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Macro-economie – eurozone en rente

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau
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Economisch herstel eurozone, rente stijgt mede hierdoor

Sector Advisory
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Voor meer informatie over macro-economische trends, zie https://insights.abnamro.nl/category/economie/

 Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht voor 2021 

een groei van 3,9 procent van de eurozone en in 2022 een

groei van 4,1 procent. Nu de vaccinaties op stoom komen, 

loopt het economisch herstel in op dat van de VS; waar in de 

tweede helft van het jaar afkoeling wordt verwacht. De 

Nederlandse economie groeit beduidend minder hard dan het 

gemiddelde van de eurozone. Een belangrijke oorzaak

hiervan is dat de krimp in 2020 in Nederland minder groot

was, waardoor ook minder herstel nodig is.

 De rente stijgt op dit moment als gevolg van de hogere inflatie 

en de verwachting in de financiële markten dat het 

opkoopprogramma zou worden afgebouwd als gevolg van het 

snelle economische herstel. De ECB wil echter de lange rente 

laag houden, waardoor de rente naar verwachting in de 

tweede helft van het jaar weer naar beneden gaat. Ook zal de 

inflatie in de loop van het jaar weer afnemen.
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Macro-economie - Nederland 

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

 Stevig herstel Nederlandse economie in 2021

De Nederlandse economie herstelt naar verwachting sterk in 2021. In het 

eerste kwartaal was als gevolg van de lockdown nog een krimp van 0,8 

procent te zien in vergelijking met een kwartaal eerder, maar dat was minder 

dan verwacht. Het herstel zal naar verwachting vooral op de binnenlandse 

vraag leunen, terwijl normaliter na een crisis de buitenlandse vraag als 

eerste herstelt.

 Werkloosheid minder hoog dan verwacht

Door de steunmaatregelen van de overheid hebben veel mensen hun baan 

behouden. Sinds de piek van de werkloosheid in augustus vorig jaar is deze 

weer teruggelopen. De werkloosheid is op dit moment vergelijkbaar met het 

niveau vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, wat zorgt voor krapte op 

de arbeidsmarkt. De werkloosheid zal naar verwachting pas volgend jaar 

wat oplopen als de steunmaatregelen worden afgebouwd.

 Consumentenvertrouwen nog negatief, maar stijgt

Het consumentenvertrouwen kwam in juni uit op -3. Het vertrouwen stijgt 

sinds oktober 2020 snel. De koopbereidheid van consumenten is een stuk 

hoger, veel consumenten hebben het afgelopen jaar geld gespaard wat nu 

de economie weer opengaat weer kan worden uitgegeven.
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Snel herstel Nederlandse economie in 2021 en 2022

In % 2020 2021 2022

Bbp -3,7 3,7 2,8

Particuliere consumptie -6,4 1,6 5,3

Overheidsconsumtpie 0,6 2,7 2,7

Investeringen -3,6 6,8 2,3

Uitvoer -4,3 7,7 4,2

Invoer -4,3 7,3 5,2

Consumentenprijzen (CPI) 1,3 2,0 1,2

Lonen particuliere sector 2,7 1,3 2,0

Werkloosheid 3,8 3,4 4,2

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie.
Sector Advisory
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Waardeontwikkeling vastgoed

Bronnen: CBS, MSCI

 Negatieve waardeontwikkeling vastgoedsector

In het eerste kwartaal van 2021 kromp de waarde van vastgoed met 0,4 

procent in vergelijking met een jaar eerder. De waardeontwikkeling van 

vastgoed is zeer conjunctuurgevoelig en beweegt laat-cyclisch mee met 

de economische ontwikkelingen in Nederland. De economische groei 

zwakte in 2019 al iets af, waarna de Nederlandse economie in 2020 als 

gevolg van de coronacrisis met 3,7 procent kromp. Dit zet zich voort in 

het eerste kwartaal van 2021 met een krimp van 2,8 procent in 

vergelijking met een jaar eerder. Dit zorgde ervoor dat de waardegroei 

van vastgoed in 2020 afnam en uiteindelijk in het eerste kwartaal van 

2021 omsloeg naar een krimp. De eerste krimp van de waarde van 

vastgoed sinds het eerste kwartaal van 2015. 

