in de grotere steden en dominante

80

stapten soms noodgedwongen over naar andere sectoren. Nu de
economie weer aantrekt, stijgt het aantal vacatures. De grootste

Kleding en schoenen

Restaurants en hotels

Voedingswaren

Bron: Oxford Economics Forecast, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

2024 Q3

2024 Q1

2023 Q3

2023 Q1

2022 Q3

2022 Q1

2021 Q3

2021 Q1

2020 Q3

2020 Q1

2019 Q3

2019 Q1

2018 Q3

2018 Q1

2017 Q3

2017 Q1

2016 Q3

2016 Q1

2015 Q3

2015 Q1

2014 Q3

2014 Q1

2013 Q3

2013 Q1

het aantal banen in de retailsector sterk gedaald. Veel werknemers

2011

debiteurenrisico naar verwachting oploopt. Tijdens de pandemie is

2012 Q3

een einde aan de daling van de tophuren langzaam in zicht te

2012 Q1

60
2011 Q3

worden eind 2021 door de overheid afgebouwd, waardoor het

Q1

winkelcentra de vraag naar winkelruimte toenemen. Daardoor lijkt
2010 Q3

70
2010 Q1

schoenen en andere gebruiksartikelen. De laatste steunmaatregelen

komen. In grote steden zal de vraag toenemen van webwinkels in
elektronica, fietsen en kleding, die zich met een fysieke winkel willen
onderscheiden van concurrenten. Daarnaast worden in de traditionele
winkelstraten steeds vaker meubelwinkels en showrooms voor

stijging is in de horecasector. Daarom is het voor veel bedrijven

automerken geopend. Opvallend is de toename van niet-retailers

een uitdaging voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en

zoals horeca, leisure, zakelijke dienstverlening, maar ook maakindustrie.

optimaal te profiteren van de stijgende consumentenbestedingen.
Hierdoor kunnen sommige retailers niet optimaal profiteren van
het economisch herstel.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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naar verwachting sterk en dit stimuleert de vraag naar
winkelvastgoed.
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Deze bedrijven zien een business case bij een lager huurniveau.
Voor beleggers is dit een kans om het huurdersbestand gevarieerder
te maken waardoor er diversificatievoordelen ontstaan. >
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Het economisch herstel, zal naar verwachting de vraag naar winkelruimte
aanwakkeren. Retailers zetten in op de combinatie van zowel een
fysieke plek met een online platform. Bovendien zijn de huurniveaus in
de meeste winkelstraten sterk naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het

Impact beleggers: sterk gedaalde huurniveaus bieden
mogelijkheden voor nieuwe huurders. Hierdoor groeit
de vraag naar retailvastgoed op sommige plekken en
is er een kans op gedeeltelijk herstel van de huurniveaus.
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# 3 Beleggersmarkt
Beleggers zullen de komende tijd bepalen welke winkelobjecten binnen
hun langetermijnvisie passen en van welke objecten zij afscheid nemen.
Kopers worden gevonden onder private en institutionele beleggers en

voor expansieve retailers een goed moment om die nieuwe locatie(s)

kapitaalkrachtige particulieren. Hierdoor ontstaat liquiditeit in de markt,

te openen, wellicht op een locatie die voorheen te duur was. Als gevolg

waarbij een nieuwe balans tussen huurniveau en prijs ontstaat.

zullen de huurniveaus van retailvastgoed op de beste locaties langzaam
De historische rendementen van retailvastgoed kenmerken zich door een

uitbodemen en de komende kwartalen gaan herstellen.

lage correlatie met kantoren, logistiek en woningen. Hierdoor heeft retail

De sterke huurcorrectie heeft een dieptepunt bereikt

een positief effect op de verhouding tussen het risico en rendement van de

120

portefeuille. Het directe rendement op retailvastgoed is bovendien minder

115

hard gedaald dan dat op woningen, kantoren en logistiek.

110
105

Door het toenemend aantal consumentenbestedingen zal de vraag naar

100
95

retailvastgoed weer aantrekken. Weliswaar blijft een groter deel van de

High Street Index

Gemiddelde

-0,5 SD

bestedingen via het online kanaal gaan, het grootste gedeelte wordt

2021 Q1

2020 Q3

2020 Q1

2019 Q3

2019 Q1

2018 Q3

2018 Q1

2017 Q3

2017 Q1

2016 Q3

2016 Q1

2015 Q3

2015 Q1

2014 Q3

2014 Q1

2013 Q3

2013 Q1

2012 Q3

2012 Q1

2011 Q3

Q1
2011

2010 Q3

2010 Q1

90

nog steeds in fysieke winkels besteed. Hierdoor zullen de huurniveaus de
komende kwartalen stabiliseren.

