
 

Publicaties Bouwen en Wonen 4e kwartaal 2020 | 1 
 

Publicaties Bouwen en Wonen 
 

4e kwartaal 2020 

 

  

WONINGVOORRAAD 

 

Voorraad woningen en niet-
woningen; mutaties, 
gebruiksfunctie, regio 

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige 

toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-

woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio 

(StatLine, 21 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 

2020 november 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) Naar provincie en 

gemeenten 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2020 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

 

Wijzigingen per november 2020: 

Definitieve cijfers 2018 

- Belastingcapaciteit woningen, 

belastingcapaciteit niet-woningen, amendement 

De Pater. (StatLine, 27 november) 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 

 

 

 

12,5 duizend woningen door 
transformatie van gebouwen in 2019 

In 2019 zijn 12,5 duizend woningen ontstaan 

door transformatie van bestaande gebouwen, 

zoals kantoren, scholen en winkels. Bijna de 

helft van de woningen is gerealiseerd in 

voormalige kantoorgebouwen. Dat blijkt uit 

onderzoek van het CBS, bekostigd door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (Nieuwsbericht, 29 oktober). 

lees verder 

Voorraad woningen; eigendom, type 
verhuurder, bewoning, regio 

Koopwoningen, huurwoningen; in bezit 

woningcorporatie, overige verhuurders Status 

bewoning; regio (StatLine, 29 oktober). 

Frequentie: per jaar, periode: 2012-2020 

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, 

bewoning, regio 

Voorraad woningen; gemiddeld 
oppervlak; woningtype, 
bouwjaarklasse, regio  

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld 

oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio 

(StatLine, 6 oktober). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 

2020 

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; 

woningtype, bouwjaarklasse, regio 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60039fvw/table?dl=46A18
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/44/12-5-duizend-woningen-door-transformatie-van-gebouwen-in-2019
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82550NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82550NED/table
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Voorraad woningen; woningtype, 
oppervlakteklasse, regio 

Voorraad woningen; aantal woningtype, 

oppervlakteklasse, regio (StatLine, 6 oktober). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 

2020 

Voorraad woningen; woningtype, 

oppervlakteklasse, regio 

 

WONINGEN-BEWONERS 

 

Zestigers verhuizen relatief vaak 
naar Drenthe 

Weinig zestigers verhuizen naar een andere 

regio, maar vlak nadat zij stoppen met werken 

wat meer. Drenthe, Gelderland en Zeeland 

krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers 

bij. Uit de Randstad vertrekken zij juist. Dit 

blijkt uit nieuw CBS-onderzoek (Nieuwsbericht, 

4 november). 

lees verder 

 

PRIJZEN, KOSTEN, WAARDE 

 

Nieuwbouwwoningen; 
inputprijsindex bouwkosten 
2015=100 

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, 

looncomponent en materiaalcomponent 

inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling 

t.o.v. een jaar eerder (StatLine, 30 december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

november 2020 

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 

bouwkosten 2015=100 

Nieuwbouwwoningen; 
inputprijsindex bouwkosten 2000 = 
100, vanaf 1990 

Bouwkosten totaal, looncomponent en 

materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en 

ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (StatLine, 30 

december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - 

november 2020 

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990 

Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten 2000 
= 100, vanaf 1914 

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. 

algemene kosten en 'winst en risico' 

Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief 

BTW (StatLine, 30 december). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2020 3e 

kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 

Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten, 
2015=100 

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en 

ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of 

exclusief btw (StatLine, 30 december). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e 

kwartaal - 2020 3e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2015=100 

 

 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83704NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83704NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/45/zestigers-verhuizen-relatief-vaak-naar-drenthe
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83887NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83887NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80444ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80444ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83908NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83908NED/table
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Koopwoningen bijna 9 procent 
duurder in november 

Bestaande koopwoningen waren in november 8,9 

procent duurder dan in november 2019. De 

prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 

2020 weer aan. In november lag de prijsindex 

bestaande koopwoningen op het hoogste niveau 

ooit. Dit blijkt uit onderzoek naar de 

prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster (Nieuwsbericht, 21 december). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 2015 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen in Nederland (StatLine, 21 

december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995- 

november 2020 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

Reële huurverhoging woningen; 
sociale- en overige verhuurders 

Gemiddelde reële huurverhoging (exclusief 

huurharmonisatie) gereguleerde sociale en 

overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie  

Frequentie: per jaar, periode: 2020 

Wijzigingen per 15 december 2020: 

Het onderwerp ‘Reële huurverhoging incl. 

harmonisatie’ is toegevoegd aan de tabel. 

