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WINKELMARKT
Het jaar 2022 stond aanvankelijk in het teken van herstel op de winkelbeleggings-
markt. Inmiddels is duidelijk dat de transactiedynamiek op de winkelbeleggingsmarkt 
wordt gedempt als gevolg van oplopende tarieven voor financiering, geopolitieke 
instabiliteit, stijgende energielasten, verhoogde personeelslasten, gebrek aan gekwali-
ficeerd personeel, stijgende inkoopkosten en zorgen over potentiële winkelomzetten. 
De koopkracht van de consument wordt beperkt door de sterk gestegen uitgaven 
aan vaste lasten voor hypotheek, gas, water, licht en dagelijkse boodschappen.  

Het betekent de zoveelste uitdaging voor de winkelmarkt die het, als gevolg van de 
pandemie, al zwaar te verduren had. Geen ander vastgoedsegment kreeg zo direct te 
maken met de beperkende maatregelen om het virus te beteugelen. Reisrestricties, 
gedwongen sluitingen, afstand houden en het verplicht dragen van mondmaskers 
zorgden voor sterk verminderde passantenstromen en versnelde bovendien de tran-
sitie naar online winkelen. Passantenstromen hebben zich nog steeds niet hersteld en 
voor 2023 moet rekening worden gehouden met bezoekersaantallen die structureel 
lager liggen dan voor de virusuitbraak2. Het is nog onduidelijk of dit te wijten is aan 
het structurele veranderproces richting online shoppen of meer met de historisch 
gedaalde koopkracht van de consument. Het bestedingspatroon van zowel de offline 
als de online consument is vanaf de tweede helft van 2022 verminderd als gevolg van 
de sterk gestegen energie- en voedstelprijzen die aan de consument worden door-
berekend.

2  https://locatus.com/blog/bezoekersaantallen-nog-lang-niet-op-het-niveau-van-voor-corona/?utm_medium=email
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Winkelbeleggers houden rekening met een investeringsvolume in 2023 dat lager zal 
uitkomen dan voorgaande jaren. Vooral beleggers die gebruik maken van externe 
financieringsfaciliteiten maken momenteel pas op de plaats. In een markt die werd 
bepaald door zeer lage aanvangsrendementen, pakte dit eerst vooral gunstig uit 
voor institutionele beleggers en vermogende particulieren die veelal de lokale markt 
domineerden. Maar ook deze beleggers hebben inmiddels een afwachtende houding 
aangenomen in de gerechtvaardigde verwachting dat aanvangsrendementen zullen 
toenemen. Er is een aanzienlijke groep beleggers die zich met de acquisitiestrategie 
op 2023 richt. De winkelmarkt dient zich opnieuw te settelen in die zin dat vraag en 
aanbod zich op nieuwe prijsniveaus moeten zien te vinden. 

Hoewel het investeringsvolume met EUR 1,6 miljard hoger ligt dan vorig jaar, wordt 
de transactiedynamiek momenteel gedempt door de relatief grote verschillen tussen 
biedingen en vraagprijzen. De acceptatie van deze nieuwe realiteit heeft in de regel 
tijd nodig. Transacties die wel plaatsvinden zijn in hoge mate ‘strategisch’ van aard en 
meer op de langere termijn gericht. Hierbij valt te denken aan top convenience gere-
lateerd winkelvastgoed (zowel solitaire supermarkten als wijkwinkelcentra met een 
hoge concentratie supermarkt en dagelijkse component), trophy assets die zelden op 
de markt worden aangeboden, value add gedreven winkelvastgoed en panden ver-
huurd aan kapitaalkrachtige fastfoodketens in de wetenschap dat gemeenten nauwe-
lijks nog nieuwe vergunningen voor fastfoodverkooppunten verstrekken.

Private beleggers waren al dominant in de kernwinkelgebieden van Nederland en 
doordat deze groep nieuwe investeringen veelal met eigen middelen financiert, zal 
de transactiedynamiek op het binnenstedelijke (high street) segment in 2023 minder 
hard worden geraakt dan het dagelijkse (convenience) segment. De focus zal lig-
gen op de beste delen van het kernwinkelgebied waarbij aanloopstraten zich eerder 
zullen lenen voor transformatie. Hoewel institutionele beleggers zich grotendeels van 
high street vastgoed hebben ontdaan, is er ook bij hen sprake van animo als er zich 
solide binnenstedelijke proposities voordoen waarbij ook woningen zijn of kunnen 
worden gerealiseerd, of in de top 15 steden op de A1-winkellocaties. Omdat buiten-
lands kapitaal of Nederlandse banken in dit segment nauwelijks nog actief waren, 
leidt de stijgende rente niet direct tot een ander marktbeeld voor hoogwaardig bin-
nenstedelijk winkelvastgoed. Wel zorgt de gestegen rente voor hernieuwde interesse 
in het value add segment van de winkelmarkt doordat andere vastgoedsegmenten als 
te duur worden of als te risicovol worden bestempeld.  
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Winkelbeleggers hadden de afgelopen jaren een sterke focus op het dagelijkse 
segment als gevolg van een goede financierbaarheid, stabiele geldstromen en een 
laag risicoprofiel. Naast supermarkten waren voornamelijk wijk- en buurtwinkelcentra 
in trek met winkels in het dagelijkse segment met minimaal twee supermarkten (bij 
voorkeur een full service gecombineerd met een discounter). Door de populariteit 
van kleine winkelcentra nam het beschikbare aanbod de laatste jaren snel af, waar-
door er sprake was van een grote discrepantie tussen vraag en aanbod. Inmiddels is 
een meer kritische houding bij beleggers te zien. Hoewel voor de beste beleggings-
producten nog steeds goede prijzen worden geboden, wenst de aspirant-koper niet 
langer de vraagprijs te betalen voor suboptimaal vastgoed.

