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5 TRENDS IN DE EUROPESE MARKT VOOR VASTGOEDTRANSACTIES



Grensoverschrijdende 
vastgoedtransacties in 
Europa zijn populair, 
ondanks de groeiende 
complexiteit.  

Drooms, de toonaangevende aanbieder van digitale platforms voor 
vastgoedactiva in Europa, heeft een nieuw onderzoek uitgevoerd 
waarin vastgoedtransacties nader worden onderzocht. In het kader 
van de ""Vastgoedtransactie-barometer 2022" werden meer dan 
4.000 transacties tussen 2019 en 2022 geëvalueerd en ongeveer 170 
vastgoedprofessionals in Europa ondervraagd.

Onze transactiebarometer biedt gedetailleerde informatie over de 
algemene stemming in de vastgoedsector. Wat zijn de belangrijke 
ontwikkelingen in de Europese markt in het algemeen? Hoe 
verschillen de vastgoedmarkten van elkaar in individuele landen?  
En, wat zijn de drijvende krachten hierachter?
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Belangrijkste bevindingen

Tussen 2019 en 2022 nam de duratie van transacties in Europa toe 
met gemiddeld 58%.

Meer dan een derde van de vastgoedprofessionals onderzocht 
door Drooms is van plan zijn internationale vastgoedinvesteringen 
uit te breiden. 

Duitsland (51%), de VS (26%) en het VK (23%) worden gezien als de 
grootste drijfveren achter de Europese vastgoedmarkten.

Logistieke (34%) en residentiële (27%) activaklassen zijn het 
aantrekkelijkst voor investeerders in Europa.

Het gemeenschappelijke thema voor alle markten en activaklassen 
is dat vastgoedtransacties in Europa steeds complexer worden. In 
2019 zaten er in totaal slechts 165 dagen tussen de opening en de 
voltooiing van een transacitedataroom. In H1 van 2022 steeg dit cijfer 
naar 258 dagen, een toename van 58%. Met name landspecifieke 
regelgeving stelt investeerders voor uitdagingen. Toch is meer dan 
een derde van de ondervraagde professionals van plan zijn 
grensoverschrijdende vastgoedinvesteringen uit te breiden. Uit het 
onderzoek bleek ook dat de meest aantrekkelijke markten voor 
kapitaalinvesteerders de DACH regio, bestaande uit Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland (52%), gevolgd door het Verenigd 
Koninkrijk en Spanje zijn.

Een andere bevinding is dat logistieke (34%) en residentiële (27%) 
activaklassen het meest aantrekkelijk voor investeerders zijn.  
Volgens het onderzoek combineren deze segmenten zekere 
geldstromen met een beheersbare risicosituatie. 
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Europese dealers besteden 58% meer tijd aan 
transacties

47% van de professionals ziet gefragmenteerde 
regelgeving in de EU als het grootste obstakel voor 
grensoverschrijdend investeren

36% van de vastgoedprofessionals is van plan 
internationaal te investeren

Volgens 73% van de respondenten blijven Europese 
markten internationaal met Spanje in de koppositie

Activaklasse logistiek (34%) en de DACH-markt 
(52%) worden gezien als meest veelbelovend 
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Transacties in de DACH-regio en het Verenigd Koninkrijk kosten 
het meeste tijd.

Transacties in Frankrijk en zuidelijk Europa kosten minder tijd om 
af te ronden.

De transactietijd is slechts gematigd toegenomen in de Franse 
vastgoedmarkt.