De labels van de in deze tabel gebruikte 

classificaties (Soort verhuur) en onderwerpen 

(Reële huurverhoging excl. harmonisatie) zijn 

aangepast. 

Reële huurverhoging woningen; sociale- en 

overige verhuurders 

 

Huurverhoging woningen; 
inkomensklasse 

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie Soort 

huurwoning en inkomensklasse (StatLine, 15 

december) 

Frequentie: per jaar, periode: 2020 

 

Wijzigingen per 15 december 2020: 

Het onderwerp ‘Huurverhoging exclusief 

huurharmonisatie’ is toegevoegd aan de tabel. De 

labels van de in deze tabel gebruikte 

classificaties (Soort verhuur) en onderwerpen 

(Huurverhoging inclusief huurharmonisatie) zijn 

aangepast. 

Huurverhoging woningen; inkomensklasse 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 
inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 
1979 

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en 

tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische 

installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar 

terug (StatLine, 30 november). 

Frequentie: per drie maanden, periode: februari 

1979 - oktober 2020 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2000 = 100, vanaf 1979 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 
inputprijsindex 2015 = 100 

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en 

tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische 

installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar 

terug (StatLine, 30 november). 

Frequentie: per drie maanden, periode: januari 

2012 - oktober 2020 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 

inputprijsindex 2015 = 100 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/52/koopwoningen-bijna-9-procent-duurder-in-november
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84822NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84822NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84823NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81139ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81139ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table
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Koopwoningen ruim 9 procent 
duurder in oktober 

Bestaande koopwoningen waren in oktober 9,1 

procent duurder dan in oktober 2019. Dat is de 

grootste prijsstijging in bijna twee jaar. Dit blijkt 

uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 20 november). 

lees verder 

Omzet bouw in het derde kwartaal 
0,3 procent lager 

De omzet van de bouw was in het derde kwartaal 

van 2020 0,3 procent lager dan in dezelfde 

periode een jaar eerder. Hiermee is al twee 

kwartalen achtereen sprake van een licht lagere 

omzet. In de periode daarvoor steeg de 

bouwomzet ruim vijf jaar onafgebroken. Het 

aantal vergunde nieuwbouwwoningen was 15 

procent hoger dan in het derde kwartaal van 

2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers. (Nieuwsbericht, 19 november). 

lees verder 

Koopwoningen bijna 9 procent 
duurder in september 

Bestaande koopwoningen waren in september 

8,6 procent duurder dan in september 2019. Dat 

is de grootste prijsstijging na januari 2019. Dit 

blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling 

van bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 23 oktober). 

lees verder 

 

 

 

 

Prijsstijging tussenwoningen het 
grootst 

Voor het eerst in vijf jaar was niet de 

prijsstijging van appartementen het hoogst, maar 

de prijsstijging van tussenwoningen. In het derde 

kwartaal van 2020 waren tussenwoningen 

gemiddeld 8,8 procent duurder dan in dezelfde 

periode vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar 

de prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster (Nieuwsbericht, 23 oktober). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; regio; prijsindex 
2015=100  

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, regio 

(StatLine, 23 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2020 kwartaal 3 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; regio; 

prijsindex 2015=100  

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; woningtype; 
prijsindex 2015=100 

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, 

woningtype (StatLine, 23 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e 

kwartaal - 2020 3e kwartaal 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; 

woningtype; prijsindex 2015=100 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/koopwoningen-ruim-9-procent-duurder-in-oktober
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/omzet-bouw-in-het-derde-kwartaal-0-3-procent-lager
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/43/koopwoningen-bijna-9-procent-duurder-in-september
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/43/prijsstijging-tussenwoningen-het-grootst
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83913NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83913NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83910NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83910NED/table
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Prijzen nieuwbouwwoningen 4 
procent hoger in tweede kwartaal 

