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WONINGVOORRAAD 

 

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

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige 

toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-

woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio 

(StatLine, 20 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari – 

2022 mei 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

Voorraad woningen; standen en 
mutaties vanaf 1921 

Voorraad woningen, begin- en eindstand, 

nieuwbouw, sloop, correcties, overige 

toevoegingen en overige onttrekkingen 

(StatLine, 2 juni). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-

2021 

Voorraad woningen; standen en mutaties; vanaf 

1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) Naar provincie en 

gemeenten 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2022 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

Wijzigingen per mei 2022: 

Definitieve cijfers 2018 

- Van gemeente Geertruidenberg en 

bovenliggende regionale indelingen is de 

definitieve Belastingcapaciteit niet-woningen 

aangepast. 

(StatLine, 11 mei). 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 

Voorraad woningen; gemiddeld 
oppervlak; woningtype, 
bouwjaarklasse, regio  

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld 

oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio 

(StatLine, 29 april). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 – 

2022 

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; 

woningtype, bouwjaarklasse, regio 

Voorraad woningen; woningtype, 
oppervlakteklasse, regio 

Voorraad woningen; aantal woningtype, 

oppervlakteklasse, regio (StatLine, 29 april). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 

2022 

Voorraad woningen; woningtype, 

oppervlakteklasse, 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/82235NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82235NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60039fvw/table?dl=5FCB1
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/83704NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83704NED/table
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WONINGEN-BEWONERS 

 

Aandeel woonlasten in inkomen 
gedaald in 2021 

De woonquote, de totale woonlasten als 

percentage van het besteedbaar inkomen, was in 

2021 voor huurders gemiddeld 36,3 procent. 

Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 

procent een kleiner deel van hun besteedbaar 

inkomen kwijt aan wonen. Deze woonquotes zijn 

lager dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis 

van het woononderzoek Nederland (WoON) 

2021, een driejaarlijkse enquête onder ruim 47 

duizend Nederlanders (Nieuwsbericht, 9 juni). 

lees verder 

Tevredenheid met woning licht 
opgelopen 

Bijna 86 procent van de huishoudens gaven in 

2021 aan tevreden te zijn met hun woning. Van 

de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 

procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders 

waren met ruim 72 procent minder vaak 

tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek 

Nederland 2021. Deze enquête wordt 

driejaarlijks gehouden onder bijna 47 duizend 

Nederlanders (Nieuwsbericht, 9 juni). 

lees verder 

Woonlasten huishoudens; 
kenmerken huishouden, woning 

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of 

huurder, huishoudkenmerken, 

woningkenmerken, marges, perioden 

(StatLine, 9 juni). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 

2012,2015,2018,2021 

Woonlasten huishoudens; kenmerken 

huishouden, woning 

 

 

Woonlasten huishoudens; 
kenmerken woning, regio 

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of 

huurder, regio, woningkenmerken, perioden, 

marges (StatLine, 9 juni). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 

2012,2015,2018,2021 

Woonlasten huishoudens; kenmerken 

huishouden, woning 

Woontevredenheid; kenmerken 
huishouden, woning 

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid 

met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, 

Huishoudkenmerken, Woningkenmerken, 

Marges (StatLine, 9 juni). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 2002, 2006, 

2009, 2012, 2015, 2018, 2021 

Woonlasten huishoudens; kenmerken 

huishouden, woning 

Woontevredenheid; kenmerken 
huishouden, regio's 

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid 

met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, 

Huishoudkenmerken, Regio, Marges (StatLine, 9 

juni). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 2002, 2006, 

2009, 2012, 2015, 2018, 2021 

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, 

regio's 

Woontevredenheid; kenmerken 
woning, regio's 

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid 

met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, 

Woningkenmerken, Regio, Marges (StatLine, 9 

juni). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 2002, 2006, 

2009, 2012, 2015, 2018, 2021 

Woontevredenheid; kenmerken woning, regio's 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/23/aandeel-woonlasten-in-inkomen-gedaald-in-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/23/tevredenheid-met-woning-licht-opgelopen
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84487NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84487NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84488NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84488NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84569NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84569NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84570NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84570NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84571NED
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Verhuisbewegingen 2017-2020 

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien 

van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 

2017 tot en met 2020. Waar komen de mensen 

vandaan die in uw gemeente komen wonen? 

Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten 

of kiezen ze voor een verder weg gelegen 

gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de 

invloed van de coronacrisis in 2020? Dit 

dashboard geeft niet alleen een beeld van de 

algemene verhuisstromen, maar ook van 

specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge 

gezinnen, middeninkomens of studenten (12 

mei). 