Uit de studie blijkt dat de tijd die nodig is om een 
vastgoedtransactie uit te voeren, van het biedingsproces tot de 
afsluiting, aanzienlijk is toegenomen. Terwijl er in 2019 gemiddeld 
slechts 165 dagen tussen de opening van een transactiedataroom 
en de voltooiing van de transactie zaten, is dit cijfer in H1 van 2022 
gestegen naar 258 dagen 

Het duurt langer om vastgoedtransacties af te ronden 
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Een bijzonder lange transactieduur werd geregistreerd in de 
Duitssprekende regio. In H1 van 2022 kostte het gemiddeld 273 
dagen om transacties af te ronden in de DACH-regio. Dit is een 
toename van 60% vergeleken met 2019, waar transacties gemiddeld 
167 dagen kostten. We vinden een zeer vergelijkbare stijging in het 
Verenigd Koninkrijk. Gemiddeld steeg de tijd om een transactie af te 
ronden naar 256 dagen in H1 van 2022 (2019: 160 dagen).

In Zuid-Europa (Spanje, Italië, Portugal) en de landen in de Benelux 
(België, Nederland, Luxemburg) werd er een significant kortere 
transactietijd waargenomen. Maar zelfs hier steeg het aantal dagen 
dat nodig is om een vastgoedtransactie af te sluiten. De Zuid-
Europese landen registreerden een toename van 121 dagen (2019) 
naar 192 dagen (H1 2022), terwijl de landen in de Benelux een 
stijging zagen van 130 dagen (2019) naar 179 dagen (H1 2022).

Frankrijk bleek een uitzondering te zijn. Hier was de tijd die het 
kostte om een transactie af te ronden over het algemeen korter en 
is slechts met 9% gestegen - van 181 dagen in 2019 naar 198 dagen in 
H1 2022. 

Waarom duurt het langer om transacties af te ronden? Ten 
eerste heeft de coronapandemie veel transacties over de 
afgelopen jaren vertraagd. Daarbij zorgt de huidige 
economische situatie voor grote twijfels op de 
kapitaalmarkten.

Omdat kopers terughoudender zijn, duren 
dealonderhandelingen over het algemeen langer. We 
verwachten dat deze situatie zal voortduren tot ver in het 
eerste kwartaal van 2023.

Toegenomen regelgeving, voornamelijk op het gebied van 
ESG, draagt waarschijnlijk ook bij aan de complexiteit van 
grensoverschrijdende transacties, wat de totale duur van 
zulke deals verlengt. 

Onze analyse
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47% van de professionals ziet gefragmenteerde 
regelgeving in de EU als het grootste obstakel voor 
grensoverschrijdend investeren

VASTGOEDTRANSACTIE-BAROMETER 2022 
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Landspecifieke regelgeving Gebrek aan markttoegang / 
marktkennis 

Bijna de helft van alle ondervraagde bedrijven noemt de 
uiteenlopende regelgeving in de afzonderlijke landen een 
belemmering.

Ook een gebrek aan markttoegang en marktkennis belemmeren 
grensoverschrijdende investeringen.

In totaal gaf 47% van de respondenten aan dat landspecifieke en 
dus gefragmenteerde regelgeving in de doelmarkten een 
belangrijke belemmering vormde voor grensoverschrijdende 
vastgoedinvesteringen. Voor 28% vormde het gebrek aan 
markttoegang en marktkennis een belangrijke belemmering.

De grootste uitdagingen voor grensoverschrijdend 
investeren
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In een vergelijking tussen landen gaven professionals uit Duitsland 
(52%) en Frankrijk (62%) aan dat de verschillen in landspecifieke 
regulaties de grootste hindernis vormden voor grensoverschrijdende 
investeringen. Ook interessant is dat in Frankrijk ongeveer 6% van de 
ondervraagde vastgoedprofessionals een gebrek aan taalvaardigheid 
noemde als belemmering voor investeringen. 

Ondertussen zagen respondenten in het Verenigd Koninkrijk (44%) 
en Spanje (46%) een gebrek aan markttoegang en marktkennis als 
het grootste struikelblok voor internationale vastgoedinvesteringen. 
Ongeveer een derde van de respondenten in beide landen was van 
mening dat de gefragmenteerde regelgevingen een probleem 
vormden. 