 Ook ontwikkelingen woningmarkt oorzaak krimp                                  

In de periode tot het uitbreken van de coronacrisis groeide de 

vastgoedsector nog hard, wat grotendeels werd veroorzaakt door de 

sterk groeiende woningmarkt. Huurwoningen zijn namelijk een steeds 

belangrijker onderdeel van de vastgoedmarkt geworden. Nu de 

overdrachtsbelasting voor beleggers is verhoogd naar 8 procent, staat 

de waarde van huurwoningen onder druk.

 Stabilisering ‘prime’ aanvangsrendementen

Jarenlange daalde het niveau van het bruto aanvangsrendementen 

(BAR); een risico-indicator voor vastgoed. Het bruto 

aanvangsrendement wordt gemeten door de huur in het eerste jaar te 

delen door het totale investeringsbedrag. De daling werd mede 

veroorzaakt door de jarenlange daling van 10-jaarsstaatsrente, 

waardoor vastgoed een aantrekkelijke belegging werd. De staatsrente 

daalde niet verder in 2020 en stijgt sinds begin 2021 weer. De BAR 

stabiliseerde gedurende 2020 en dat wordt voorlopig voortgezet in 2021 

op een niveau van 4,5 procent. 
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Voor het eerst sinds 2015 krimp vastgoedsector door laat-cyclische karakter en overdrachtsbelasting
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Projectontwikkeling – nieuwbouw huurwoningen naar regio

Bronnen: CBS, ABN AMRO Sector Advisory
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Meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen, regionale spreiding is groot

 In de afgelopen vier kwartalen tot en met het eerste kwartaal van 2021 nam het aantal huurwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven met 8,3 procent toe in 

vergelijking met een jaar ervoor. In totaal werden voor 21.759 nieuwe huurwoningen vergunningen afgegeven.

 De meeste vergunningen werden afgegeven in de grote steden zoals Den Haag en Amsterdam. Utrecht spant de kroon met vergunningen voor 2.392 nieuwe 

huurwoningen. Ten opzichte van de totale voorraad huurwoningen werden de meeste vergunningen in Woudenberg, Waalre en Leusden afgegeven.

 De sterkste toename in het aantal nieuw te bouwen huurwoningen is in middelgrote plaatsen te zien. Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, zijn er in Rijswijk, 

Gorinchem en Heemskerk voor relatief veel nieuwe huurwoningen vergunningen afgegeven ten opzichte van het langetermijngemiddelde. In de grafiek zijn de 35 

gemeenten opgenomen waar de meeste nieuwe huurwoningen worden gebouwd.

6

Utrecht

Amsterdam

Den HaagRotterdam

Den Bosch

Groningen

Nijmegen
Almere

Ede

Eindhoven

Tilburg

Delft

Leiden

Alphen aan den Rijn

Apeldoorn

Zwolle

Maassluis

Arnhem

Heemskerk

Wageningen

Woerden

Gorinchem

Gouda

Rijswijk

Zaanstad

Zoetermeer

Etten-Leur

Lelystad

Roermond

Leeuwarden

0

1

2

3

4

5

6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

R
e
la

ti
e
f 

a
a
n
ta

l 
to

v
 l
a
n
g
ja

ri
g
 g

e
m

id
d
e
ld

e

Aantal huurwoningen



Projectontwikkeling – regionale investeringen gebouwen

Bronnen: CBS, ABN AMRO Sector Advisory

 Investeringen blijven toenemen

De investeringen in de utiliteitsbouw (nieuwbouw en renovatie) nemen de komende 

jaren toe. In de afgelopen vier kwartalen tot en met het eerste kwartaal van 2021 

steeg de waarde van de afgegeven vergunningen met 12,6 procent tot 7,1 miljard 

euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het grootste deel van de 

investeringen wordt de komende jaren in het westen van Nederland gedaan. Het 

westen wordt gevolgd door het zuiden van het land, waar wel al langer een daling in 

de investeringen is te zien. Ook in het oosten en noorden van Nederland stijgen de 

investeringen, maar in het noorden ligt het absolute bedrag een stuk lager.

