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Publicaties Bouwen en Wonen 
 

4e kwartaal 2021 

 

  

WONINGVOORRAAD 

 

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

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige 

toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-

woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio 

(StatLine, 23 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 

2021 november 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

Voorraad woningen; overige 
toevoegingen en onttrekkingen 
(detail), regio 

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen 

en correcties Regio’s (StatLine, 23 december). 

Frequentie: per jaar, periode: 2012 – 2020 

Voorraad woningen; overige toevoegingen en 

onttrekkingen (detail), regio 

Zorgwoonruimten; type 
zorgwoonruimte, regio 

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio 

(StatLine, 23 december). 

Frequentie: per jaar, periode: 2018 – 2021 

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio 

 

 

 

Minder kantoren getransformeerd 
tot woningen in 2020 

In 2020 zijn er 10,2 duizend woningen 

bijgekomen door transformatie van kantoren, 

winkels en andere niet-woningen. Dit is een 

daling ten opzichte van voorgaande jaren; in 

2018 en 2019 kwamen er steeds meer dan 12 

duizend woningen bij door transformaties. Er 

zijn vooral minder woningen in voormalige 

kantoorpanden gecreëerd. Dat blijkt uit 

onderzoek van het CBS, bekostigd door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (Nieuwsbericht, 8 

november). 

lees verder 

Voorraad woningen; eigendom, type 
verhuurder, bewoning, regio 

Koopwoningen, huurwoningen; in bezit 

woningcorporatie, overige verhuurders Status 

bewoning; regio (StatLine, 5 november). 

Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021 

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, 

bewoning, regio 

Woningvoorraad; woningtype op 1 
januari, regio 

Woningtype van de voorraad woningen op 1 

januari volgens Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG), regionaal (StatLine, 29 

oktober). 

Frequentie: per jaar, periode: 2021 

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84903NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84903NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85150NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/45/minder-kantoren-getransformeerd-tot-woningen-in-2020
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85035NED
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Voorraad woningen; gemiddeld 
oppervlak; woningtype, 
bouwjaarklasse, regio  

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld 

oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio 

(StatLine, 27 oktoberl). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 – 

2021 

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; 

woningtype, bouwjaarklasse, regio 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) Naar provincie en 

gemeenten 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2021 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

 

Wijzigingen per december 2021: 

 

Definitieve cijfers 2019 

- Belastingcapaciteit woningen 

- Belastingcapaciteit niet-woningen 

- Amendement De Pater  

 

Voorlopige cijfers 2021 

- Belastingcapaciteit woningen 

- Belastingcapaciteit niet-woningen 

- Amendement De Pater  

(StatLine, 2 december). 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 

 

 

 

 

 

 

WONINGEN-BEWONERS 

 

Begin 2021 stond 2,4 procent van de 
woningen leeg 

Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend 

woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. 

Dit was vergelijkbaar met vorig jaar. De 

leegstand van kantoren en winkels was begin 

2021 respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent. 

Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Leegstand 

samengesteld door het CBS en bekostigd door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (Nieuwsbericht, 26 

november). 

lees verder 

Bewoonde woonruimten; soort 
woonruimte, regio 

Bewoonde woningen, niet-woningen en stand- en 

ligplaatsen (BAG) Bewoonde objecten (niet-

BAG) op 1 januari, regio's (StatLine, 18 

november). 

Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021 

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, 

regio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82550NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82550NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60039fvw/table?dl=5FCB1
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/47/begin-2021-stond-2-4-procent-van-de-woningen-leeg
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85058NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85058NED


 

 Publicaties Bouwen en Wonen 4e kwartaal 2021| 3 

Publicaties Bouwen en Wonen 

Uitgave 4e kwartaal 2021 

 

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 2021 

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 2021 

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990 

Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten, 
2015=100 

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en 

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

exclusief btw (StatLine, 28 december). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e 

kwartaal - 2021 3e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2015=100 

 

 

Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten 2000 
= 100, vanaf 1914 

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. 

algemene kosten en 'winst en risico' 

Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief 

BTW (StatLine, 28 december). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2021 3e 

kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 

Prijsstijging koopwoningen ruim 20 
procent in november 

Bestaande koopwoningen waren in november 

20,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is 

een evenaring van de grootste prijsstijging sinds 

de start van de statistiek in 1995. Ook in februari 

2000 kwam de prijsstijging op 20,1 procent uit. 

