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Publicaties Bouwen en Wonen 
 

1e kwartaal 2019 

 

  

WONINGVOORRAAD 

 

Voorraad woningen; gemiddeld 
oppervlak; woningtype, 
bouwjaarklasse, regio  

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld 

oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio 

(StatLine, 29 maart). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 

2019 

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; 

woningtype, bouwjaarklasse, regio 

Voorraad woningen; woningtype, 
oppervlakteklasse, regio 

Voorraad woningen; aantal woningtype, 

oppervlakteklasse, regio (StatLine, 29 maart). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 – 

2019 

Voorraad woningen; woningtype, 

oppervlakteklasse, regio 

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

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige 

toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-

woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio 

(StatLine, 22 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 

2019 februari 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) Naar provincie en 

gemeenten 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2018 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

 

Wijzigingen per 11 februari 2019.  

Vastgoed: Voorlopige cijfers 2019 over Woning 

totaal; Woning met functie: logies; Niet-woning  

(StatLine, 11 februari). 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 

Voorraad woningen; standen en 
mutaties vanaf 1921 

Voorraad woningen, begin- en eindstand, 

nieuwbouw, sloop, correcties, overige 

toevoegingen en overige onttrekkingen 

(StatLine, 24 januari). 

Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-

2018 

Voorraad woningen; standen en mutaties; vanaf 

1921 

 

 

 

 

 

 

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
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60039fvw/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82235NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82235NED/table
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Bijna 66 duizend 
nieuwbouwwoningen in 2018 

In 2018 werden bijna 66 duizend 

nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna 5 

procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal 

na 2009. Met deze nieuwbouw groeide de totale 

woningvoorraad met 0,9 procent. In Diemen nam 

de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 5 

procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op 

basis van nieuwe cijfers (Nieuwsbericht, 24 

januari). 

lees verder 

Voorraad woningen; eigendom, type 
verhuurder, bewoning, regio 

Koopwoningen, huurwoningen; in bezit 

woningcorporatie, overige verhuurders Status 

bewoning; regio (StatLine, 11 januari). 

Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018 

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, 

bewoning, regio  
 
 

WONINGEN-BEWONERS 

 

Woningwaarde stuwt vermogen 
omhoog 

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van 

Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van 

bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro. Dat 

is ruim 6 duizend euro meer dan in 2016. Deze 

vermogensstijging kwam vooral doordat 

woningen in waarde zijn gestegen. Wanneer de 

eigen woning buiten beschouwing blijft, is het 

vermogen met 14,1 duizend euro iets hoger dan 

in 2016. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers (Nieuwsbericht, 19 februari). 

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, 29 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

februari 2019 

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, 29 

maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - 

februari 2019 

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, 27 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e 

kwartaal - 2018 4e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2015=100 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/bijna-66-duizend-nieuwbouwwoningen-in-2018
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/nieuws/2019/08/woningwaarde-stuwt-vermogen-omhoog
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, 27 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2018 3e 

kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 

Regionale verschillen in 
huizenprijzen groter 

De gemiddelde verkoopprijs van een 

koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen 

tot ruim 287 duizend euro. In Blaricum werd het 

meeste betaald voor een bestaande koopwoning, 

in Delfzijl het minst. Het prijsverschil van 

woningen in gemeenten met de hoogste en 

laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 

duizend euro nog nooit zo groot. Dit blijkt uit 

onderzoek van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 23 maart). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; regio; prijsindex 
2015=100  

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, regio 

(StatLine, 22 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2018 kwartaal 4 

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 maart). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e 

kwartaal - 2018 4e kwartaal 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; 

woningtype; prijsindex 2015=100 

Bestaande koopwoningen; 
gemiddelde verkoopprijzen, regio 

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande 

koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies 

en gemeenten (StatLine, 22 maart). 

Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2018 

Bestaande koopwoningen; gemiddelde 

verkoopprijzen, regio 

Koopwoningen 7,5 procent duurder 
in februari 

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 

procent duurder dan in februari 2018. Dit is de 

laagste prijsstijging na september 2017. Dit blijkt 

uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 21 maart). 

lees verder 

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 2019 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

 

 

 

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/2019/12/regionale-verschillen-in-huizenprijzen-groter
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://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83625NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83625NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/koopwoningen-7-5-procent-duurder-in-februari
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
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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 2019 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); 

inputprijsindex 2010 = 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, 28 februari). 

