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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 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 

2018 februari 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

Voorraad woningen; gemiddeld 
oppervlak; woningtype, 
bouwjaarklasse, regio  

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld 

oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio 

(StatLine, 9 maart). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 – 

2018 

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; 

woningtype, bouwjaarklasse, regio 

Voorraad woningen; woningtype, 
oppervlakteklasse, regio 

Voorraad woningen; aantal woningtype, 

oppervlakteklasse, regio (StatLine, 9 maart). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 – 

2018 

Voorraad woningen; woningtype, 

oppervlakteklasse, regio 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) Naar provincie en 

gemeenten 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2018 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

 

Wijzigingen: 

De voorlopige cijfers 2018 over Vastgoed, 

woningen, woningen met logiesfunctie, niet-

woningen met logiesfunctie, bron BAG 

(StatLine, 1 februari). 

Voorlopige cijfers 2018 over Vastgoed bron 

BAG 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 

Gereedgemelde woningen; 
doorlooptijd, projectgrootte, regio 

Gereedgemelde nieuwbouwwoningen 

doorlooptijd, projectgrootte, regio (StatLine, 26 

januari). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 

2017  

Gereedgemelde woningen; doorlooptijd, 

projectgrootte, regio 

Voorraad woningen; standen en 
mutaties vanaf 1921 

Voorraad woningen, begin- en eindstand, 

nieuwbouw, sloop, correcties, overige 

toevoegingen en overige onttrekkingen 

(StatLine, 26 januari). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-

2017 

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/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
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=60039fvw&D1=59-61&D2=0&D3=0%2c103-106%2c108-110%2c112-120%2c123-124%2c126-136%2c139%2c141-146%2c148-150%2c152-156%2c159-161%2c163-165%2c167-169%2c171-177%2c179-186%2c188-194%2c196-211%2c213-222%2c225%2c227-233%2c235-240%2c243-244%2c246-258%2c260-269%2c271-285%2c287-292%2c294-298%2c300-314%2c316-319%2c321-322%2c324-326%2c329%2c331-334%2c338-341%2c343-345%2c347-348%2c353-354%2c356-359%2c361-365%2c369%2c371-372%2c374%2c376%2c379-400%2c402-409%2c411-419%2c422-428%2c431-437%2c439-441%2c444-446%2c448%2c450%2c452-454%2c456%2c458%2c460-461%2c463-465%2c467-486%2c488-499%2c501-506%2c508-509%2c511-524%2c526-533%2c536-538%2c540-547%2c550-553%2c555-557%2c560-568&D4=l&HDR=T%2cG3%2cG1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=60039fvw&D1=59-61&D2=0&D3=0%2c103-106%2c108-110%2c112-120%2c123-124%2c126-136%2c139%2c141-146%2c148-150%2c152-156%2c159-161%2c163-165%2c167-169%2c171-177%2c179-186%2c188-194%2c196-211%2c213-222%2c225%2c227-233%2c235-240%2c243-244%2c246-258%2c260-269%2c271-285%2c287-292%2c294-298%2c300-314%2c316-319%2c321-322%2c324-326%2c329%2c331-334%2c338-341%2c343-345%2c347-348%2c353-354%2c356-359%2c361-365%2c369%2c371-372%2c374%2c376%2c379-400%2c402-409%2c411-419%2c422-428%2c431-437%2c439-441%2c444-446%2c448%2c450%2c452-454%2c456%2c458%2c460-461%2c463-465%2c467-486%2c488-499%2c501-506%2c508-509%2c511-524%2c526-533%2c536-538%2c540-547%2c550-553%2c555-557%2c560-568&D4=l&HDR=T%2cG3%2cG1&STB=G2&VW=T
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60039fvw/table?ts=1522832735938
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82213NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82213NED/table
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Voorraad woningen; standen en mutaties; vanaf 

1921  

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen 
in acht jaar 

Ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen werden 

in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat 

is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het 

hoogste aantal na 2009. In de provincie 

Flevoland nam de groei van de woningvoorraad 

door nieuwbouw het sterkst toe (Nieuwsbericht, 

26 januari). 

lees verder 

 

 

WONINGEN-BEWONERS 

 

Meeste uitwonende studenten in 
Wageningen en Groningen 

Wageningen en Groningen zijn de gemeenten 

met het hoogste percentage 

studentenhuishoudens. In 2015 maakten landelijk 

257 duizend personen deel uit van 

studentenhuishoudens, oftewel 1,6 procent van 

de particuliere bevolking (Nieuwsbericht, 10 

maart). 