In het tweede kwartaal van 2020 was de prijs van 

een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 4,0 

procent hoger ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld was een 

bestaande koopwoning 7,5 procent duurder dan 

vorig jaar. Daarmee zijn de huizenprijzen in 

Nederland opnieuw harder gestegen dan het 

Europees gemiddelde. Dit blijkt uit nieuwe 

cijfers van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 9 oktober). 

lees verder 

Koopwoningen; nieuwe en 
bestaande, prijsindex 2015=100 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, 

gemiddelde verkoopprijs, aantal (StatLine, 7 

oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2020 kwartaal 2 

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 

2015=100 

Koopwoning; uitgaven van 
eigenaren voor aanschaf en bezit 
woning, 2015=100 

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning 

uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe 

koopwoning (StatLine, 6 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2010-2e kwartaal 2020 

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor 

aanschaf en bezit woning, 2015=100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOUW 

 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, 
opdrachtgever 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, 

opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar 

opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming 

(StatLine, 23 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2019; kw 

I 2015 - kw III 2020; januari 2015 - oktober 2020 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 

bestemming, bouwfase, opdrachtgever 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, regio 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio. 

Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar 

bestemming (StatLine, 23 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2019; kw 

I 2015 - kw III 2020; januari 2015 - oktober 2020 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 

bestemming, bouwfase, regio 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort 
bouwwerk 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort 

bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk 

(StatLine, 23 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2019; kw 

I 2015 - kw III 2020; januari 2015 - oktober 2020 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/41/prijzen-nieuwbouwwoningen-4-procent-hoger-in-tweede-kwartaal
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84064NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84064NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84307NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84307NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83706NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83706NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83707NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83707NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83705NED/table


 

 Publicaties Bouwen en Wonen 4e kwartaal 2020| 6 

Publicaties Bouwen en Wonen 

Uitgave 4e kwartaal 2020 

 

Bouwvergunningen; aantal, 
bouwkosten, index, aard werk, 
bestemming 

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 17 december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 – 

oktober 2020 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 17 december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 – 

oktober 2020 

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en 

index 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, index 2015=100 

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 

100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang 

(alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen), 

(StatLine, 16 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2019, 

2005 kW I - 2020 KW III, jan. 2005 - okt. 2020 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 

2015=100 

Bouwnijverheid; toegevoegde 
waarde in basisprijzen, volume-
index 2015=100 

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde 

basisprijzen bouwnijverheid volgens de 

Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 

2015=100, (StatLine, 16 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2019, 

2005 kw1 - 2020 kw3, januari 2005 - oktober 

2020 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2015=100 

Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 19 

november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2020 

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 19 november).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2020 

Bouwvergunningen; kerncijfers 

nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 19 november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2020 

Bouwvergunningen woonruimten; type, 

opdrachtgever, eigendom, gemeente 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, 
index 2015=100 

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 

omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 

2015 = 100 (StatLine, 16 november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2019, 

kwI 2005 - KwIII 2020 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, 

bedrijfsomvang, index 2015=100 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83667NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83667NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83668NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83668NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83837NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83837NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84294NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84294NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83672NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83672NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83671NED/table?ts=1518534761289
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83671NED/table?ts=1518534761289
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83824NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83824NED/table
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Productie gebouwen, prijsindex 
2015 = 100 

Prijsindexcijfers van de productie: Totale 

bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw 

van woningen, markt- en budgetsector (StatLine, 

3 november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 3e kwartaal 2020 

Productie gebouwen, prijsindex 2015 = 100 

Bouwnijverheid; productieve uren 
in de burgerlijke en utiliteitsbouw 

Productieve uren in de bouwnijverheid. 

Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw 

(B&U) (StatLine, 21 oktober).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2019; 

Kw I 1990 - Kw 3 2020. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

 

OVERIG / EXTERN 

 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Bouwen en Wonen 

WOZ-waardes woningvoorraad naar 
eigendom 2020 

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 

2020, naar eigendomstype en per regio. 

Tabellenset (CSV) op landelijk, COROP- en 

gemeenteniveau over: 

- De totale WOZ-waarde van de woningvoorraad 

naar eigendomstype per 1 januari 2020; 

- De gemiddelde WOZ-waarde van de 

woningvoorraad naar eigendomstype per 1 

januari 2020 

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). (21 

december). 

lees verder 

Eigendomsstatusontwikkelingen 
woningmarkt 2019 

Wijzigingen in de eigendomsstatus van 

woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 

januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per 

regio. 