 Aantal vergunningen daalt licht

Het aantal vergunningen daalde wel, met 4,7 procent in de afgelopen vier kwartalen 

tot en met het derde kwartaal van 2020. In alle regio’s van Nederland daalde het 

aantal vergunningen. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State is het lastiger 

geworden om een vergunning te krijgen voor bouwwerkzaamheden die stikstof 

uitstoten.

 Veel investeringen in hallen en loodsen

Het grootste deel van de investeringen wordt de komende jaren gedaan in hallen en 

loodsen. De afgelopen vier kwartalen liepen de investeringen op tot 1,7 miljard euro, 

een stijging van 21,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Er is veel vraag naar 

nieuwe distributiecentra en stadslogistiek door de sterke stijging van online winkelen. 

De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt; de verwachting is dat de 

toekomstige vraag gericht is op kleinere distributiecentra aan de rand van steden.

 Investeringen in kantoren zakken weg

De onzekere toekomst van kantoren lijkt nu ook zichtbaar in de investeringen. De 

investeringen kwamen de afgelopen vier kwartalen uit op 446 miljoen euro, een daling 

van bijna 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. In alle delen van Nederland 

nemen de investeringen af. Ook het aantal afgegeven vergunningen daalde in alle 

landsdelen.

 Investeringen in winkels herstellen

De investeringen in winkels stegen met 33,4 procent in vergelijking met dezelfde 

periode een jaar eerder tot bijna 295 miljoen euro. Dit is opvallend gezien de 

onzekere toekomst van fysieke winkels. Wel neemt het aantal afgegeven 

vergunningen af. Het zijn daarom vooral grotere winkels en winkelcentra die worden 

gebouwd.
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Toename investeringen utiliteitsgebouwen, investeringen kantoren zakken weg

Bouwvergunningen afgelopen vier kwartalen in mln euro (% groei j-o-j)

Hallen en loodsen 1.707,6,1 (21,5%)

Kantoren 445,7 (-34,9%)

Winkels 294,7 (33,4%)

In mln euro
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Kosten projectontwikkeling

Bronnen: BDB, CBS

 De kosten voor projectontwikkeling stijgen

De vraag naar bouwwerkzaamheden blijft stijgen, wat zorgt voor een verdere stijging van de 

kosten. Deze stegen in het eerste kwartaal met 5,2 procent in vergelijking met dezelfde periode 

een jaar eerder. Zowel de kosten voor arbeid als materiaal stegen harder. De opslag voor de 

ontwikkeling in de conjunctuur zakte flink weg, waardoor de totale kostenontwikkeling minder hard 

was dan een kwartaal eerder.

 Invoerprijzen stijgen hard

De invoerprijzen van veel bouwmaterialen stijgen op dit moment hard als gevolg van de wereldwijd 

aantrekkende economische groei, productie die weer moet worden opgestart en de handelsoorlog 

tussen de VS en Canada over de invoer van hout. Vooral de invoerprijzen van geschaafd en 

gezaagd hout (+36,8 procent) en gewalste producten van staal (+35,5 procent) stegen hard in april 

in vergelijking met een jaar eerder.

 Gevolgen voor marges van projectontwikkelaars en eigenaren

Door de al maar stijgende bouwkosten worden nieuwbouw en verbouwingen voor sommige typen 

vastgoed door eigenaren en projectontwikkelaars minder aantrekkelijker. Ten eerste gebouwtypen 

waar minder vraag naar is, zoals retail- en kantoorvastgoed. Ten tweede kunnen de hoge 

materiaalprijzen ook de ontwikkeling van nieuwe woningen raken, omdat door de hoge prijzen 

minder woningen worden gebouwd; zeker in het betaalbare segment.