Destijds was de gemiddelde transactieprijs bijna 

160 duizend euro. In november was dat iets meer 

dan 400 duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek 

naar de prijsontwikkeling van bestaande 

particuliere koopwoningen in Nederland van het 

CBS en het Kadaster (Nieuwsbericht, 22 

december). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 2015 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen in Nederland (StatLine, 22 

december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995- 

november 2021 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

 

 

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/83908NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83908NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/51/prijsstijging-koopwoningen-ruim-20-procent-in-november
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
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Gemiddelde WOZ-waarde van 
woningen op 1 januari; eigendom, 
regio 

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen 

verblijfsobjecten met een woonfunctie, 

eigendom, regio (StatLine, 21 december). 

Frequentie: per jaar, periode: 2019 – 2021 

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 

januari; eigendom, regio 

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 2021 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 

inputprijsindex 2015 = 100 

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 2021 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2000 = 100, vanaf 1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijsstijging koopwoningen ruim 18 
procent in oktober 

Bestaande koopwoningen waren in oktober 18,3 

procent duurder dan een jaar eerder. Dat is 

nagenoeg gelijk aan de prijsstijging in september 

die op 18,5 procent uitkwam. De prijsstijging 

zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds 

verder aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de 

prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster (Nieuwsbericht, 22 november). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 
2015=100, regio (COROP) 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen 

gemiddelde verkoopprijs (StatLine, 16 

november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 

1- 2021 kwartaal 3 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015=100, regio (COROP) 

Opnieuw daling aantal 
woningtransacties 

Voor het tweede kwartaal op rij was het aantal 

transacties van bestaande koopwoningen in 

Nederland lager dan een jaar eerder. In het derde 

kwartaal van 2021 zijn 13,4 procent minder 

bestaande koopwoningen van eigenaar 

gewisseld. Bestaande koopwoningen in 

Nederland waren gemiddeld 17,5 procent 

duurder dan een jaar eerder. Het hoogst was de 

prijsstijging in Flevoland. Dit blijkt uit 

onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

Nieuwsbericht, 22 oktober). 

lees verder 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85036NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85036NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81139ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81139ned/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/47/prijsstijging-koopwoningen-ruim-18-procent-in-oktober
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84997NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84997NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/42/opnieuw-daling-aantal-woningtransacties
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Prijsstijging koopwoningen loopt 
opnieuw op 

Bestaande koopwoningen waren in september 

18,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is 

de grootste prijsstijging na juli 2000. De 

prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok 

daarna steeds verder aan. Dit blijkt uit onderzoek 

naar de prijsontwikkeling van bestaande 

particuliere koopwoningen in Nederland van het 

CBS en het Kadaster (Nieuwsbericht, 22 

oktober). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; regio; prijsindex 
2015=100  

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, regio 

(StatLine, 22 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2021 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, 22 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e 

kwartaal - 2021 3e kwartaal 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; 

woningtype; prijsindex 2015=100 

 

 

 

 

Nederland bij grootste stijgers 
huizenprijzen binnen Europese Unie 

De transactieprijzen van Nederlandse 

koopwoningen, van zowel nieuwe als bestaande, 

waren in het tweede kwartaal van 2021 

gemiddeld 12,8 procent hoger dan een jaar 

eerder. Daarmee behoort Nederland wederom tot 

de grootste stijgers van huizenprijzen binnen de 

Europese Unie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van 

het CBS en het Kadaster (Nieuwsbericht, 11 

oktober). 

lees verder 

Koopwoningen; nieuwe en 
bestaande, prijsindex 2015=100 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, 

gemiddelde verkoopprijs, aantal (StatLine, 6 

oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2021 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 2021 

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor 

aanschaf en bezit woning, 2015=100 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/42/prijsstijging-koopwoningen-loopt-opnieuw-op
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
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/41/nederland-bij-grootste-stijgers-huizenprijzen-binnen-europese-unie
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
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BOUW 