Deze publicatie geeft de wijzigingen in de 

eigendomsstatus van woningen in 2019 per PC4, 

gemeente, COROP, provincie en voor Nederland  

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). (21 

december). 

lees verder 

Woningvoorraad op 1 januari 2020 
en mutaties 2019 

Stand van de woningvoorraad naar 

eigendomstype op 1 januari 2020 en mutaties 

van de woningvoorraad naar eigendomstype in 

2019 per regio. 

Deze publicatie geeft de stand van de 

woningvoorraad weer naar eigendomstype, 

woningtype en andere woningkenmerken op 1 

januari 2020 per buurt, PC4 en voor Nederland. 

Daarnaast zijn er tabellen met de mutaties van de 

woningvoorraad naar eigendomstype in 2019 op 

PC4, gemeente, COROP, provincie en voor 

Nederland. 

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). (21 

december). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83547NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60006/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60006/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/thematisch/bouwen-en-wonen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/52/woz-waardes-woningvoorraad-naar-eigendom-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/52/eigendomsstatusontwikkelingen-woningmarkt-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/52/woningvoorraad-op-1-januari-2020-en-mutaties-2019
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Bouwvergunningen aantal 
vergunningen per response 
gemeente 2019-2020 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen. 

Per gerespondeerde gemeente wordt per woon- 

of bedrijfssector het aantal nieuw- en verbouw 

vergunningen en het aantal vergunde 

woonruimten geteld. De opdrachtgever is de 

VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(17 december). 

lees verder 

Energiematrix Den Haag, 2018 

Deze set van indicatoren bestaat uit gas- en 

elektriciteitsverbruik van woningen, voor alle 

wijken en buurten van de gemeente Den Haag in 

2018. 

Bekostigd door: gemeente Den Haag. (17 

december). 

lees verder 

Woonsituatie van personen van 70 
jaar of ouder, 2018-2020 

Deze publicatie bevat gegevens over de 

woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, 

per gemeente, per kwartaal, 2018-2020 

De woonsituatie is zelfstandig wonend of 

wonend in een instelling. 

De publicatie is bekostigd door VNG. (17 

december). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

Prijsindex woningen Bonaire, 2019 

Prijsindex woningen Bonaire voor 

verslagperiode 2019. 

In aanvulling op eerdere jaren is een prijsindex 

voor het verslagjaar 2019 berekend voor 

vastgoed op Bonaire. Voor het berekenen van de 

index is gebruik gemaakt van een registratie van 

alle woningverkopen op Bonaire in de 

verslagperiode. Dit onderzoek is bekostigd door 

de Belastingdienst Caribisch Nederland. (11 

december). 

lees verder 

Energieverbruik sportvastgoed, 
2018 

Dashboard waarin het energieverbruik van 

sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt 

weergegeven, 2018. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

heeft in opdracht van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) een monitor 

opgezet waarmee het energieverbruik van 

vastgoed in de sportsector op laag regionaal 

niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan 

worden gevolgd. (9 december). 

lees verder 

Landelijke Monitor Leegstand, 2020 

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle 

gemeenten, wijken en buurten in Nederland 

inzicht in de administratieve leegstand van 

woningen en voor alle gemeenten in Nederland 

inzicht in de administratieve leegstand van niet-

woningen op 1 januari 2020. Opdrachtgever: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) (30 november). 

lees verder 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/bouwvergunningen-aantal-vergunningen-per-response-gemeente-2019-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/energiematrix-den-haag-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/woonsituatie-van-personen-van-70-jaar-of-ouder-2018-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/prijsindex-woningen-bonaire-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/50/energieverbruik-sportvastgoed-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/49/landelijke-monitor-leegstand-2020
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Bouwvergunningen aantal 
vergunningen per response 
gemeente 2019-2020 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen. 