+0,5 SD

Bron: C&W, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

De aanvangsrendementen lopen als gevolg van een toenemende
risicopremie nog licht op, waardoor gedurende 2022 weer perspectief
ontstaat voor het totaalrendement en er langzaam weer een goed
instapmoment ontstaat. Hierdoor verbetert de relatieve positie van retail
ten opzichte van kantoren, woningen en logistiek. >
Lange Voorst - Oegstgeest
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De aanvangsrendementen van vrijwel alle vastgoedmarkten staan al

Aanvangsrendementen minus trend tussen 2010-2021

geruime tijd onder druk, waardoor een dalende trend duidelijk zichtbaar

1,00%

is. Retail is hierbij geen uitzondering, maar onder andere als gevolg van

0,80%
0,60%

een overaanbod, toenemend aantal online verkopen en de toegenomen

0,40%

onzekerheid rondom covid-19 zijn de aanvangsrendementen voor winkels

0,20%

de laatste kwartalen sterk naar boven bijgesteld.

0,00%
-0,20%
-0,40%

historisch gezien een zeer extreme afwijking

Aanvangsrendement-trend

-0,5 SD

2021 Q1

2020 Q3

2020 Q1

2019 Q3

2019 Q1

2018 Q3

2018 Q1

2017 Q3

2017 Q1

2016 Q3

2016 Q1

2015 Q3

2015 Q1

2014 Q3

2014 Q1

2013 Q3

2013 Q1

2012 Q3

2012 Q1

2011 Q3

Q1
2011

rendementen momenteel bijna 90 basispunten boven de trend liggen,

2010 Q3

en de trend weergeven. Uit deze analyse blijkt dat de huidige aanvangs-

-0,60%
2010 Q1

In het figuur rechts wordt het verschil tussen de aanvangsrendementen

+0,5 SD

Bron: C&W, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Hoewel geanticipeerd wordt op hogere aanvangsrendementen, zal deze
stijging naar verwachting minder extreem zijn en de komende kwartalen
deels herstellen. Dit geldt in ieder geval voor de toekomstbestendige
objecten in de kernwinkelgebieden.
Impact beleggers: door de stevige marktcorrectie ontstaan
voor beleggers mogelijkheden om in te stappen voor een
aantrekkelijk prijsniveau.

Spuimarkt - Den Haag

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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INVESTMENT FOCUS 2022-2024
Syntrus Achmea houdt daarom in de negen grootste

Syntrus Achmea verwacht dat deze plekken in

Geografische focus

steden de marktontwikkelingen op straatniveau in

winkelgebieden robuust zullen blijken en na een

Primaire locaties

het oog. Daarbij wordt per object het risicoprofiel

sterke dip het sterkst zullen profiteren van het

G1

bepaald. Een object moet aansluiten bij de wensen

economisch herstel, terugkerende toeristen en

G2-5

van de betreffende branche, zodat het huurdersrisico

stijgende consumentenbestedingen.

G6-9

zo klein mogelijk is. Daarnaast moeten de locatie én

Investment Focus 2022-2024
Segment

Beleggingsfocus

Winkels in binnensteden

Secundaire locaties NL

Winkelcentra
Stadsdeelcentra
Wijkcentra (non-food)
Wijkcentra (food)

het object passen binnen de strategie van de huurder.

Winkelcentra

Een courant retailobject dat relatief eenvoudig is

Stadsdeelcentra hebben door hun omvang en

aan te passen aan de wensen van de huurder heeft

relatief groot aandeel niet-dagelijks een groter

hierdoor een sterke voorkeur.

risico. Wanneer ze aan een aantal randvoorwaarden
voldoen dan kunnen ze passen in de portefeuille.