 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, 
opdrachtgever 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, 

opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar 

opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming 

(StatLine, 24 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2020; kw 

I 2015 - kw I 2021; januari 2015 - oktober 2021 

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, 24 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2020; kw 

I 2015 - kw I 2021; januari 2015 – oktober 2021 

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, 24 december). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2020; kw 

I 2015 - kw 2 2021; januari 2015 - oktober 2021 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

 

 

 

 

 

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 - 2020, 

2005 kW I - 2021 KW II, jan. 2005 - okt. 2021 

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 - 2020, 

2005 kw1 - 2021 kw2, januari 2005 – oktober 

2021 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2015=100 

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

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 14 december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

oktober 2021 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 14 december). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

oktober 2021 

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en 

index 

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
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/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
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Omzet bouw 6 procent hoger in 
derde kwartaal 2021 

De omzet in de bouw was in het derde kwartaal 

6,0 procent hoger dan een jaar eerder. In de hout- 

en bouwmaterialenindustrie was de omzetstijging 

7,8 procent. In het derde kwartaal van 2021 is 

voor bijna 14,4 duizend te bouwen woningen een 

vergunning afgegeven, ruim 13 procent minder 

dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis 

van nieuwe cijfers (Nieuwsbericht, 18 

november). 

lees verder 

Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 18 

november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2021 

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 18 november).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2021 

Bouwvergunningen; kerncijfers 

nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 18 november). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 3e kwartaal 2021 

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 - 2020, 

kwI 2005 – Kw3 2021 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, 

bedrijfsomvang, index 2015=100 

Bouwnijverheid; productieve uren 
in de burgerlijke en utiliteitsbouw 

Productieve uren in de bouwnijverheid. 

Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw 

(B&U) (StatLine, 29 oktober).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2020; 

Kw I 1990 - Kw 3 2021. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

Productie gebouwen, prijsindex 
2015 = 100 

Prijsindexcijfers van de productie: Totale 

bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw 

van woningen, markt- en budgetsector (StatLine, 

29 oktober). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 3e kwartaal 2021 

Productie gebouwen, prijsindex 2015 = 100 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort 
bouwwerk 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort 

bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk 

(StatLine, 1 oktober). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2020; kw 

I 2015 - kw I 2021; januari 2015 – juli 2021 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/46/omzet-bouw-6-procent-hoger-in-derde-kwartaal-2021
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
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60006/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60006/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83547NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83705NED/table
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OVERIG / EXTERN 

 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Bouwen en Wonen 

Eigendomsstatusontwikkelingen 
woningmarkt 2020 

Wijzigingen in de eigendomsstatus van 

woningen die zowel op 1 januari 2020 als 1 

januari 2021 tot de woningvoorraad behoren per 

regio. 

Deze publicatie geeft de wijzigingen in de 

eigendomsstatus weer van woningen in 2020 per 

PC4, gemeente, COROP, provincie en voor 

Nederland. 

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (22 

december). 

lees verder 

Woningvoorraad op 1 januari 2021 
en mutaties 2020 

Stand van de woningvoorraad naar 

eigendomstype op 1 januari 2021 en mutaties 

van de woningvoorraad naar eigendomstype in 

2020 per regio. 

Deze publicatie geeft de stand van de 

woningvoorraad weer naar eigendomstype, 

woningtype en andere woningkenmerken op 1 

januari 2021 per buurt, PC4 en voor Nederland. 

Daarnaast zijn er tabellen met de mutaties van de 

woningvoorraad naar eigendomstype in 2020 op 

PC4, gemeente, COROP, provincie en voor 

Nederland. 

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (22 

december). 

lees verder 

 

 

Vergunde tijdelijke woningen tussen 
1 juli 2020 en 1 juli 2021 

Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel 

tijdelijke woningen gemeenten een 

bouwvergunning hebben verleend in de periode 

tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. De gegevens 

zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en 

doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal 

en op provincieniveau. 