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 juni) 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

mei 2022 

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 

juni). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1990 – 

mei 2022 

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, 30 juni). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e 

kwartaal - 2022 1e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2015=100 

 

 

 

https://dashboards.cbs.nl/v3/Verhuizingendashboard2017tm2020/
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
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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 juni). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2022 1e 

kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 

Koopwoningen in mei 18,8 procent 
duurder 

Bestaande koopwoningen waren in mei 18,8 

procent duurder dan een jaar eerder. In april 

kwam de prijsstijging uit op 19,7 procent. Dit 

blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling 

van bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 22 juni). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 2015 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen in Nederland (StatLine, 22 juni). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995- 

mei 2022 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

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 mei). 

Frequentie: per drie maanden, periode: januari 

2012 - april 2022 

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 mei). 

Frequentie: per drie maanden, periode: februari 

1979 - april 2022 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2000 = 100, vanaf 1979 

Koopwoningen in april 19,7 procent 
duurder 

Bestaande koopwoningen waren in april 19,7 

procent duurder dan een jaar eerder. In maart 

kwam de prijsstijging uit op 19,5 procent. Dit 

blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling 

van bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 23 mei). 

lees verder 

Omzet in de bouw ruim 8 procent 
hoger 

De omzet van de bouw was in het eerste kwartaal 

8,3 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet 

van de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg 

met 11,5 procent. In het eerste kwartaal van 2022 

is voor 16,6 duizend te bouwen woningen een 

vergunning afgegeven, bijna 13 procent minder 

dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis 

van nieuwe cijfers (Nieuwsbericht, 19 mei). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/2022/25/koopwoningen-in-mei-18-8-procent-duurder
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
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/2022/21/koopwoningen-in-april-19-7-procent-duurder
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/20/omzet-in-de-bouw-ruim-8-procent-hoger
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Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 
2015=100, regio (COROP) 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen 

gemiddelde verkoopprijs (StatLine, 16 mei). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 

1- 2022 kwartaal 1 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015=100, regio (COROP) 

Spanning op koopwoningmarkt 
verder opgelopen in 2021 

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn in 

2021 verder uit elkaar gegroeid. De 

transactieprijzen kwamen steeds vaker en verder 

boven de vraagprijzen uit. In bijna alle 

gemeenten van Nederland werd gemiddeld 

overboden. Ook zijn de gemiddelde aanbodtijden 

van te koop staande woningen verder afgenomen 

in 2021. Dit melden het CBS en het Kadaster in 

een gezamenlijk onderzoek naar 

spanningsindicatoren op de koopwoningmarkt, 

voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(Nieuwsbericht, 12 mei). 

lees verder 

Ruim een derde minder transacties 
koopwoningen in eerste kwartaal 
2022 

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 43.923 

bestaande koopwoningen van eigenaar 

gewisseld. Dat was 34,1 procent minder dan een 

jaar eerder en het laagste aantal 

woningtransacties in 6 jaar. De prijsstijging loopt 

verder op. Bestaande koopwoningen waren in het 

eerste kwartaal gemiddeld 20,3 procent duurder 

dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging 

sinds het begin van de meting. Dit blijkt uit 

onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 22 april). 

lees verder 

Koopwoningen in maart 19,5 
procent duurder 

Bestaande koopwoningen waren in maart 19,5 

procent duurder dan een jaar eerder. De 

prijsstijging is opnieuw wat kleiner dan een 

maand eerder. Dit blijkt uit onderzoek naar de 

prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster (Nieuwsbericht, 22 april). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; regio; prijsindex 
2015=100  

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, regio 

(StatLine, 22 april). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2022 kwartaal 1 

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 april). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e 

kwartaal - 2022 1e kwartaal 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; 

woningtype; prijsindex 2015=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/2022/19/spanning-op-koopwoningmarkt-verder-opgelopen-in-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/16/ruim-een-derde-minder-transacties-koopwoningen-in-eerste-kwartaal-2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/16/koopwoningen-in-maart-19-5-procent-duurder
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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Stijging Nederlandse huizenprijzen 
in top vijf Europese Unie 

De huizenprijsindex, waarin de transactieprijzen 

van zowel nieuwbouw- als bestaande 

koopwoningen worden meegenomen, was in het 

vierde kwartaal van 2021 bijna 19 procent hoger 

dan een jaar eerder. Hoewel het aantal transacties 

in het vierde kwartaal afnam, zijn er in 2021 wel 

meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2020. 