lees verder 

Niet alle naoorlogse stadswijken 
kennen achterstand 

In een vorig bericht stelde het CBS dat 

naoorlogse stadswijken (1945–1965) over het 

algemeen sociaaleconomisch zwak zijn. Een 

groep wijken met relatief veel oudere 

huishoudens en een inkomensniveau van rond 

het Nederlandse gemiddelde onttrekt zich aan dit 

algemene beeld. Deze wijken zijn een thuis voor 

bijna 3 op de 10 huishoudens in de onderzochte 

naoorlogse stadswijken (Nieuwsbericht, 2 

maart). 

lees verder 

 

Woning, woonomgeving en 
tevredenheid met het leven 

In dit artikel is onderzocht wat de relatie is 

tussen tevredenheid met de woning en de 

woonomgeving en tevredenheid met het leven. 

Tevens is gekeken naar een aantal woning- en 

buurtkenmerken, onder meer of het een koop- of 

een huurwoning betreft, het aantal kamers per 

persoon, de mate van sociale cohesie in de buurt 

en de mate van buurtoverlast (5 januari). 

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 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

februari 2018 

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 

maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - 

februari 2018 

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82235NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82235NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/hoogste-aantal-nieuwbouwwoningen-in-acht-jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/meeste-uitwonende-studenten-in-wageningen-en-groningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/09/niet-alle-naoorlogse-stadswijken-kennen-achterstand
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/01/woning-woonomgeving-en-tevredenheid-met-het-leven
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
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Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten 2010 
= 100 

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en 

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

exclusief BTW (StatLine, 23 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 1e 

kwartaal tot en met 2017 4e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2010 = 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, 23 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2017 

4ekwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 2015 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen in Nederland (StatLine, 21 

maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995- 

februari 2018 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

Koopwoningen 9,5 procent duurder 
in februari 

Bestaande koopwoningen waren in februari 9,5 

procent duurder dan in februari 2017. Dit is de 

grootste toename na september 2001. Sinds juni 

2013 is er sprake van een stijgende trend.  

Dit blijkt uit het onderzoek naar de 

prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster. De prijsindex bestaande 

koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren 

die is opgenomen in het prijzendashboard 

(Nieuwsbericht, 21 maart). 

lees verder 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 
inputprijsindex 2010 = 100 

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en 

tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische 

installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar 

terug (StatLine, 28 februari). 

Frequentie: per drie maanden, periode: januari 

2008 - januari 2018 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2010 = 100 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/

82261NED/table 

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, 28 februari). 

Frequentie: per drie maanden, periode: februari 

1979 - januari 2018 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2000 = 100, vanaf 1979 

Nieuwbouwwoningen; 
inputprijsindex bouwkosten 2010 = 
100 

Bouwkosten totaal, looncomponent en 

materiaalcomponent. Inputprijsindexcijfers en 

ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (StatLine, 28 

februari). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - 

januari 2018 

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 

bouwkosten 2010 =100 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82039NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82039NED/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/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
/nl-nl/visualisaties/prijzendashboard
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/12/koopwoningen-9-5-procent-duurder-in-februari
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82261NED&LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82261NED&LA=NL
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82261NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82261NED/table
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/81911NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81911NED/table
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Koopwoningen bijna 9 procent 
duurder in januari 

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 

procent duurder dan in januari 2017. Dit is de 

grootste toename in 16 jaar. Sinds juni 2013 is er 

sprake van een stijgende trend.  

Dit blijkt uit het onderzoek naar de 

prijsontwikkeling van bestaande particuliere 

koopwoningen in Nederland van het CBS en het 

Kadaster. De prijsindex bestaande 

koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren 

die is opgenomen in het prijzendashboard 

(Nieuwsbericht, 21 februari). 

lees verder 

Regionale verschillen huizenprijzen 

De gemiddelde verkoopprijs van een 

koopwoning in Nederland is in 2017 toegenomen 

tot ruim 263 duizend euro. In Bloemendaal werd, 

net als in voorgaande jaren, het meest uitgegeven 

aan een woning (776 duizend euro). In Delfzijl 

werd gemiddeld met 141 duizend euro het minst 

aan een woning uitgegeven. De verschillen 

tussen gemeenten zijn in 2017 groter geworden 

in vergelijking met 2016. Dit blijkt uit onderzoek 

van het CBS en het Kadaster (Nieuwsbericht, 8 

februari). 

lees verder  

Bestaande koopwoningen; 
gemiddelde verkoopprijzen, regio 

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies 

en gemeenten (StatLine, 8 februari). 

Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2017 

Bestaande koopwoningen; gemiddelde 

verkoopprijzen, regio 

Kerncijfers wijken en buurten 2017  

Kerncijfers over demografische en sociaal-

economische kenmerken Uitgesplitst naar 

gemeenten, wijken en buurten (StatLine, 2 

februari). 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2017 

Wijzigingen per 2 februari 2018 

Er zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot de 

onderwerpen Sociale zekerheid en 

Motorvoertuigen. Daarnaast zijn de nog 

ontbrekende cijfers binnen het onderwerp Wonen 

toegevoegd (gemiddelde woningwaarde en 

cijfers over bewoning en eigendom). 

Kerncijfers wijken en buurten 2017  

Recordaantal huizen verkocht in 
Limburg 

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande 

koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017. 

Dit is het hoogste aantal in een jaar en ruim het 

dubbele van het aantal transacties in 2013. Toen 

kende de Limburgse woningmarkt in aantal 

verkopen een absoluut dieptepunt. Dit meldt het 

CBS ter gelegenheid van de opening van het 

CBS Brightlands Data Center (Nieuwsbericht, 30 

januari). 

lees verder 

Koopwoningen ruim 8 procent 
duurder in december 

Bestaande koopwoningen waren in december 8,2 

procent duurder dan in december 2016. Deze 

toename is even groot als in de twee voorgaande 

maanden en de hoogste prijsstijging in bijna 16 

jaar. Met december is ook het jaarcijfer bekend. 

In 2017 waren bestaande koopwoningen 

gemiddeld 7,6 procent duurder dan in 2016 

(Nieuwsbericht, 22 januari).  

lees verder 

Nieuw record aan huizen verkocht 

In het vierde kwartaal van 2017 zijn ruim 66 

duizend bestaande woningen verkocht. Dat is het 

hoogste aantal in een kwartaal ooit, blijkt uit het 

onderzoek naar bestaande particuliere 

koopwoningen van het CBS en het Kadaster. 

Hiermee is het record van het voorgaande 

kwartaal verbroken. Met het nieuwe record is een 

bedrag gemoeid van bijna 18 miljard euro 

(Nieuwsbericht, 22 januari). 

lees verder 

/nl-nl/visualisaties/prijzendashboard
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/koopwoningen-bijna-9-procent-duurder-in-januari
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/06/regionale-verschillen-huizenprijzen
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83625NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83625NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83765NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/recordaantal-huizen-verkocht-in-limburg
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/koopwoningen-ruim-8-procent-duurder-in-december
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/nieuw-record-aan-huizen-verkocht
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Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen prijsindex 2010 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen in Nederland (StatLine, 22 

januari). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - 

december 2017 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2010 = 100 

Bestaande koopwoningen; regio; 
verkoopprijzen prijsindex 2010 = 
100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen naar regio (StatLine, 22 januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

1995 - 4e kwartaal 2017 

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen 

prijsindex 2010 = 100 

Bestaande koopwoningen; 
woningtype; verkoopprijzen 
prijsindex 2010 = 100 

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en 

gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen naar type woning (StatLine, 22 

januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

1995 - 4e kwartaal 2017 

Bestaande koopwoningen; woningtype; 

verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100 

 
 
BOUW 

 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, 
opdrachtgever 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, 

opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar 

opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming 

(StatLine, 30 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw 

I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - januari 2018 

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, 30 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw 

I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - januari 2018 

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, 30 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw 

I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - januari 2018 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële 
gegevens, per branche, SBI 2008 

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en 

lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en 

horeca, transport en zakelijke diensten (StatLine, 

29 maart). 

Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016 

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, 

per branche, SBI 2008 

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

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde 

basisprijzen bouwnijverheid volgens de 

Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 

2015=100, (StatLine, 19 maart). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81884NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81884NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81885NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81885NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81886NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81886NED/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/81156ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81156ned/table
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Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 

2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2015=100 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, index 2015=100 

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 

100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang 

(alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen), 

(StatLine, 16 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 

2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 

2015=100 

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

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 16 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

januari 2018 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 16 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

januari 2018 

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en 

index  

Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 22 

februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2017  

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 22 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2017  