Laag

Hoog

Aantrekkelijk

Kernwinkelgebieden

Niet aantrekkelijk

De belangrijkste randoorwaarden zijn:

Bij het beleggen in retailvastgoed ligt de focus op

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

de kernwinkelgebieden van de grootste steden van

-	een dominante positie in het verzorgingsgebied

Nederland met een groot verzorgingsgebied en een

-	voldoende diversiteit in branchering en

Risicoprofiel per object

aantrekkelijk profiel voor buitenlandse toeristen.

Grotere binnensteden hebben over het algemeen een krachtiger winkelapparaat dan kleinere steden

Vanwege het ruime aanbod aan faciliteiten zoals

- minimaal één, maar liever twee supermarkten

doordat ze in normale tijden meer consumenten aantrekken. De kapitaal – en huurwaarden zijn hoger.

cultuur, horeca, en de historische setting. Dit zijn

-	voldoende transformatiemogelijkheden of

Hierdoor zijn hier meer beleggingen te vinden die bij het profiel van een institutionele belegger passen.

plekken waar mensen graag komen. Op de beste

Recente marktontwikkelingen hebben laten zien dat alléén een locatiekeuze onvoldoende is.

plekken willen retailers graag een vestiging openen.

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024
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Wijkcentra (groot aandeel non-food)
Wijkcentra met een groot aandeel non-food hebben net als
stadsdeelcentra een hoger risicoprofiel. Zij kunnen nog steeds
interessant zijn als ze aan een aantal randvoorwaarden voldoen:
-	het wijkcentrum moet een dominante positie in haar
verzorgingsgebied hebben
- minimaal twee supermarkten
- goede verblijfskwaliteit
- complementaire functies in de buurt zoals zorg, onderwijs en sport
- transformatiemogelijkheden

Forum - Rotterdam

Wijkcentra (food)

Overig

Wijkcentra (food) gericht op het voorzien van de dagelijkse

Winkels op locaties waar veel passanten komen blijven goede

boodschappen hebben een sterke binding met het directe

kansen bieden. Ook liggen er kansen bij winkels die onderdeel zijn

verzoringsgebied. Wijkwinkelcentra hebben bij voorkeur:

van een groot woningcomplex.

- twee supermarkten

Hierbij gaat het meestal om de commerciële voorziening in de plint,

- een beperkt aandeel niet-dagelijks

die uit minimaal twee ruimten bestaat met een oppervlak van zo’n

- stabiel of groeiend verzorgingsgebied

vijfhonderd vierkante meter.
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BELEGGINGEN IN MIXED USE

De structurele effecten van de Covid-19-pandemie beginnen langzaamaan duidelijk te worden. Trends die voor de virusuitbraak al zichtbaar
waren hebben zich versneld: flexibel werken, online winkelen en de behoefte aan sociale cohesie in stedelijke gebieden. De groei in de
steden zet onverminderd door, waardoor de druk op de stad toeneemt. Dit versterkt de behoefte verschillende functies te mengen.
House Modernes - Utrecht

Mixed use nader toegelicht

Locatie- en objectkwaliteit zijn al decennia de belangrijkste indicatoren

De stad blijft voor een grote doelgroep een

Beleggingen in de categorie mixed use zijn multifunctionele vastgoed

voor succesvolle vastgoedbeleggingen. Daar komt nu de geschiktheid

aantrekkelijk gebied om te wonen, werken

objecten met een hoge mate van ruimtelijke en functionele flexibiliteit.

bij voor het huisvesten van meerdere bestemmingen gedurende de

en ontspannen. Hierdoor is een belangrijke rol

Er zijn tenminste drie verschillende functies en de dominante functie

levensduur van het object. Toekomstbestendige vastgoedbeleggingen

weggelegd voor multifunctioneel vastgoed.

genereert ten hoogste zeventig procent van de jaarlijkse huurstroom.

kenmerken zich door flexibiliteit en passen zich aan veranderende

Het combineren van kantoren, winkels,

De objecten liggen op de beste locaties in binnenstedelijke gebieden

omstandigheden aan. Dit vergroot de verhuurbaarheid van het object.

woningen en andere functies in één gebouw

van de grotere Nederlandse steden.

helpt de potentie van een locatie te benutten.

