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Kwartaalmonitor Erkende Verhuizers 

 

Het jaar 2016 was een recordjaar voor het aantal verkochte 

woningen en verhuisde personen. Mede hierdoor liet de omzet van 

de verhuizers een sterke omzetgroei zien. Bij de verhuisbranche viel 

de omzetstijging hoger uit dan bij de Erkende Verhuizers. Aan het 

begin van het huidige jaar bereikte het consumentenvertrouwen het 

hoogste niveau in bijna tien jaar. 

Omzetontwikkeling leden OEV en verhuisbranche (SBI 4942) 

 

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling OEV 

StatLine: Omzetontwikkeling verhuisbranche (SBI 4942) 
 

Erkende Verhuizers 

Omzetgroei Erkende Verhuizers naar nieuw record 

De omzet bij de Erkende Verhuizers (OEV) lag in het vierde kwartaal 

van 2016 bijna 7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar 

eerder. Hiermee viel de groei hoger uit dan in het kwartaal ervoor. 

Over heel 2016 nam de omzet toe met 7 procent, de hoogste groei 

sinds het begin van de waarneming door CBS in 2011. 

Ruim 66 procent van de Erkende Verhuizers zette in het vierde 

kwartaal meer om dan in het vierde kwartaal van 2015. Het aandeel 

omzetstijgers lag hoger dan het voorgaande kwartaal. Toen zette 

bijna 62 procent van de Erkende Verhuizers meer om. 

Omzetontwikkeling leden OEV 

 

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling OEV 

 

Omzetgroei Erkende Verhuizers naar nieuw record  
 Erkende Verhuizers: Omzetgroei Erkende Verhuizers naar nieuw record 1

 Verhuisbranche: Verhuisbedrijven zetten stijgende lijn voort, aantal verhuisbedrijven blijft toenemen 2

 Markt: Recordjaar woningverkopen, meer verhuisde personen, vertrouwen consument op hoogste punt in bijna 

10 jaar 2

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/13/brancheverenigingen-kwartaalmonitor-oev-q4-2016
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=8&D3=35-38,40-43,45-48,50-53,55-58&HD=170308-1604&HDR=T&STB=G1,G2
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/13/brancheverenigingen-kwartaalmonitor-oev-q4-2016
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Verhuisbranche 

Verhuisbedrijven zetten stijgende lijn voort 

De totale verhuisbranche noteert al vanaf het laatste kwartaal van 

2013 onafgebroken een positieve omzetontwikkeling. In het vierde 

kwartaal van 2016 is de omzet met bijna 11 procent gestegen ten 

opzichte van het jaar ervoor. De omzetstijging over heel 2016 komt 

uit op bijna 11 procent. 

In het vierde kwartaal zette 60 procent van de verhuizers meer om 

dan een jaar eerder. Het aandeel omzetstijgers lag lager dan het 

voorgaande kwartaal. Toen zette driekwart van de verhuizers meer 

om. 

 

De prijs voor verhuisdiensten steeg in het vierde kwartaal van 2016 

met 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Hiermee zet de 

trend van prijsstijgingen zich voort en is het de grootste prijsstijging 

sinds het eerste kwartaal van 2008. 

Omzet- en prijsontwikkeling verhuisbranche (SBI 4942) 

 

StatLine: Omzetontwikkeling verhuisbranche (SBI 4942) 

StatLine: Prijsontwikkeling verhuisbranche (SBI 4942) 
 

Aantal verhuisbedrijven blijft toenemen 

In het vierde kwartaal 2016 waren er 610 verhuisbedrijven. Dit 

waren 55 bedrijven meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 

2015, wat een stijging van bijna 10 procent betekende. Ten opzichte 

van het derde kwartaal was het aantal met 20 bedrijven 

toegenomen, een groei van ruim 3 procent. De samenstelling van de 

verhuisbranche is stabiel. Het aandeel bedrijven met 1 werkzame 

persoon is 58 procent en 82 procent van alle bedrijven behoort tot 

het kleinbedrijf.  

Ontwikkeling aantal bedrijven (SBI 4942) 

 

StatLine: Bedrijven verhuisbranche (SBI 4942) 

 

Markt 

Recordjaar woningverkopen 

In het vierde kwartaal wisselden bijna 61 duizend woningen van 

eigenaar, vergelijkbaar met het recordaantal verkopen in het derde 

kwartaal. Dit is 16 procent meer woningverkopen dan in het vierde 

kwartaal van 2015. In totaal wisselden in 2016 bijna 215 duizend 

woningen van eigenaar. Sinds het begin van de waarneming door 

CBS in 1995 zijn er in een jaar niet eerder zoveel woningen verkocht. 

 

In het vierde kwartaal werden, net als in het derde kwartaal, de 

meeste woningen verkocht in de provincies Zuid-Holland (13 

duizend), Noord-Holland (10,5 duizend) en Noord-Brabant (bijna 9 

duizend). In de provincie Zeeland werden in het vierde kwartaal de 

minste woningen (1,5 duizend) verkocht. 