Per gerespondeerde gemeente wordt per woon- 

of bedrijfssector het aantal nieuw- en verbouw 

vergunningen en het aantal vergunde 

woonruimten geteld. De opdrachtgever is de 

VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(19 november). 

lees verder 

Bouwvergunningen woonruimten 
geregionaliseerd, 2019-2020 

Tabel betreft een aantallen woonruimten 

geregionaliseerd op basis van de statistiek 

Verleende Bouwvergunningen. 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen en specifiek over 

woonruimten. Per soort opdrachtgever worden 

woningen, wooneenheden en recreatiewoningen 

gesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel 

geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en 

verdere regionalisering van de regulier op 

Statline gepubliceerde gegevens. De 

opdrachtgever is het ministerie BZK (19 

november). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen 
bedrijfsgebouwen kwartaal 2019 - 
2020 

Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per 

bedrijfsgebouw op basis van de statistiek 

Verleende Bouwvergunningen. 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen en specifiek over 

bedrijfsgebouwen. Per soort bedrijfsgebouw 

wordt de inhoud in kubieke meters en de 

oppervlakte in vierkante meters gemeten. De 

opdrachtgever is Buildsight BV (19 november). 

lees verder 

Prijsindex bestaande koopwoningen 
naar COROP-gebied 

Om meer inzicht te krijgen in de regionale 

prijsontwikkelingen van bestaande 

koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-

gebied berekend. 

Nederland is op te delen naar verschillende 

regionale niveaus. Provincies en gemeenten 

horen bij de meest gangbare indelingen. Hier 

tussen zitten de woningmarktregio’s gedefinieerd 

door de COROP-gebiedsindeling. Voor deze 

gebiedsindeling zijn prijsontwikkelingen 

berekend van verkochte bestaande 

koopwoningen voor de periode 1995 t/m het 

derde kwartaal 2020. Dit onderzoek is 

gefinancierd door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (17 november). 

lees verder 

Bewoonde woonruimtes inclusief 
niet-woningen, lig- en standplaatsen 

In deze tabel wordt inzichtelijk waar personen 

wonen ongeacht het type woonruimte, 2012 - 

2020. 

Het aantal bewoonde woonruimten is bekostigd 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) (30 oktober). 

lees verder 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/bouwvergunningen-aantal-vergunningen-per-response-gemeente-2019-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/bouwvergunningen-woonruimten-geregionaliseerd-2019-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/bouwvergunningen-bedrijfsgebouwen-kwartaal-2019-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/47/prijsindex-bestaande-koopwoningen-naar-corop-gebied
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/44/bewoonde-woonruimtes-inclusief-niet-woningen-lig-en-standplaatsen
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Nieuwbouwwoningen 
Woningcorporaties 

In deze tabel is te zien hoeveel 

nieuwbouwwoningen van corporaties aan de 

woningvoorraad zijn toegevoegd in de eerste 

helft van 2020. 

Het CBS heeft samen met het Kadaster 

onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent 

opgeleverde nieuwbouwwoningen van 

woningcorporaties. Dit is onderzoek is 

uitgevoerd via een nieuw ontwikkelde methode. 

Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers 

te publiceren over het aantal 

nieuwbouwwoningen in eigendom van 

woningcorporaties. Het gaat om voorlopige 

cijfers. Voor een deel van de 

nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar 

worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de 

nieuwbouwwoningen met een onbekende 

eigenaar ook nog woningen van een 

woningcorporatie. Bij de definitieve cijfers, die 

naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 

worden gepubliceerd, zal dit beter in beeld zijn. 

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Aedes 

vereniging van woningcorporaties. (30 oktober). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaties in de 
woningvoorraad 2018-2019 

De tabellenset ‘Aantal transformaties en 

kenmerken van transformaties in de 

woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de 

omvang van het aantal woningen die toegevoegd 

worden aan de woningvoorraad ten gevolge van 

transformaties. Tevens zijn de kenmerken van 

woningtransformaties bepaald. 

In het rapport ‘Transformaties in de 

woningvoorraad 2018-2019’ worden de 

resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens 

is er een beschrijving van de methode om het 

aantal woningtransformaties vast te stellen en de 

methode om de kenmerken te bepalen. 

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) (29 oktober). 

lees verder 

Invoerwaarde bouwmaterialen 
Bonaire, 2018-2019 

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan 

ingevoerde bouwmaterialen door Bonaire in 

2018 en 2019. 