Regelgevingen, gebrek aan marktkennis en 
taalbarrières houden investeringen tegen
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De Europese Unie is niet zo verenigd als ze lijkt. De 
regelgeving wordt in de nationale wetgeving verschillend 
uitgevoerd, afhankelijk van het land. Niet alle 
marktdeelnemers zijn zich hier goed van bewust.

Transparantie in het transactieproces, in de documentatie en 
in de vastgoedgegevens, is daarom essentieel om snel te 
voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Investeerders kunnen tijd en geld verliezen wanneer er niet 
aan deze eisen wordt voldaan. Digitale oplossingen voor 
document- en transactiemanagement kunnen dit risico 
aanzienlijk verminderen.  

Onze analyse
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36% van de 
vastgoedprofessionals is van 
plan om internationaal te 
investeren

VASTGOEDTRANSACTIE-BAROMETER 2022 

Grensoverschrijdende investeringen staan hoog op de 
agenda in 2023

% of the surveyed professionals

Are planning to 
increase international 
investments

Are planning to invest 
the same amount 
internationally

Are planning to reduce 
international 
investments

47%

36%

17%

Over het algemeen geeft de markt positieve signalen af: 36% van de 
vastgoedprofessionals ondervraagd door Drooms is van plan om zijn 
investeringen uit te breiden naar internationale markten. Ongeveer 
47% is van plan ongeveer evenveel te investeren als ze voorheen 
deden, terwijl slechts 17% zijn activiteiten wenst te verminderen. 

* % van de ondervraagde professionals

Zijn van plan internationale 
investeringen te verhogen 

Zijn van plan hetzelfde 
bedrag internationaal te 
investeren

Zijn van plan internationale 
investeringen te 
verminderen
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In totaal is 83% van de respondenten van plan de internationale 
vastgoedinvesteringen op hetzelfde niveau te houden of zelfs 
meer te investeren.

Duitse investeerders zijn in dit opzicht relatief voorzichtig, slechts 
23% wil zijn investeringsactiviteit opvoeren. 

Ondertussen lopen VK-investeerders voorop: meer dan 80% is van 
plan zijn internationale zaken uit te breiden. 

Grensoverschrijdende vastgoedinvesteringen zijn 
populair

*of survey participants are planning to invest the same amount as last year internationally, or even 
increase their international investments

91% 81% 93% 88%

Europese vastgoedspelers zijn van plan om 
internationaal te investeren
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% of survey participants across the surveyed markets

*van de deelnemers aan de enquête is van plan hetzelfde bedrag als vorig jaar 
internationaal te investeren, of zelfs meer internationaal te gaan investeren

% van de deelnemers aan de enquête op de onderzochte markten

0 – 25 % van het  
vermogen

VK

DUITSLAND
FRANKRIJK SPANJE
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Duitse bedrijven lijken het meest terughoudend. In totaal wil 20% 
van de ondervraagden zijn internationale investeringsactiviteiten in 
internationale vastgoedmarkten verminderen. 23% is van plan om 
internationaal uit te breiden, maar iets minder dan een derde (31%) is 
van plan om meer dan 25% van zijn kapitaal toe te wijzen aan 
buitenlandse investeringen. 58% wil ongeveer hetzelfde als vorig jaar 
investeren. 

Ondertussen zien kapitaalinvesteerders uit het Verenigd Koninkrijk 
kansen - maar liefst 82% van de respondenten is van plan om zijn 
internationale zaken uit te breiden en ongeveer 73% van de 
ondervraagde deelnemers wil ten minste 25% van zijn kapitaal in de 
internationale markt investeren. 

De meerderheid (64%) van de Franse vastgoedprofessionals wil meer 
investeren in internationale activa, waarvan 43% aangeeft dat ze van 
plan zijn meer dan 25% van hun kapitaal internationaal te investeren. 
Slechts 7% is van plan zijn activiteiten op dit gebied terug te 
schroeven. 