3

Sector Advisory

Kosten voor projectontwikkeling stijgen verder door hoge vraag

8

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Conjunctuurindicator Arbeidskosten Materiaalkosten

Ontwikkeling bouwkosten

-3,7
-2,2

-0,6
-0,2
0,3
0,4
0,6

1,8
2,2

2,7
6,6

8
11,6

14
17,4

19,6
23,3

26,7
26,8

30,6
31,9

34,4
35,5

36,8

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Werken van gips voor de bouw

Werken van rubber

Keramische tegels en plavuizen

Werken van beton, cement en gips

Glasvezels

Mortel

Gevormd en bewerkt vlakglas

Glas en glaswerk

Werken van kunststof

Cement

Fineerplaten

Houten verpakkingsmiddelen

Platen, vellen, buizen van kunststof

Lood, zink en tin

Metalen constructiewerken

Ruw aluminium

Koudgewalst bandstaal

Buizen, slangen en hulpstukken van kunststof

Bitumineuze mengsels van steen

Walsdraad

Warmgewalste staven voor het wapenen van beton

Koper

Gewalste platte producten van staal

Hout, gezaagd en geschaafd

% groei invoerprijzen april 2021 jaar op jaar



Woningen – waarde huurwoningen, nieuwbouw en grondprijs

Bronnen: CBS, MSCI, Kadaster, VEH

4

Waarde huurwoningen daalt, net als grondprijs

 In het eerste kwartaal van 2021 steeg de waarde van huurwoningen 

met 1,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. In vergelijking met 

een kwartaal eerder was er een daling te zien van 1,2 procent, voor 

het eerst sinds het tweede kwartaal van 2014. Dit komt door het 

verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggers naar 8 procent, 

waardoor het voor deze partijen minder aantrekkelijk is om bestaande 

huurwoningen te kopen en verhuren. 

 De grondprijs daalde in de eerste vijf maanden van 2021 met 3,5 

procent. In 2020 steeg de grondprijs nog met 2,1 procent. Dit is 

gunstig voor projectontwikkelaars en bouwers van woningen, omdat 

de grondprijs een groot deel van de bouwkosten bedraagt. 

 Het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen steeg in de eerste vijf 

maanden van 2021 met 15,8 procent in vergelijking met een jaar 

eerder. Het aantal nieuw gebouwde woningen steeg met 6,8 procent j-

o-j in de eerste vier maanden van 2021. De vraag naar nieuwe 

woningen blijft groot, wat zich vertaalt in meer verkopen.

 Het vertrouwen op de woningmarkt herstelt zich en ligt inmiddels weer 

boven de neutrale waarde van 100. De marktindicator kwam in mei 

2021 uit op 105.
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Woningen – grote steden 

Bronnen: Pararius, CBS, Kadaster

 De huren in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van 2021 met 

2,4 procent j-o-j gedaald. Dit is het derde kwartaal dat de huurprijzen 

dalen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De 

verschillen tussen type huurwoning zijn groot. Gemeubileerde (-6,7 

procent) en gestoffeerde (-3,2 procent) woningen daalden in 

huurprijs, terwijl de huurprijs van kale huurwoningen nog steeg met 2 

procent. Gemeubileerde en gestoffeerde woningen worden veelal 

aan expats verhuurd, die er op dit moment minder zijn.

 De sterkste huurdalingen (alle typen woningen) waren te zien in 

Amsterdam en Rotterdam, waar de huurprijzen met 7,4 procent 

respectievelijk 7,8 procent j-o-j daalden. In Amsterdam dalen de 

huren nu al een jaar, in Rotterdam is dit het tweede kwartaal op rij. 

De huren daalden daarnaast ook in Utrecht, Den Haag en 

Eindhoven. De huren in middelgrote steden laten een wisselend

beeld zien. In Alkmaar (-11,7 procent), Amstelveen (-12,7 procent) 

en Dordrecht (-11 procent) daalden de huren, terwijl die in 

Amersfoort (+17,2 procent), Apeldoorn (+5 procent) en Bergen op 

Zoom (+5,9 procent) nog flink stegen.