De tabel is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 

van 2018 en 2019. De bouwmaterialen zijn 

samengesteld naar de rubrieken 25.20, 25.23, 

44.07, 44.12 en 73.26 van het Geharmoniseerd 

Systeem (2002) (26 oktober). 

lees verder 

Energietransitiematrix Schagen deel 
1: basisindicatoren (herziene versie) 

Dankzij deze set van basisindicatoren over 

energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, en 

de energierekening, voor alle wijken en buurten 

van Schagen, is Schagen beter voorbereid op de 

energietransitie (21 oktober). 

lees verder 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/44/nieuwbouwwoningen-woningcorporaties
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/44/transformaties-in-de-woningvoorraad-2018-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/44/invoerwaarde-bouwmaterialen-bonaire-2018-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/24/energietransitiematrix-schagen-deel-1-basisindicatoren--herziene-versie--
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Energietransitiematrix Oost-
Gelderland, 2018 (herziene versie) 

Deze set van indicatoren bestaan enerzijds uit de 

energielabels, energieverbruik en zonnepanelen 

van woningen, en anderzijds de energierekening, 

demografische en sociaal-economische 

kenmerken van huishoudens voor alle wijken en 

buurten van de gemeenten van Oost-Gelderland 

in 2018 (21 oktober). 

lees verder 

Energietransitiematrix Montferland, 
2018 

Deze set van indicatoren bestaan enerzijds uit de 

energielabels, energieverbruik en zonnepanelen 

van woningen, en anderzijds de energierekening, 

demografische en sociaal-economische 

kenmerken van huishoudens voor alle wijken en 

buurten van de gemeente Montferland in 2018 

(21 oktober). 

lees verder 

Woontevredenheid van huishoudens 
in aantallen 2018 

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, 

woning met aantallen in plaats van percentages 

Tevredenheid met de woning en de 

woonomgeving van huishoudens uitgesplitst naar 

diverse huishoudkenmerken en 

woningkenmerken. Bekostigd door: de 

volksbang (20 oktober). 

lees verder 

Energieverbruik hotels, 2018 

Deze tabellenset geeft inzicht in het 

energieverbruik van hotels in 2018 in Nederland 

op regionaal niveau. Ook wordt inzicht gegeven 

in kentallen per m2 gebruiksoppervlak, die 

gebruikt kunnen worden om het energieverbruik 

van hotels te monitoren en te benchmarken. 

Deze tabellenset is gemaakt door het Data Center 

Toerisme (DCT). (9 oktober). 

lees verder 

Bouwvergunningen aantal 
vergunningen per response 
gemeente 2019-2020 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen. 

Per gerespondeerde gemeente wordt per woon- 

of bedrijfssector het aantal nieuw- en verbouw 

vergunningen en het aantal vergunde 

woonruimten geteld. De opdrachtgever is de 

VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(14 oktober). 

lees verder 

 

Nederland regionaal 

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-

regionaal 

 

Compendium voor de Leefomgeving 

Recent vernieuwde publicaties thema Bevolking 

en Wonen. Artikelen van o.a. CBS.  

https://www.clo.nl/onderwerpen/bevolking-en-

wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/37/energietransitiematrix-oost-gelderland-2018--herziene-versie--
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/43/energietransitiematrix-montferland-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/43/woontevredenheid-van-huishoudens-in-aantallen-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/41/energieverbruik-hotels-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/42/bouwvergunningen-aantal-vergunningen-per-response-gemeente-2019-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal
https://www.clo.nl/onderwerpen/bevolking-en-wonen
https://www.clo.nl/onderwerpen/bevolking-en-wonen
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Monitor Koopwoningmarkt TU Delft, 
3e kwartaal 2020 

Koopwoningmarkt schakelt ondanks Corona 

crisis naar een hogere versnelling 

De krapte op de woningmarkt zet onverminderd 

door. Relatief weinig 

woonconsumenten zijn in economische zin echt 

geraakt door de Coronacrisis. 

Dit komt vooral door het enorme pakket aan 

ondersteuningsmaatregelen van 

de centrale en lokale overheden in het kader van 

de Corona crisis. Het 

vertrouwen in de koopwoningmarkt laat in het 

derde kwartaal van 2020 weer 

een herstel zien. 

lees verder 

 

 

 

Colofon 

Tekst Marleen van Groningen | Vastgoed en 

Woningmarkt      

Contact m.vangroningen@cbs.nl 

www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 
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https://www.tudelft.nl/bk/samenwerken/kenniscentra/expertisecentrum-woningwaarde/monitor-koopwoningmarkt/
mailto:m.vangroningen@cbs.nl
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