Bij tijdelijke woningen gaat het om woningen die 

voor een bepaalde tijd (veelal maximaal 10 jaar) 

op een tijdelijke locatie (ontheffing 

bestemmingsplan) mogen worden gebouwd óf 

die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals 

gedefinieerd in het bouwbesluit. Tijdelijke 

woningen vallen onder de overkoepelende term 

flexwonen. 

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie 

van Binnenlandse Zaken (17 december). 

lees verder 

Woningmarktontwikkelingen 
rondom het Groningenveld 

Resultatenrapport en dashboard van het 

onderzoek naar de invloed van aardbevingen die 

ontstaan door de gaswinning in het 

Groningenveld op de omliggende woningmarkt. 

De aardbevingen die ontstaan door de 

gaswinning in het Groningenveld hebben 

mogelijk invloed op de omliggende 

woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS 

daarom gevraagd onderzoek te doen naar de 

ontwikkeling van de verkoopbaarheid en 

verkoopprijzen van woningen in dit 

aardbevingsgebied. De achtergrond en de 

uitkomsten van dit onderzoek worden 

beschreven in een dashboard en de 

rapportenreeks Woningmarktontwikkelingen 

rondom het Groningenveld. Het resultatenrapport 

vat de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek samen (10 december). 

lees verder 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/thematisch/bouwen-en-wonen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/51/eigendomsstatusontwikkelingen-woningmarkt-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/51/woningvoorraad-op-1-januari-2021-en-mutaties-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/50/vergunde-tijdelijke-woningen-tussen-1-juli-2020-en-1-juli-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/49/woningmarktontwikkelingen-rondom-het-groningenveld
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Verhuisketens ontstaan door 
nieuwbouw in regio Groningen-
Assen 

De methodeverkenning verhuisketens heeft als 

doel om inzicht te krijgen hoe nieuwbouw leidt 

tot verhuisketens en welke effecten deze 

verhuisketens hebben op de bestaande 

woningvoorraad.  

Dit innovatief onderzoek is uitgevoerd binnen 

het Urban Data Center regio Groningen en 

bekostigd door de gemeente Groningen (9 

december). 

lees verder 

Landelijke monitor leegstand 2021 

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 2021. 

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (26 

november). 

lees verder 

Bouwvergunningen 
bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-
2021 

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 berekend. De 

opdrachtgever is Buildsight BV (18 november). 

lees verder 

 

 

Transformaties in de 
woningvoorraad 2020 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het 

aantal woningtransformaties berekend en de 

kenmerken van woningtransformaties bepaald 

voor 2020 (8 november). 

lees verder 

In Nederland werkzame ingezetenen 
en nietingezetenen uit EUEFTA 
landen 2019 

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-

ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-

landen die in Nederland werkzaam zijn. 

Deze tabellenset bevat informatie over de 

omvang van niet-ingezeten en ingezeten 

personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland 

werkzaam zijn. Voor de laatstgenoemde groep is 

daarnaast de woonsituatie, woonplaats en enkele 

andere kenmerken onderzocht. 

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) (15 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/2021/49/verhuisketens-ontstaan-door-nieuwbouw-in-regio-groningen-assen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/47/landelijke-monitor-leegstand-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/46/bouwvergunningen-bedrijfsgebouwen-kwartaal-2020-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/45/transformaties-in-de-woningvoorraad-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/41/in-nederland-werkzame-ingezetenen-en-nietingezetenen-uit-euefta-landen-2019
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 2021 

Koopprijzen op Nederlandse woningmarkt 

stijgen naar historische hoogte. 

Een onverminderd grote latente vraag naar 

koopwoningen, onvoldoende aanbod van  

nieuwbouwwoningen en bestaande woningen en 

een toegenomen financieringsruimte  

vormen in combinatie de onderliggende oorzaak 

van de enorme koopprijsstijgingen op  

de koopwoningenmarkt in het derde kwartaal van 

2021. Het aanbod te koop staande  

woningen in de bestaande woningvoorraad is nog 

niet eerder zo laag geweest als in  

het derde kwartaal van 2021. Een teruglopend 

aantal verkopen van woningen en  

huishoudens die steeds meer risico’s nemen bij 

het afsluiten van hun hypotheek,  

vormen de andere kant van de medaille. 

lees verder 
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