 De prijzen van bestaande koopwoningen in de grote steden lopen 

nog steeds op, maar minder hard dan in Nederland als geheel. In het 

eerste kwartaal van 2021 stegen de prijzen in Nederland met 10,3 

procent, terwijl de groei in Amsterdam (+ 6 procent), Den Haag (+9,4 

procent) en Rotterdam (+9,5 procent) beduidend lager lag. Alleen in 

Utrecht komt de prijsstijging nog in de buurt van het Nederlandse 

gemiddelde, met een stijging van 10,1 procent j-o-j. Wel nam het 

aantal transacties in de grote steden harder toe dan in Nederland als 

geheel. In het eerste kwartaal sprongen Amsterdam (+74,8 procent) 

en Utrecht (+47,4 procent) eruit, terwijl het aantal transacties in 

Nederland met 29,2 procent j-o-j steeg. In het eerste kwartaal 

hebben veel starters hun slag geslagen nu zij geen 

overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. In het vierde kwartaal 

van 2020 waren dit vooral de beleggers, maar zij waren vooral in 

Den Haag actief.
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Huurprijzen grote steden nemen verder af, afschaffen overdrachtsbelasting zorgt voor meer transacties grote steden
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Kantoren – waarde en werkgelegenheid 

Bronnen: MSCI, CBS

 De markt voor kantoorvastgoed kent veel onzekerheid. Sinds het begin van de coronacrisis worden veel kantoren niet of nauwelijks gebruikt. Nu een steeds 

groter deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de overheid veel restricties opheft vullen de kantoren zich weer. Veel bedrijven overwegen echter

hun personeel een deel van de week thuis te laten werken waardoor ze minder vierkante meters kantoor nodig hebben. Daarnaast wordt een toename in 

werkloosheid en faillissementen verwacht als de Rijksoverheid haar ruimhartige steunmaatregelen stopzet; wat negatief is voor het kantoorvastgoed.

 De waarde van kantoorvastgoed kromp gedurende het tweede en derde kwartaal van 2020; gevolgd door twee kwartalen van stijging. In het eerste kwartaal 

van 2021 steeg de waarde van kantoorvastgoed met 1,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. De waarde ligt nu op het hoogste punt sinds het derde 

kwartaal van 2008.

 De waarde van kantoorvastgoed hangt samen met de gebruiksbehoefte, wat afhankelijk is van het aantal banen en het aantal bedrijven in de Nederlandse 

economie. Deze indicatoren krompen recentelijk. Dat was na een kortdurende opleving in aantallen in respectievelijk de tweede helft van 2020 en het eerste 

kwartaal van dit jaar. Het aantal banen daalde jaar-op-jaar met 2,7 procent. De daling van het aantal bedrijven met meer dan 10 werknemers daalde nog wat 

sterker, met 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. 
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Kantorenmarkt staat voor grote onzekerheid
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Kantoren – huurprijzen en investeringen

Bron: MSCI

 Krimp van de kantoorhuren

In het eerste kwartaal van 2021 kromp de markthuur met 5,6 

procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is het laagste

huurniveau sinds eind 2019. Het huurniveau was juist gedurende de 

tweede helft van 2020 weer gestegen na aan daling in het tweede

kwartaal. De daling is een mogelijke reactie op de daling van het 

aantal bedrijven en banen in Nederland wat zorgt voor een lagere

vraag naar kantoorvastgoed.  

 Nog geen stijging van de aanvangsrendementen voor kantoren

De bruto aanvangsrendementen voor de betere kantoorlocaties

daalden in het eerste kwartaal van 2021 naar 5 procent. Deze krimp

komt nadat het rendement medio 2020 was gestegen van 5,1 

procent naar 5,3 procent. Deze ontwikkeling wijkt af van de dalende

huurprijsontwikkeling, omdat dit laatste juist wijst op een

risicoverhoging voor investeerders. Dat tevens de 10-

jaarsstaatsrente stijgt, betekent een krimp in de risicoperceptie die 

investeerders hebben voor kantoorvastgoed. 

 Stijging waarde kantoren lager in 2020

De waardeontwikkeling van kantoren was in 2020 beperkt. Dat

steekt schril af met de ontwikkeling in 2019. Buiten de G4-steden 

stegen de waarden nauwelijks (0,1 procent) in 2020. Het jaar

daarvoor bedroeg de stijging nog 5 procent. Dat was destijds ook al 

lager dan in de G4-steden. Daar steeg de waarde van 

kantoorvastgoed tussen de 10 en 15 procent in 2019. 