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het 

Kadaster en Eurostat (Nieuwsbericht, 12 april). 

lees verder 

Koopwoningen; nieuwe en 
bestaande, prijsindex 2015=100 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, 

gemiddelde verkoopprijs, aantal (StatLine, 7 

april). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2021 kwartaal 4 

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, 7 april). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2010-4e kwartaal 2021 

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor 

aanschaf en bezit woning, 2015=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUW 

 

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

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 23 juni). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 – 

april 2022 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 23 juni). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 – 

april 2022 

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en 

index 

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

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde 

basisprijzen bouwnijverheid volgens de 

Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 

2015=100, (StatLine, 17 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2021, 

2005 kw1 - 2021 kw4, januari 2005 - april 2022 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2015=100 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/15/stijging-nederlandse-huizenprijzen-in-top-vijf-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
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/84294NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84294NED/table
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Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, index 2015=100 

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 

100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang 

(alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen), 

(StatLine, 16 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2021, 

2005 kW I - 2021 KW IV, jan. 2005 - apr. 2022 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 

2015=100 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, 
opdrachtgever 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, 

opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar 

opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming 

(StatLine, 1 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw 

I 2015 - kw I 2022; januari 2015 - maart 2022 

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,1 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw 

I 2015 - kw I 2022; januari 2015 - maart 2022 

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, 1 juni). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw 

I 2015 - kw 1 2022; januari 2015 - maart 2022 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

 

 

 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 19 mei).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 1e kwartaal 2022 

Bouwvergunningen; kerncijfers 

nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 19 mei. 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 1e kwartaal 2022 

Bouwvergunningen woonruimten; type, 

opdrachtgever, eigendom, gemeente 

Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 19 

mei). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 1e kwartaal 2022 

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, 
index 2015=100 

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 

omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 

2015 = 100 (StatLine, 16 mei). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2021, 

kwI 2005 - Kw1 2022 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, 

bedrijfsomvang, index 2015=100 

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/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/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/83672NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83672NED/table
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, 

29 april). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 1e kwartaal 2022 

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, 26 april).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2021; 

Kw I 1990 - Kw 1 2022. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OVERIG / EXTERN 

 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Bouwen en Wonen 

Bereidheid 
energietransitiemaatregelen 2018 

Tabel met de gemiddelde score van inwoners per 

gemeente en wijk op het gebied van twee 

indicatoren over de houding van mensen op het 

gebied van energiebesparing. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

heeft het CBS gevraagd om gegevens over 

bereidheid om energiemaatregelen te treffen uit 

een landelijke enquête te vertalen naar informatie 

op gemeente- en wijkniveau. Het gaat hierbij om 

sociale informatie die niet op basis van 

registraties in beeld gebracht kan worden, en met 

dit onderzoek via een combinatie van 

enquêtedata en statistische modellen geschat 

wordt. 

Het betreft de eerste publicatie van een 

experimenteel onderzoek (27 juni). 

lees verder 

Kerncijfers wijken en buurten 2021 

Aantal inwoners, woningen en oppervlakte land 

betrokken bij gemeentelijke herindeling en 

grenscorrecties per 1 januari 2022 (17 juni). 

lees verder 

 

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 
januari 2022 

Aantal inwoners, woningen en oppervlakte land 

betrokken bij gemeentelijke herindeling en 

grenscorrecties per 1 januari 2022 (8 juni). 

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/2022/26/bereidheid-energietransitiemaatregelen-2018
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85039NED/table?dl=6A3E7
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/23/gebiedswijzigingen-gemeenten-per-1-januari-2022
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Bouwvergunningen woonruimten 
geregionaliseerd (2021-2022) 

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op 

basis van de statistiek Verleende 

Bouwvergunningen en specifiek over 

nieuwbouw woonruimten. Per soort 

opdrachtgever worden woningen, wooneenheden 

en recreatiewoningen uitgesplitst 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 van BZK (19 

mei). 

lees verder 

Bouwvergunningen 
bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-
2022 

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 (19 mei). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonlasten huishoudens naar 
inkomensgroepen, 2021 

Gemiddelde woonlasten en woonquote van 

eigenaren en huurders in een zelfstandige woning 

op 1 januari 2021. 