Een mixed use-belegging biedt institutionele beleggers
Mixed use-objecten combineren per definitie verschillende functies.

een aantrekkelijk financieel rendement en de mogelijkheid

Wanneer functies en locatie goed op elkaar zijn afgestemd,

Belangrijke bouwstenen van de functiemix zijn woningen, winkels

maatschappelijke doelstellingen te realiseren en het vastgoed

ontstaat synergie. Een mixed use-belegging biedt institutionele

of kantoren aangevuld met complementaire functies als horeca,

geschikt te maken voor de highest en best use. Een op de context

beleggers daardoor een aantrekkelijk financieel rendement met

leisure/cultuur, zorg, onderwijs, sport en (fiets)parkeren. De precieze

afgestemde functiemix geeft de leefbaarheid en levendigheid van

een duidelijke maatschappelijke impact: de verbetering van het

verhouding tussen de verschillende functies is afhankelijk van de

de buurt een impuls. Daarnaast wordt de ruimte in de stad beter

binnenstedelijke leefklimaat.

omgeving; denk aan de mate van verdichting, de aanwezigheid van

benut, helpt het monocultuur te voorkomen en voorkomt het

stedelijke doelgroepen en stedelijke functies.

onnodige verkeersbewegingen.
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FACTS & FIGURES

Volgens Savills ligt het aandeel flexibele kantoren in Amsterdam op 6,3

Veel monofunctionele

In traditionele winkelgebieden is steeds meer ruimte voor functiemenging.

procent. In Utrecht is dit

binnenstedelijke objecten worden

Winkelruimte wordt getransformeerd naar andere functies.

multifunctionele centrum van de stad. De vraag zal toenemen door veranderende

getransformeerd naar mixed use.

Bijna

werkgewoonten als hybride werken. Flexibele kantoorruimte heeft mengpotentie

In een PwC-studie geeft

gevuld met niet-traditionele retail of horeca. Deze trend is ook te zien in de

2,3 procent. Flexkantoren zijn te vinden in het

en kan daarom goed in mixed use-objecten worden ondergebracht. Hierbij kunnen
zelfs andere functies zoals fietsparkeren, fitness centra en horeca de verbindende
factor zijn die voor extra synergievoordelen zorgen.

54 procent van de respon-

een kwart van de winkelruimte in Amerikaanse winkelcentra is al

winkelgebieden in Nederland en ondersteunt het groeiend belang van mixed use.

denten aan dat bij herontwikkeling
wordt gekozen voor mixed use.

Lorentz - Leiden

In de Verenigde Staten stelt

78 procent van de

volwassenen dat men in een ‘live,
work, shop & play’-omgeving wil
wonen. Nabijheid van verschillende

Syntrus Achmea Outlook 2022-2024

functies wordt als groot voordeel

Onder beleggers is er een groot tekort aan geschikte mixed use-objecten. Van de

gezien. Deze trend begint ook

ondervraagden geeft

zichtbaar te worden in grote steden

niet in mixed use te beleggen. Dit gaat veranderen, nu gemengde ontwikkelingen

in Nederland.

in rap tempo worden opgeleverd.
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# 1 Verstedelijking zet de komende jaren door
De verstedelijking zet - ook na Covid-19 - onverminderd door.
Verdichting en een intensiever, flexibeler ruimtegebruik houdt de

Westbeat - Amsterdam

stad leefbaar. Nu woont bijna een kwart van de Nederlanders in een
zeer stedelijke omgeving, over vijftien jaar is dat veertig procent.

# 2 Mixed use wordt gestimuleerd door

# 3 Mixed use is een échte impact belegging

Verdichting dwingt tot transformatie van bestaande gebouwen

gemeentelijk beleid

Het samenbrengen en combineren van een aantal functies onder

naar wonen, werken, zorg, sport en ontspanning. Deze mixed use-

Gemeenten zien de noodzaak van functiemenging en scheppen

één dak biedt beleggers de mogelijkheid tegelijk een aantal

gebouwen bieden beleggers een duurzaam rendement op de lange

daarvoor ruimte in hun beleid. Om het woningtekort terug te dringen

maatschappelijke doelen te realiseren. Dat kan zijn met maatregelen

termijn: ze zijn flexibel en de mix kan worden veranderd.

