
-16%
Het aantal vastgoedtransacties inNederland is
flinkgedaalddoorde coronacrisis. Beleggers
hebbennognauwelijks interesse inwinkels,
hotels enkantoren.Het bedragdat zij in
Nederlands vastgoed staken, daalde inde eerste
helft vandit jaarmet 16% tenopzichte van
dezelfdeperiode in2019. Vooral voorwinkels en
hotels zijnde cijfers desastreus.
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VA S T G O E D

CBRE:beleggerheeft
nauwelijks interesse
meer in vastgoeddeals
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Hetaantal vastgoedtransacties in
Nederland isflinkgedaalddoor
decoronacrisis. Beleggersheb-
bennognauwelijks interesse in
winkels, hotels enkantoren.

In logistiek,woningenenzorgcen-
tra wordt nog wel geïnvesteerd,
maar ook daar gaat minder geld
in om dan in voorgaande jaren.
Datblijktuitdehalfjaarcijfers van
vastgoedadviseur CBRE over de
Nederlandse vastgoedmarkt, die
vorig jaar nog een recordjaar van
€20mrdbeleefde.

Eenrecordjaar isnuuitgesloten,
alblijftonderzoekerJoepvanVliet
nog redelijk optimistisch. ‘In ver-
gelijkingmetde vorige crisis blijft
deinternationalebeleggerwelaan-
wezig inNederland, zijn de beleg-
gingenminder gefinancierdmet
vreemdvermogenenwordtermeer
inveiligesectorenzoalswoningen
belegd’, zegt hij.
Toch zijn die beleggers nu een

stukminderactief.Hetbedragdat
zij inNederlandsvastgoedstaken,
daaldeindeeerstehelftvandit jaar
met 16% ten opzichte van dezelf-
deperiodein2019.Dathetdaarbij
bleef, is te danken aan het eerste
kwartaal, want het totale transac-
tievolume daalde in het tweede
kwartaal met iets meer dan een
vijfde tenopzichte van2019.
Voor winkels en hotels zijn de

cijfers desastreuzer. Vooral in het
tweede kwartaal van dit jaar, dat
volledigbinnendelockdownmaat-
regelenviel,blevenbeleggersmas-
saal weg bij die vastgoedtakken.
Zij staken in die periode slechts
€79,3 mln in winkels, terwijl dat
in het tweede kwart van vorig jaar
nog€457mlnwas.

Beleggingen inwijkcentramet
supermarktenendebekendewin-
kelstraten ingrotestedenkunnen
nogopinteresserekenen. ‘Hettop-
segmentblijftnoglopen,alvragen
beleggerseenkleinekorting’, zegt
Erik Langens vanCBRE.
Ook beleggingen in hotels lie-

pen fors terug. In de eerste helft
vandit jaarwerddaar €140mln in
belegd, bijna de helftminder dan
vorig jaar. Vooral in de doorgaans

drukkere tweedehelft vanhet jaar
zullen de deals opdrogen. CBRE
verwachtdat er in totaal tussende
€300mlnen€500mlnnaarhotels
gaat. Als dat klopt, kan het trans-
actievolume tot 87% ten opzichte
van vorig jaar dalen.
Hotels zijn geraakt door het

wegblijven van toeristen en zake-
lijke evenementen zoals conferen-
ties endatmaakt de categorie on-
aantrekkelijk voorbeleggers. Inde
voorgaande jaren stroomde erwel
geldnaar deze vastgoedtak—ook
omdat beleggers op zoek waren
naar rendement. ‘Deze crisis zorgt
erwel voordat sommigebeleggers
ietsmindernaïefindiehotelmarkt
stappenendatheteenwatspecialis-
tischermarktwordt’,zegtVanVliet.
Sinds het thuiswerken gaat er

ook flinkminder geld om in kan-
toorvastgoed. In het tweede kwar-
taal van vorig jaar ging er nog
€1 mrd naar Nederlandse kan-
toorruimte. Dat was het afgelo-
penkwartaalslechts€357mrd.Het
kantoorverhuurvolume daalde in

€79,3mln
Dit kwartaal werd€79,3mln
inwinkels belegd, tegenover
€457mln een jaar eerder.

deeerstehelft vandit jaarmet iets
meerdaneenkwart.

Bedrijven verhuizen nu niet en
datmaakt beleggers afwachtend.
‘Ze zijn veel kritischer’, zegt Lan-
gens. ‘Er is veel interesse inkanto-
renopgoedelocaties,duswaarhet
verhuurrisicominder is,maar die
zijnnu juist niet opdemarkt.’

Alleen beleggingen in logistiek
en woningen lopen nog redelijk
door—ookvoor internationalebe-
leggers. Zomaakte deDuitse ver-
mogensbeheerderDWSdezeweek
nog bekend in de eerste helft van
dit jaar €400mln in eenwoning-
portefeuille te steken. Toch lopen
de investeringenook indeze cate-
gorie terug dit jaar. ‘Die beleggers
zijnnatuurlijk ookniet blind voor
de crisis, ze letten vooral opdebe-
taalbaarheid van die woningen.
Vooraldedurekantvandeverhuur-
marktondervindtnuproblemen’,
zegt VanVliet.
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