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Een solide toename van huurprijzen in combinatie met beperkte bouwdynamiek 

moeten zorgen voor een groeiende en veerkrachtige stroom inkomsten uit 

vastgoed, zelfs als de economische groei bescheiden is. 

Anne Breen, Hoofd Real Esta-
te Research bij Standard 
Life Investments: “Normaal 

gesproken groeit het vertrouwen bij 
vastgoedontwikkelaars als een ople-
ving voortduurt en neemt de con-
structie toe naarmate men verder in 
de vastgoedcyclus komt. Maar in de 
huidige vastgoedcyclus is dat niet het 
geval. De ontwikkeling van nieuw 
vastgoed blijft beperkt. Dit heeft te 
maken met onder meer de toege-
nomen regelgeving voor banken, 
waardoor hun vermogen om deel te 
nemen aan speculatieve vastgoed-
ontwikkeling is afgenomen. Ook pro-
jectontwikkelaars zijn voorzichtiger 
geworden na de financiële crisis.”
“Ondanks dat de vastgoedcyclus zich 
in de volwassenheidsfase bevindt, 
blijft de constructiepijplijn in de gro-
te vastgoedmarkten goed in balans, 
hoewel er her en der wel risico is 
op overaanbod, zoals in bijvoor-
beeld Londen, Singapore en Tokio. 
Wij voorspellen daarom een rede-

Beleggers kunnen niet 
om vastgoed heen

lijke groei van de huuropbrengsten 
van gemiddeld 3% voor de komen-
de drie jaar.” Als risico’s signaleert 
Breen een onverwachte schok in 
de vraag, waardoor de toekomsti-
ge groei in huurinkomsten wordt 
bedreigd. Een ander risico ontstaat 
indien op te leveren vastgoed ver-
sneld op de markt verschijnt, waar-
door het aanbod sterk toeneemt. 
Maar gezien de druk op banken door 
striktere regelgeving, is dit laatste 
risico onwaarschijnlijk. “Wij geven 
de voorkeur aan primair en goed 

secundair vastgoed gespreid over 
diverse landen.  In Europa verwach-
ten wij een fundamenteel herstel 
in de periferiemarkten die de beste 
resultaten zullen laten zien. In de VS 
zal de cyclische kantorenmarkt pro-
fiteren van de aanhoudende econo-
mische groei in de VS in combinatie 
met een lage groei van het aanbod. 
Monetair beleid bepaalt de prestatie 
van vastgoed in de regio Azië-Paci-
fic. Een lage rentestand in Australië 
maakt een tweecijferig rendement 
mogelijk op vastgoed in non commo-
dities based cities.”

Amsterdam on top
In het huidige beleggingsklimaat 
met lage yields kunnen beleg-
gers niet meer om vastgoed heen, 
meent Ali Zaidi, manager Indices 
& Research bij de European Public 
Real Estate Association. “Lage finan-
cieringskosten door zeer soepel 
monetair beleid van de Europese 
Centrale Bank (ECB), hevige concur-
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Fonds 25,0 4,2 21,1 17,3 3,1
+/-Cat 0,2 -4,6 -2,2 -1,1 5,2
+/-Idx -3,7 -7,0 -4,6 -1,5 5,7

BESTE ETF VASTGOED EUROPA INDIRECT: ISHARES 
FTSE/EPRA EUROPEAN PROPERTY EURO
KOERS 37,70 EURO, GEMIDDELD RENDEMENT 
AFGELOPEN 3 JAAR 14,8%
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Fonds 29,7 -12,5 22,4 -0,5 2,5
+/-Cat -10,1 -7,2 5,1 -6,1 3,2
+/-Idx -13,6 -12,4 8,3 -3,8 1,5

BESTE ETF VASTGOED AZIË:   ISHARES ASIA 
PROPERTY YIELD ETF EURO KOERS 21,58 EURO, 
GEMIDDELD RENDEMENT AFGELOPEN 3 JAAR -0,4%
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Fonds 8,0 -3,4 43,9 9,5 -1,1
+/-Cat -5,0 0,7 3,7 -0,1 -0,9
+/-Idx -8,2 -1,4 -4,6 -5,3 -1,8

Bron overzichten: Morningstar. Selectie: Euronext Amsterdam

BESTE ETF VASTGOED VS: ISHARES US PROPERTY 
YIELD ETF EURO KOERS 25,38 EURO, GEMIDDELD 
RENDEMENT AFGELOPEN 3 JAAR 10,4%

rentie tussen geldverstrekkers, eco-
nomisch herstel en een toenemend 
consumentenvertrouwen hebben 
de sluimerende vastgoedbeleggings-
markten in Nederland doen opleven. 
Op Europees niveau naderen we de 
laatste fase van de investeringscy-
clus en zijn institutionele beleggers 
met name gebaat bij gemixte vast-
goedportefeuilles, vanwege de extra 
liquiditeit die beursgenoteerd vast-
goed boven directe vastgoedinveste-
ringen biedt. Nu Londen de laatste 
fase van de huidige vastgoedcyclus 
ingaat, spitst het publieke debat zich 
in de Britse hoofdstad steeds meer 
toe op verhoging van de waakzaam-
heid ten aanzien van prijzen en ren-
dementen. In Nederland, en dan 
met name Amsterdam, is het een 
compleet ander verhaal. Vastgoedbe-
leggers zien daar nu zelfs het groot-
ste potentieel van alle Continentaal-
Europese beleggingsmarkten.” 
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