Deze tabel is een selectie van de kerncijfers, 

gemaakt op basis van gegevens van WoON 

2021.De cijfers zijn gebruikt in het programma 

Betaalbaar Wonen van BZK, dat op 19 mei is 

uitgebracht. De cijfers van deze tabel zijn niet 

goed te vergelijken met cijfers over eerdere 

jaren. De cijfers uit de periode tussen 2018 en 

2021 zijn gereviseerd door wijzigingen van 

beleidsmaatregelen. Deze revisie zal worden 

teruggelegd naar de eerdere WoON onderzoeken 

van 2012, 2015 en 2018. 

De volledige resultaten van WoON 2021 worden 

gepubliceerd op 9 juni. Ook de gereviseerde 

cijfers van eerdere jaren zijn vanaf 9 juni 

beschikbaar op StatLine (19 mei). 

lees verder 

Woningen naar eigendom en WOZ, 
regio Rotterdam, 2021 

Tabel met de woningvoorraad in de regio 

Rotterdam op 1 januari 2021. 

De woningvoorraad wordt uitgesplitst naar 

gemeente, eigendom (koopwoningen, 

huurwoningen in eigendom van 

woningcorporaties en huurwoningen in 

eigendom van overige verhuurders) en WOZ-

klasse (2 klassen) op 1 januari 2021. 

Bekostigd door Samenwerkingsverband Wonen 

regio Rotterdam (17 mei). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/20/bouwvergunningen-woonruimten-geregionaliseerd--2021-2022--
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/20/bouwvergunningen-bedrijfsgebouwen-kwartaal-2021-2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/20/woonlasten-huishoudens-naar-inkomensgroepen-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/20/woningen-naar-eigendom-en-woz-regio-rotterdam-2021
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Spanning op de koopwoningmarkt, 
2021 

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de 

spanning op de koopwoningmarkt is, waar deze 

zich voornamelijk concentreert en wat de 

kenmerken van de kopers zijn, hebben het CBS 

en het Kadaster meerdere indicatoren 

ontwikkeld. Dit statistisch onderzoek is 

gefinancierd door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (12 

mei). 

lees verder 

Spanning op de koopwoningmarkt, 
2014 - 2021 

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de 

spanning op de koopwoningmarkt is en waar 

deze zich voornamelijk concentreert, hebben het 

CBS en het Kadaster meerdere indicatoren 

ontwikkeld. 

De indicatoren geven een beeld van de 

aanbodzijde en van de vraagzijde op de 

koopwoningmarkt. Naast een uitsplitsing van de 

verkoopprijsindex bestaande koopwoningen is er 

ook een vraagprijsindex ontwikkeld. Verder zijn 

verkoop- en vraagprijzen vergeleken. Ook zijn 

gemiddelde aanbodtijden gemeten, net als 

kenmerken van kopers zoals leeftijd en het aantal 

kopers van een woning. 

Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie 

van Binnenlandse Zaken (29 april). 

lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaties in de 
woningvoorraad, eerste halfjaar 
2021 

De tabel geeft het (voorlopige) aantal 

woningtransformaties voor het eerste halfjaar 

van 2021 weer. 

De tabel geeft inzicht in de omvang van het 

aantal woningen die toegevoegd worden aan de 

woningvoorraad ten gevolge van transformaties. 

De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, 

coropgebied, gemeentegrootte en gemeente. 

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) (28 april). 

lees verder 

Prijsindex koopwoningen naar 
provincie, 2015Q1 – 2021Q4 

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van 

woningen die zijn gekocht door huishoudens, 

uitgesplitst naar nieuwe en bestaande 

koopwoningen. Ook zijn de prijsontwikkelingen 

uitgesplitst naar provincies. 

Bij deze update zijn er enkele methodologische 

verbeteringen doorgevoerd bij de prijsindex 

nieuwbouw koopwoningen (ook voor de eerdere 

perioden). 

Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie 

van Binnenlandse Zaken (BZK) (22 april). 

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/longread/aanvullende-statistische-diensten/2022/spanning-op-de-koopwoningmarkt-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/17/spanning-op-de-koopwoningmarkt-2014-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/17/transformaties-in-de-woningvoorraad-eerste-halfjaar-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/16/prijsindex-koopwoningen-naar-provincie-2015q1-2021q4
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 

De Monitor Koopwoningmarkt is gebaseerd op 

vrijwel alle bestaande statistieken over de 

woningmarkt en de hypotheekmarkt. Door deze 

statistieken te bundelen en te duiden, creëren we 

nieuwe aanvullende informatie over de 

ontwikkelingen op zowel de koopwoningmarkt 

als de hypotheekmarkt. De gebundelde kennis 

kan weer vertaald worden naar oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken en 

beleidsvraagstukken. 

lees verder 
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