Bouwvergunningen woonruimten; type, 

opdrachtgever, eigendom, gemeente 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 22 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2017 Bouwvergunningen; 

kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 

inhoud, regio 

Meer omzet en werkgelegenheid in 
bouwsector in 2017 

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 

5,7 procent toe. Dit was het vierde jaar op rij dat 

de bouwomzet groeide. Het omzetniveau lag nog 

altijd een paar procent lager dan 2008, bij het 

begin van de crisis. Ook de werkgelegenheid is 

in 2017 verder toegenomen (Nieuwsbericht, 22 

februari). 

lees verder 

Stijging aantal vergunde 
nieuwbouwwoningen 

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen 

woningen werd in 2017 een vergunning 

afgegeven. Dat is 30 procent meer dan in 2016 

toen er nog bijna 54 duizend woningen werden 

vergund (Nieuwsbericht, 22 februari). 

lees verder 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83863NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83863NED/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/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/83672NED/table?ts=1518534496264
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83672NED/table?ts=1518534496264
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/83673NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/meer-omzet-en-werkgelegenheid-in-bouwsector-in-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/stijging-aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen
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Kwartaalmonitor bouw, vierde 
kwartaal 2017 

In het vierde kwartaal van 2017 steeg de omzet 

in de bouw met 6,7 procent. De 

werkgelegenheid is opnieuw toegenomen en het 

ondernemersvertrouwen is na een korte dip in 

het vorig kwartaal weer hersteld. 

(Nieuwsbericht, 22 februari). 

lees verder 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling 
naar bedrijfsomvang, index 2010 = 
100 

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 

(Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, 

en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 

100 (StatLine,16 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 

kwI 2005 - Kw4 2017 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar 

bedrijfsomvang, index 2010 = 100 

Bouwnijverheid; toegevoegde 
waarde in basisprijzen, volume-
index 2010=100 

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. 

zelfde periode voorgaand jaar, volume-

indexcijfers 2010=100 (StatLine, 16 februari). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 

2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - december 

2017 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2010 = 100 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, index 2010=100 

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 

100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang 

(alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen) 

(StatLine, 16 februari). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 

2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - dec. 2017 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 

= 100 

Productie gebouwen, prijsindex 
2015 = 100 

Prijsindexcijfers van de productie: Totale 

bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw 

van woningen, markt- en budgetsector (StatLine, 

29 januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 4e kwartaal 2017 

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, 29 januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2017; 

Kw I 1990 - Kw 4 2017. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

Nieuwbouwfasen woningen en niet-
woningen 2017 Q4 

Aantal omgevingsvergunningen in de fasen 

‘Vergunning verleend’, ‘Bouw begonnen’, 

‘Bouw nog niet gereed’ en ‘Vergunning 

ingetrokken’ van woningen en niet-woningen 

(verblijfsobjecten), uit de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG). De gegevens 

naar provincies en Nederland Totaal zijn per 

kwartaal; voor de gemeenten zijn alleen 

jaarcijfers beschikbaar (29 januari). 

lees verder  

 

OVERIG / EXTERN 

 

Maatwerk Bouwen en Wonen 

Maatwerk Bouwen en Wonen 

Gemiddelde WOZ-waarde 
tankstations, 2012-2015 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/08/kwartaalmonitor-bouw-vierde-kwartaal
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81802NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81802NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82574NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82574NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81808NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81808NED/table
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/maatwerk/2018/05/nieuwbouwfasen-woningen-en-niet-woningen-2017-q4
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/thematisch/bouwen-en-wonen
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Een studie naar de gemiddelde WOZ-waarde van 

tankstations aangesloten bij BOVAG in vier 

gebieden voor de jaren 2012 tot en met 2015.  

De accijnsmaatregel die is ingevoerd op 1-1-

2014 kan gevolgen hebben voor de gemiddelde 

WOZ-waarde van tankstations. In deze studie is 

gekeken hoe de gemiddelde WOZ-waarde van 

tankstations zich door de jaren heen heeft 

ontwikkeld en of er verschillen zijn tussen 

tankstations in Nederland en tankstations in 

grensgebieden van Nederland (29 maart). 

Opdrachtgever: BOVAG 

lees verder 

De Staat van Limburg 

Deze set van indicatoren brengt de status van het 

leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart. 