 Rotterdam kent de grootste waardestijging van kantoren in G4

In Rotterdam steeg in 2020 de waarde van kantoorvastgoed met 3,9 

procent. Daarmee presteerde die markt beter dan Utrecht (+2 

procent), Den Haag (+1,1 procent) en Amsterdam (+0,8 procent).
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Risicoperceptie van investeerders voor kantoorvastgoed stijgt nog niet
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Winkels – waarde en omzet detailhandel 

Bronnen: MSCI, ABN AMRO, ABN AMRO Sector Advisory

 Winkelvastgoed heeft een moeilijk jaar achter de rug en de problemen zijn voorlopig nog niet voorbij, al is de terugkeer van de consument in de winkelstraat goed 

nieuws. De waardeontwikkeling van winkelvastgoed blijft al jarenlang achter bij andere vastgoedtypen. De sterke daling die begin 2020 werd ingezet gaat verder in 

het eerste kwartaal van 2021; de waarde daalde met 10,3 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. 

 De waarde van winkels hangt samen met de consumentenbestedingen in de fysieke winkel. Die bestedingen stegen sterk in de maanden maart, april en mei. 

Consumenten zijn blij om de winkelstraat weer in te mogen en besteden daar weer graag. De omvang van de pintransacties lagen in mei net onder de piek van juli 

2020. De bestedingen waren in januari en februari van dit jaar juist op een langjarig dieptepunt beland, het niveau lag zelfs lager dan gedurende de eerste lockdown

in de eerste helft van 2020. 

 De concurrentie van online kanalen steeg in de afgelopen maanden nog verder. Dit is slecht nieuws voor de winkelstraat. Consumenten zijn gedurende de afgelopen 

16 maanden gewend geraakt om consumentenproducten online aan te schaffen. De heropening van de winkelstraat lijkt aan deze ontwikkeling nog geen einde te 

maken. De aanschaf van producten via het digitale kanaal stijgt ook in de afgelopen maanden door. In mei lagen de onlinebestedingen op 280 procent van de 

gemiddelde maandelijkse onlinebestedingen in 2018. 

6

Winkelvastgoed blijft het moeilijk houden
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Winkels – Huurprijzen en leegstand

Bronnen: Locatus, MSCI
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Stijgende leegstand, dalende huren en investeringen

Sector Advisory

14

 De huren voor winkelvastgoed daalden in 2021 verder; een trend die in het eerste kwartaal van 2020 begon. De hoogte van de winkelhuren liggen nog 

wel hoger dan in de periode voor 2019 (uitgezonderd het derde kwartaal van 2018). Een verdere daling van de huren is nodig om veel leegstaande 

winkels alsnog gevuld te krijgen.

 De leegstand steeg in het afgelopen jaar sterk. Daardoor steeg met name de aanvangs- en frictieleegstand; leegstand waarbij panden minder dan een 

jaar leegstaan. De binnensteden van de 17 grootste winkelsteden en buurt- en wijkcentra leken lang weinig last te hebben van leegstand. In het 

afgelopen jaar stegen de cijfers daar echter ook. De langdurige leegstand ligt in de meeste gebieden rond de 5 procent, uitgezonderd de 

binnensteden. De stadsdeelcentra kampen met een groot aandeel structurele leegstand, momenteel rond de 5,5 procent.

 Van de G4-steden daalde de investeringen het sterkst in Utrecht (-9,9 procent). Dat is ook de G4-stad met het hoogst aandeel leegstaande winkels. 

De investeringen daalden nog sterker buiten de G4-steden, namelijk met 10,7 procent. De krimp in investeringen in winkelvastgoed was het laagst in 

Den Haag (-6,2 procent) en Amsterdam (-5,8 procent). 
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Bedrijfsruimten/logistiek – waarde, wereldhandel en e-commerce

Bronnen: MSCI, CPB, ABN AMRO

 De investeringen in industrieel en logistiek vastgoed stijgen verder. De waarde van dit vastgoedtype steeg in het eerste kwartaal van 2021 

met 3,8 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. Sinds 2017 stijgt de waarde van dit type vastgoed. Dit type vastgoed 

presteert beter dan de vastgoedmarkt als geheel die in het eerste kwartaal met 0,4 procent kromp. De waarde van industrieel en logistiek 

vastgoed ligt overigens nog een stuk lager dan de waarde vlak voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008. 