In de convenience markt is de verwachting voor 2023 dat de kopersgroep voor het 
top-convenience beleggingsproduct zal uitdunnen. Aangezien vooral fondsbeleggers 
afhaken in de strijd door de oplopende rente en verscherpte regels van banken ten 
aanzien van duurzaamheid, staan institutionele beleggers het best opgesteld aange-
zien zij bereid zijn scherpe aanvangsrendementen te accepteren.  Door de merkbare 
afkoeling op de woningmarkt is de interesse in het PDV/GDV segment de afgelopen 
maanden naar evenredigheid afgenomen. De laatste jaren kende het segment juist 
een opleving onder invloed van de overspannen woningmarkt die nog eens werd ver-
sterkt door de coronacrisis. Doordat de woningmarkt momenteel snel aan het afkoe-
len is, nemen beleggers ook in dit segment weer een afwachtende houding aan.

De sterk gestegen kosten voor levensonderhoud hebben geleid tot een afname van 
de bestedingsruimte bij consumenten, terwijl voor de retailer vrijwel alles duurder is 
geworden. Door overheidsimpulsen zoals het Energieplafond neemt vanaf 2023 de 
koopkracht weer toe. Of dat ook direct zal leiden tot volle winkelstraten valt nog te 
bezien.  

Dit heeft mede te maken met de grote verschillen in de koopkrachtplaatjes per 
huishouden. De gemiddelde afname van 3,9% komt ongelijk in de Nederlandse sa-
menleving terecht en dat zal ook zo zijn voor het koopkrachtherstel in 2023. Het is 
niet verwonderlijk dat het consumentenvertrouwen een historisch laag niveau heeft 
bereikt. De combinatie van hoge kosten en de verwachte recessie in het eerste kwar-
taal van 2023 maakt dat de consument waakzaam is met betrekking tot het doen van 
grote uitgaven.

De omzetten van de detailhandel schoten vanaf de start van 2022 uit de startblokken 
met respectievelijk +14,8% en +10,8% groeipercentages in januari en februari. Vanaf 
mei 2022 zijn de omzetten onafgebroken lager dan in dezelfde maanden het jaar 
ervoor. Het kennisbureau van ING verwacht een omzetgroei in 2022 die vrijwel gelijk 
zal zijn aan die van 2021 (+4,5%), grotendeels het gevolg van prijsstijgingen. In 2023 
zullen winkelomzetten ten opzichte van het jaar ervoor minder zijn omdat het meren-
deel van de aankopen in 2022 ‘inhaalaankopen’ betrof na de volledige heropening. 
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Ondanks onzekere economische vooruitzichten, wordt er nog steeds door retailers 
gezocht naar nieuwe fysieke winkelruimte in de gewilde winkelstraten. Portefeuilles 
worden geoptimaliseerd door relocatie en consolidatie. Om kosten te reduceren wor-
den minder renderende winkels ingeruild voor winkels op toplocaties in hoofdwinkel-
straten en wordt er in steden met meerdere locaties gekeken naar consolidatie (één 
grote unit tussen 200 en 500 m²). Mede hierdoor opteren al aanwezige retailers als 
nieuwe internationale retailers voor gelijkwaardige winkelpanden met dezelfde metra-
ges. Deze selectieve vraagdruk resulteert in een relatief stabiel winkelhuurprijsniveau 
in vooral deze grotere winkelsteden. 

De realisatie en afbouw van de winkels wordt bemoeilijkt door een tekort aan liquide 
middelen (capex), grote drukte bij aannemers en tekorten aan bouwmaterialen. Dit 
zorgt ervoor dat er gemiddeld 9 maanden zitten tussen het afsluiten van een huur-
overeenkomst en de opening van de winkel, wat een historische lange tijd is om wel 
huur te moeten betalen, maar geen omzet te kunnen draaien.

Bron: CBS, edit en prognose: Cushman & Wakefield
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Gezien de huidige arbeidsmarkt is het voor retailers een grote uitdaging om geschikt 
winkelpersoneel te werven. Dit zet niet alleen een rem op de groei en openstelling 
van winkels, ook worden huurcontracten makkelijker opgezegd omdat op de bewuste 
locaties niet genoeg personeel voorhanden is.   

De tekorten op de woningmarkt blijken een aanjager van transformatiedynamiek op 
de winkelstraat. Door de sterke stijging van de huizenprijzen van ongeveer 20% is de 
ombouw van een leeg winkelpand naar een woning op veel plekken een interessan-
te optie geworden. Ook beleidsmatig is er inmiddels sprake van een constructieve 
houding vanuit de lokale overheid door de bestemming te verruimen naar wonen óf 
winkels om steden levendig te houden. Het heeft geleid tot een sterke daling van het 
aantal vierkante meter leegstaande winkelruimte, dat per september 2022 nog maar 
5,8% van de totale voorraad omvatte. Dit bewijst dat er op langere termijn structureel 
minder winkelruimte nodig is, maar dat de panden zelf een goede alternatieve bruik-
baarheid hebben.
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