Een van de kerntaken van de Provincie Limburg 

is om samen met haar partners maatschappelijke 

opgaven zoals het regionale leef- en 

vestigingsklimaat aan te pakken en continu te 

verbeteren. De status van het leef- en 

vestigingsklimaat heeft een belangrijke 

signaalfunctie en is waardevol bij de 

ontwikkeling en evaluatie van beleid. De 

Provincie Limburg streeft naar een excellent 

leef- en vestigingsklimaat dat aantrekkelijk is 

voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Om deze 

ambitie waar te maken is het van belang om de 

toestand en ontwikkeling van dit leef- en 

vestigingsklimaat weer te geven. Dit wordt 

gedaan op basis van een door de Provincie 

Limburg vooraf opgestelde lijst met indicatoren 

die gevuld wordt met dat over de 12 provincies 

en de 40 COROP-gebieden in Nederland over 

meerdere jaren (14 maart). 

lees verder 

Tweedeling en behoud jeugd in 
gemeente Roermond 

Maatwerktabellenset over twee onderliggende 

beleidsdoelen van de Toekomstvisie 2030 van de 

gemeente Roermond, namelijk “behoud jeugd” 

en “verkleinen tweedeling”. 

Opdrachtgever: gemeente Roermond (5 maart). 

lees verder 

IVRPH-indicatoren 

Participatie van personen met een chronische 

aandoening en/of langdurige psychische 

aandoening. 

Rapportage en tabellenset over indicatoren die 

inzicht geven in de maatschappelijke participatie 

op het gebied van onderwijs, werk en wonen van 

personen met een chronische aandoening en/of 

langdurige psychische aandoening in 2016. Deze 

indicatoren zijn berekend ten behoeve van de 

monitoring van het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

(IVRPH).  

Opdrachtgever: College voor de Rechten van de 

Mens (1 maart). 

lees verder 

Bouwvergunningen agrarisch 
bouwwerken, 2012-2017* 

Verleende bouwvergunningen voor de bouw van 

agrarische bouwwerken zoals stallen, schuren en 

kassen. Aantal verleende bouwvergunningen en 

de geplande bouwsom voor agrarische 

bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2017 

(26 februari). 

lees verder 

Clusteranalyse Eindhoven, 2015 

De inwoners van Eindhoven zijn ingedeeld in 

negen clusters, die samen een gedetailleerd beeld 

geven van de verscheidenheid aan 

Eindhovenaren. De gemeente Eindhoven en het 

CBS hebben, in het kader van het Urban Data 

Center (UDC), een statistische clusteranalyse 

uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of 

ouder. Uit een intensieve samenwerking en 

iteratief proces ontstond een indeling in negen 

clusters, op basis van 25 demografische, 

sociaaleconomische en woningkenmerken. Dit 

rapport geeft een gedetailleerde statistische 

beschrijving van de afzonderlijke clusters, en 

schetst daarnaast hun samenhang en een 

totaalbeeld (22 februari). 

lees verder 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/13/gemiddelde-woz-waarde-tankstations-2012-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/11/de-staat-van-limburg
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/10/tweedeling-en-behoud-jeugd-in-gemeente-roermond
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/09/ivrph-indicatoren
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/09/bouwvergunningen-agrarisch-bouwwerken-2012-2017-
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/08/clusteranalyse-eindhoven-2015
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Aftrek eigenwoningforfait 

Deze tabellen bevatten informatie over 

huishoudens met een eigen woning die wel of 

geen aftrek eigenwoningforfait hebben. 

In beide tabellen wordt een uitsplitsing naar 

leeftijdscategorieën gemaakt. 

De tweede tabel bevat tevens een uitsplitsing 

naar wel en niet gepensioneerden gebaseerd op 

de belangrijkste inkomensbron van het 

huishouden (1 februari). 

lees verder 

Woningvoorraad en mutaties, 2016-
2017 

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 

woningtype, oppervlakte, bouwjaar, gemeente en 

postcode, 2016-2017. Woningvoorraad naar 

gemeente en postcode voor 2017 en mutaties in 

de woningvoorraad naar postcode voor 2016.  

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (11 januari). 

lees verder  

 

Maatwerk 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.  

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

wonen 

 

Monitor Koopwoningmarkt OTB, 4e 
kwartaal 2017 

Koopwoningmarkt opgesloten in eigen succes? 

 

Het is op dit moment nog te vroeg om te 

concluderen of 2017 een voorlopig hoogtepunt 

voor de koopwoningmarkt betekent, dan wel een 

absoluut recordjaar is. De NVM registreerde 

circa 166.100 verkochte woningen en met een 

prijsstijging van rond de 9% in 2017 komt de 

mediane verkoopprijs uit op 269.000 euro. Dit 

zijn absolute topcijfers over de afgelopen tien 

jaar bezien, maar het kan ook zo maar een 

omslagpunt worden. Het aantal transacties laat 

namelijk een stabiliserende tendens zien. 

http://www.bk.tudelft.nl/monitor-

koopwoningmarkt 
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