  

Aantal verkochte bestaande koopwoningen 

 

StatLine: Bestaande koopwoningen 

 

  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=8&D3=35-38,40-43,45-48,50-53,55-58&HD=170308-1604&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=8&D3=35-38,40-43,45-48,50-53,55-58&HD=170308-1604&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81530NED&D1=2&D2=11&D3=46-49,51-54,56-59,61-64,66-69&HD=170308-1604&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0-8&D2=896&D3=20-39&HD=170310-1134&HDR=T&STB=G1,G2&CHARTTYPE=1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81884NED&D1=3&D2=292,296,300,304,309,313,317,321,326,330,334,338,343,347,351,355,360,364,368,372&HD=170308-1602&HDR=T&STB=G1
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Meer verhuisde personen 

In het vierde kwartaal verhuisden bijna 465 duizend personen. Ten 

opzichte van het vierde kwartaal 2015 is dit een stijging van ruim 9 

procent. Ruim 58 procent verhuisde binnen de eigen gemeente. Ten 

opzichte van het derde kwartaal, het kwartaal van het jaar waarin 

de meeste mensen verhuizen, is het aantal verhuisde personen 

gedaald met 6,5 procent. In 2016 zijn ruim 1,8 miljoen mensen 

verhuisd, meer dan 10 procent van de bevolking. Sinds het begin van 

de waarneming door het CBS op basis van de gemeentelijke 

bevolkingsregisters in 1995, zijn er in een jaar niet eerder zoveel 

personen verhuisd. In vergelijking met de periode 2008-2014 

verlieten weer meer gezinnen de grote steden, zoals Amsterdam, 

Den Haag en Utrecht. Zij vestigden zich voornamelijk in de 

randgemeenten. 

Aantal verhuisde personen binnen Nederland 

 

StatLine: Bevolking en bevolkingsontwikkeling 

Artikel: 2016 - grote steden groeien door geboorten en 

immigratie 

 

Vertrouwen consument op hoogste punt in bijna 10 jaar 

De afgelopen vijf maanden is de stemming van consumenten verder 

verbeterd. In februari 2017 bereikte het consumentenvertrouwen 

met 14 het hoogste niveau in bijna tien jaar. Met 14 ligt het 

consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van de 

afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de 

hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 

2013 (-44). Het consumentenvertrouwen is gebaseerd op het 

oordeel van consumenten over de algemene economische situatie 

en op hun oordeel over de eigen financiële situatie (de 

koopbereidheid). Het oordeel over de economie fluctueert sterker 

dan het oordeel over de eigen financiële situatie. Over de algemene 

economische situatie zijn consumenten sinds maart 2015 vrijwel 

onafgebroken positief. De koopbereidheid lag in oktober 2016 op 7. 

Dat was het hoogste niveaus in ruim 9 jaar. Daarna is de 

koopbereidheid wat teruggevallen en stond in februari op 4. 

Koopbereidheid en consumentenvertrouwen 

(seizoengecorrigeerd) 

 

StatLine: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en 

koopbereidheid 

 
 

 

  

 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 
- Deze publicatie is samengesteld in opdracht van 

branchevereniging OEV. In deze publicatie worden de 
omzetontwikkelingen van de OEV-leden als geheel 
vergeleken met de totale verhuisbranche getypeerd 
als code 4942 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).  

- Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers 
zoals deze op 10 maart 2017 bekend waren. Mogelijk 
zijn er op het moment van lezen actuelere cijfers, deze 
kunt u vinden via de links onder de grafieken. 
 

Meer informatie 
CBS Infoservice: Contactformulier Infoservice 

Telefonisch (08:30-17.30): 088 570 70 70 

 

Media 
CBS persdienst: Contactformulier Persdienst 

Telefonisch: 070 337 44 44 

 

Colofon 
Tekst: Sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 
Datum: 10 maart 2017 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37943NED&D1=383,389,395,401&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160,164,168,173,177,181,185,190,194,198,202,207,211,215,219,224,228,232,236,241,245,249,253,258,262,266,270,275,279,283,287,292,296,300,304,309,313,317,321,326,330,334,338,343,347,351,355,360,364,368,372&HD=170308-1601&HDR=T&STB=G1
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/01/2016-grote-steden-groeien-door-geboorten-en-immigratie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/01/2016-grote-steden-groeien-door-geboorten-en-immigratie
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7388PCR&D1=6,15,22&D2=530-532,534-536,538-540,542-544,547-549,551-553,555-557,559-561,564-566,568-570,572-574,576-578,581-582&HD=170308-1600&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7388PCR&D1=6,15,22&D2=530-532,534-536,538-540,542-544,547-549,551-553,555-557,559-561,564-566,568-570,572-574,576-578,581-582&HD=170308-1600&HDR=T&STB=G1
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Persdienst