 Belangrijke indicatoren voor dit type vastgoed presteerden in de afgelopen maanden dan ook sterk. De wereldhandel stijgt iedere maand 

sinds de dip in het tweede kwartaal van 2020. Inmiddels ligt de wereldhandel weer ruim 25 procent hoger dan tijdens het laagste punt 

tijdens de eerste lockdown en vier procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. De groei in vergelijking met de eerste maand van 2021 

bedraagt 2,4 procent. Dit heeft een positief effect op de industriële en logistiek gebruikers van bedrijfsruimten.

 Ook de online bestedingen stegen hard in het eerste helft van het jaar. De online bestedingen waren in mei van dit jaar 65 procent hoger 

dan in mei 2020. Dit zorgt voor een groeiende vraag van e-commerce bedrijven naar logistiek vastgoed. 
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Positieve ontwikkelingen voor logistiek vastgoed en andere typen bedrijfsruimten
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Bedrijfsruimtes – anvangsrendement en regionale waarden

Bron: MSCI, JLL

 De aanvangsrendementen voor logistiek vastgoed en andere bedrijfsruimten dalen verder. Deze trend is al een aantal jaar gaande en zet zich -

mede dankzij de coronacrisis - voort in 2021. Dit past ook bij de gunstige ontwikkeling van de wereldhandel en online bestedingen, plus de lage

leegstand van 4 tot 4,5 procent. De hoogte van de aanvangsrendementen ligt met 7,8 procent hoger dan voor kantoor- (5 procent) en

winkelvastgoed (5,9 procent). 

 De investeringen in bedrijfsruimten en logistiek vastgoed stegen in alle provincies verder in 2020, zoals uit de grafiek rechts blijkt. De groei was 

in de provincies waar de meeste investeringen plaatsvonden - uitgezonderd Noord-Holland - minder sterk dan in 2019. De groei was in 2020 

relatief onevenredig verdeeld over de provincies. Zuid-Holland bleef met 2,2 procent groei in 2020 achter, terwijl in Gelderland de sterke groei 

met 9,8 procent doorzette.
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Uitgelicht – Tekorten woningbouwopgave

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8
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Grote tekorten woningbouw maken benodigde investeringen duidelijk
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 Grote investering rijk nodig voor woningbouwopgave

Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties is gebleken dat er 20 miljard euro vanuit het rijk moet komen 

om op 14 grote woningbouwlocaties 436.000 woningen te bouwen. Dat betreft 

ongeveer de helft van de 900.000 nieuwe woningen die moeten worden 

gebouwd om het woningtekort terug te dringen. De totale investering bedraagt 

142 miljard euro, waarvan private partijen 109 miljard euro bijdragen. Zonder 

deze investering zullen de investeringen van private partijen niet worden 

gebruikt.

 Infrastructuur kost 75.690 euro per woning

De overige 33 miljard euro komt uit publieke middelen en is bedoeld onder 

andere bedoeld om grond aan te kopen waarop de woningen kunnen worden 

gebouwd en de infrastructuur zo aan te passen dat deze is toegerust op de 

grotere bewonersaantallen. De 14 projecten betreffen vooral binnenstedelijke 

projecten in en rondom de grote steden. Dit betekent dat per woning bijna 

76.000 euro nodig is aan publieke middelen om deze woningen mogelijk te 

maken. Deze kosten zijn van algemeen publiek belang en worden daarom 

meestal niet meegenomen in het kostenplaatje van nieuwe woningen. Maar dit 

zou wel moeten om het volledige beeld van de kosten van woningen op 

verschillende locaties duidelijk te krijgen. Dit kan de discussie tussen 

binnenstedelijk bouwen en bouwen in het weiland verscherpen.
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Appendix – Contactgegevens, disclaimer en extra informatieA

Disclaimer
This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the sector developments in the Netherlands. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for 

your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a 

solicitation to make such an offer. 

No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on 

behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from 

any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. 

Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after 

reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your 

investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.
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