De Spanjaarden lijken relatief besluiteloos: 42% wil actiever worden 
op internationaal niveau en 46% wil ongeveer evenveel investeren als 
voorheen. Daarbij antwoordde 42% van de Spaanse professionals dat 
ze van plan zijn om meer dan 25% van hun kapitaal internationaal te 
investeren.  

Volgens onze enquête lijkt er een verschil in strategische focus te zijn 
tussen investeerders uit het Verenigd Koninkrijk en investeerders uit 
continentaal Europa. In essentie lijken de Britten nog meer open te 
staan voor internationale vastgoedinvesteringen. 

Het VK loop voorop in internationale investeringen 
terwijl Duitsland voorzichtig blijft
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Ondanks dat de huidige omstandigheden hun tol  
eisen op de transactiemarkt, zijn internationale 
vastgoedinvesteringen populair. Naast de 
diversificatiemogelijkheden zijn er ook mogelijkheden voor 
beleggers om een hoger rendement te behalen. 

Echter, een bovengemiddeld aantal Duitse investeerders is 
van plan te bezuinigen op internationale investeringen. Dit 
kan komen door de sterke binnenlandse markt. 

Heterogene marktregelgeving en een gebrek aan 
marktkennis blijken de grootste zorgen van internationale 
investeerders te zijn.  

Onze analyse

http://drooms.com
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Volgens 73% van de respondenten blijven Europese 
markten internationaal met Spanje als koploper

VASTGOEDTRANSACTIE-BAROMETER 2022 

Volgens de respondenten zijn Duitse investeerders (51%) de 
voornaamste drijfveren van de Europese vastgoedmarkt.

Investeerders uit de VS (26%) en het Verenigd Koninkrijk (23%) 
worden ook gezien als zeer actief. 

Spanje is de meest internationale markt in Europa: 73% van de 
respondenten gaf aan dat buitenlandse investeerders daar de 
belangrijkste drijfveren zijn. 

Wie zijn de belangrijkste drijfveren van de Europese 
vastgoedmarkt? 
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Europese vastgoedmarkten blijven internationaal

Volgens de investeerders zijn de markten in Europa over het 
algemeen erg internationaal gepositioneerd. In het Verenigd 
Koninkrijk gaf 30% van de respondenten aan dat buitenlandse 
investeerders de grootste invloed op de markt hadden. In Frankrijk 
bedroeg dit cijfer 65% en in Duitsland 47%.

Gebaseerd op het onderzoek blijkt Spanje een van de meest 
internationale markten in Europa te zijn. Hier gaf 73% van de 
respondenten aan dat buitenlandse investeerders de belangrijkste 
drijfveren zijn.

Binnenlandse markten worden sterk gedreven door 
internationale investeerders. 
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*of survey participants consider international investors as significant drivers 
in their national market

27%
31%

46%

73%

* % van de deelnemers aan de enquête zijn van plan minstens 25% van hun kapitaal 
internationaal te investeren

* van de deelnemers aan de enquête beschouwt internationale investeerders als een 
belangrijke motor voor hun nationale markt
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VK Duitsland Frankrijk Spanje
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De vastgoedmarkt blijft erg internationaal. Diversificatie in 
het bijzonder, is een belangrijke drijfveer voor internationale 
inversteringen.

Echter, het gebrek aan transparantie en de beschikbaarheid 
van data kan de transactieactiviteit belemmeren. Volgens de 
analyse van Drooms kunnen digitale oplossingen deze 
situatie verhelpen en de internationalisatie van de 
vastgoedmarkt voortzetten.

Onze analyse
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Activaklasse logistiek (34%) en de DACH-markt (52%) 
worden gezien als het meest veelbelovend

VASTGOEDTRANSACTIE-BAROMETER 2022 

In heel Europa is logistiek de meest aantrekkelijke activaklasse 
(34%).