worden in de grote steden in hoog tempo woningen toegevoegd. Hierbij

op het terrein van klimaatadaptatie of het meten en terugdringen

dreigt het gevaar van monofunctionaliteit. De gemeente Amsterdam

van water- en energieverbruik en daarmee CO2-uitstoot. Ook

stelt bijvoorbeeld in haar Structuurvisie Amsterdam 2040 dat er

kunnen betaalbare woningen voor doelgroepen als starters worden

gemengde gebieden moeten komen, waarin wonen met zelfstandige

gerealiseerd. In de mix kunnen maatschappelijk relevante functies

kleinschalige kantoor- of bedrijfsruimtes wordt gecombineerd. Het

op terreinen als zorg, hulpverlening en cultuur worden opgenomen.

stimulerende beleid van de gemeenten, de voordelen voor de gebruikers

Door het stimuleren van buurtinitiatieven bevorderen beleggers de

en het perspectief voor een goede balans tussen rendement en risico

sociale cohesie in de omgeving, terwijl zij met de aanstelling van een

jagen de vraag naar mixed use-beleggingen verder aan.

huismeester de veiligheid in de buurt vergroten.

Impact beleggers: mixed use-gebouwen bieden
een duurzaam rendement op de lange termijn dankzij
hun flexibiliteit.

Impact beleggers: het aanbod van interessante mixed use
objecten zal in de komende periode toenemen.
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Impact beleggers: mixed use objecten kunnen
bijdragen aan het realiseren van zowel financieel als
maatschappelijk rendement.
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De investeringsfocus ligt voor mixed use-vastgoed op de vier

Elk multifunctioneel object is uniek doordat elke locatie uniek is.

grootste steden van Nederland. Beleggen in multifunctionele

Het mengen van functies is daarom maatwerk. De aanwezigheid

gebouwen is beleggen in plekken met potentie. Mixed use is in

van verschillende functies is nauwkeurig afgestemd op de behoeften

de beleggingsportefeuille een veelbelovend alternatief voor

in de stedelijke context van het gebouw.

beleggen in monofunctionele vastgoedobjecten.
Mixed use-beleggingen kennen door de duidelijke geografische focus
Mixed use-vastgoed speelt in op de huidige structurele stedelijke

perspectief op een stabiel rendement met een lage risicopremie.

trends. De druk op de stad, schaarste aan bouwlocaties en

Gecombineerd met een grote functionele flexibiliteit leidt dit tot een

uiteenlopende demografische ontwikkelingen vragen om een

lage volatiliteit. De huurstroom is samengesteld uit huurinkomsten

creatieve en efficiënte invulling van de gebouwde omgeving.

van meerdere functies. Deze functies doorlopen elk een eigen cyclus
waardoor er diversificatievoordelen ontstaan.

Mixed use biedt een duurzaam rendement op de beste locaties
in een stad. Binnen Nederland liggen de beste plekken voor de

Het bruto aanvangsrendement voor mixed use-objecten zal door het

mixed use-categorie in hoogstedelijke gebieden in de grootste

mengen van functies iets hoger liggen dan bij één functie en maakt het

steden, met het vooruitzicht van een sterke bevolkingsgroei.

mogelijk een hoger direct rendement te genereren.

Binnen deze gebieden draait het om de locaties met een sterke
identiteit. Ze zijn vooral per OV en fiets goed bereikbaar. De plekken
hebben een grote aantrekkingskracht op doelgroepen met sterke
stedelijke oriëntatie. Dit zorgt voor een grote diversiteit in bezoekers
en passanten en levendigheid gedurende een groot deel van de dag.

Oostenburg - Amsterdam
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Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (hierna “Syntrus Achmea”) kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313),
is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onderdeel a Wet op het
financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wft. Daarnaast is Syntrus Achmea bevoegd om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te
adviseren over financiële instrumenten. De informatie in dit document is samengesteld door Syntrus Achmea en is bestemd voor professionele
beleggers zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. De informatie opgenomen in dit document is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen
voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in
te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere financiële diensten te verkrijgen.
De inhoud van dit document is gebaseerd op informatiebronnen die door Syntrus Achmea betrouwbaar worden geacht. Er wordt echter geen
garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Indien van toepassing,
blijft het Nederlandstalige Informatie Memorandum in alle gevallen leidend. Er kan geen beroep worden gedaan op de juistheid of volledigheid van
de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes noch kunnen hier rechten aan worden ontleend. De in dit document opgenomen
informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder
nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en
beeldmerken) is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander recht van
intellectueel eigendom. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan
personen die toegang verkrijgen tot de informatie in dit document. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over
te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.
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