Op de tweede plaats komt de categorie residentieel met 27%.

Meest aantrekkelijke activaklassen in Europa

De DACH-regio is de meest aantrekkelijk markt in Europa (52%).

Volgens vastgoedprofessionals staan de activaklassen logistiek en 
residentieel op een topniveau van respectievelijk 34% en 27%. Hier 
zien investeerders de grootste investeringskansen vanwege zekere 
geldstromen en een beheersbare risicosituatie. Er blijft ook een 
focus op kantoren (16%), ondanks de gemengde signalen 
geobserveerd op de markt.

*of survey participants consider the asset class as attractive in their market
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* van de deelnemers aan de enquête beschouwen de activaklasse als aantrekkelijk in 
hun markt
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In Duitsland zijn logistiek (36%), residentieel vastgoed (23%) en 
kantoorvastgoed (20%) alle erg populair. Opmerkelijk is dat, met 
ongeveer 8%, zorginstellingen populairder zijn bij 
vastgoedinvesteerders in Duitsland dan in enig ander land.

In het Verenigd Koninkrijk is hospitality (27%) de op één na 
populairste activaklasse, na logistiek (45%). In Frankrijk is logistiek 
met 38% ook de meest populaire activaklasse, met kantoorruimte 
(31%) op de tweede plaats. In Spanje beschouwde 42% van de 
respondenten residentieel vastgoed als de meest aantrekkelijke 
activaklasse. De op één na hoogste was logistiek met 29%.

Ons onderzoek wees uit dat de DACH-markt een van de meest 
aantrekkelijke markten voor investeerders is. De DACH-regio is met 
name populair onder de vastgoedprofessionals: 52% ziet Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland als de meest veelbelovende Europese 
markten. Echter, het Verenigd Koninkrijk (22%) en Spanje (22%) zijn 
ook populaire bestemmingen. De MOE-markten (Centraal Oost-
Europa) en de Benelux volgen met 19%.

Wat zijn de meest aantrekkelijke 
investeringsbestemmingen in Europa? 

DACH-regio het meest aantrekkelijk, het VK en Spanje 
even populair. 
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*of survey participants consider this region as one of the two most attractive 
European markets

52%

19%
22%22%
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15%
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* van de deelnemers aan de enquête beschouwen de activaklasse als aantrekkelijk in 
hun markt
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Met betrekking tot activaklassen richten investeerders hun 
aandacht op logistiek en residentieel vastgoed. De zekere 
geldstromen bieden hier planningszekerheid in tijden van 
economische onzekerheid. 

De DACH-markten (52%), het VK (22%) en Spanje (22%) zijn 
het meest aantrekkelijk voor investeerders. Echter, 
respondenten zien ook een significant potentieel in de 
MOE-regio (19%)

Onze analyse
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Al meer dan 20 jaar vertrouwd door dealers en toonaangevende 
bedrijven in de Fortune 500, adviseurs en advocatenkantoren.

Met het Drooms-platform is alle documentatie met betrekking tot uw 
deal veilig opgeslagen op één centrale plaats en 24/7 toegankelijk. 
Slimme collaboratieve workflows versnellen uw processen en voegen 
waarde toe gedurende de hele levenscyclus van een deal.

Met Drooms kiest u voor uitmuntende databeveiliging en 
klantenservice.

Particuliere dataroomservers 
Technische ondersteuning 24/7/365 in meerdere talen
Toegewijde projectmanager en individuele onboarding

Over Drooms Vertrouwd door

bedrijven wereldwijd

30,000
Versnel uw TRANSACTIE met Drooms

ISO/IEC 27001 en
ISO27018 gecertificeerd

Gemaakt in 
Duitsland

100% GDPR- 
conform

Meer dan

aan transacties gehost op Drooms 

500 
Billion€ 

http://drooms.com
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Onze cliënten 

Zie meer

Krijg uw gratis demo

http://drooms.com
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