Frequentie: per drie maanden, periode: februari 

1979 - januari 2019 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 

2000 = 100, vanaf 1979 

Kerncijfers wijken en buurten 2018 

Overzicht van statistische gegevens van 

gemeenten, wijken en buurten in Nederland.  

Wijzigingen per 1 februari 2019 De nog 

ontbrekende cijfers binnen het thema Wonen zijn 

toegevoegd. Het gaat om de cijfers met 

betrekking tot waarde, bewoning en eigendom 

van woningen (Statline, 1 februari). 

Kerncijfers wijken en buurten 2018 

Koopwoningen ruim 8 procent 
duurder in december 

Bestaande koopwoningen waren in december 8,4 

procent duurder dan in december 2017. In 

oktober en november waren de koopwoningen 

9,0 en 9,5 procent duurder. Dit blijkt uit het 

onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 25 januari). 

lees verder 

Koopwoningen 2018: fors duurder, 
maar minder verkopen 

Vanaf 2016 lagen elk kwartaal in alle provincies 

zowel de prijzen van bestaande koopwoningen 

als het aantal verkopen hoger dan een jaar eerder. 

In het vierde kwartaal van 2018 waren de 

koopwoningen opnieuw duurder, maar werden 

voor het eerst na medio 2013 in alle provincies 

minder woningen verkocht dan een jaar eerder. 

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling 

van bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 25 januari). 

lees verder 

Nieuwbouwkoopwoningen 17 
procent duurder 

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde 

kwartaal van 2018 17 procent duurder dan een 

jaar eerder. De prijzen van bestaande 

koopwoningen stegen in dezelfde periode met 

9,2 procent. De prijs van een koopwoning is 

daarmee gemiddeld gestegen met 10,2 procent en 

daarmee is Nederland na Slovenië het land met 

de grootste prijsstijging in de Europese Unie. Dit 

blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het 

Kadaster (Nieuwsbericht 21 januari). 

lees verder 

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

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning 

uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe 

koopwoning (StatLine 17 januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2010-3e kwartaal 2018 

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor 

aanschaf en bezit woning, 2015=100 

 

 

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/84286NED/table?ts=1540805529188
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/koopwoningen-ruim-8-procent-duurder-in-december
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/koopwoningen-2018-fors-duurder-maar-minder-verkopen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/nieuwbouwkoopwoningen-17-procent-duurder
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84307NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84307NED/table
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Koopwoningen; nieuwe en 
bestaande, prijsindex 2015=100 

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, 

gemiddelde verkoopprijs, aantal (StatLine, 17 

januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2018 kwartaal 3 

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 

2015=100 

 
 
BOUW 

 

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: 2009-2017 

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, 18 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 

2005 kw1 - 2018 kw4, januari 2005 - januari 

2019 

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, 18 maart). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 

2005 kW I - 2018 KW IV, jan. 2005 - jan. 2019 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 

2015=100 

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

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 15 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

januari 2019 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 15 maart). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

januari 2019 

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en 

index 

Bijna een kwart Zuid-Holland nu 
bebouwd 

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de 

meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen 

erbij in Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam 

in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent 

van het oppervlak van de provincie. Net als in de 

overige provincies groeide de bebouwde ruimte 

vooral ten koste van agrarisch terrein. In 

Friesland was de groei van de bebouwing het 

kleinst. Dat meldt het CBS op basis van cijfers 

over het bodemgebruik per provincie 

(Nieuwsbericht, 13 maart). 

lees verder 

 

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/81156ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81156ned/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/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://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/bijna-een-kwart-zuid-holland-nu-bebouwd
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Wegtransport profiteert van 
toegenomen bouwactiviteit 

Het bouwtransport over de weg profiteert de 

laatste jaren van de toegenomen huizen- en 

wegenbouw. In 2018 nam het wegtransport door 

Nederlandse vrachtauto’s met 2,1 procent toe. 

Bijna de helft van deze toename kwam doordat 

er meer goederen zijn vervoerd die te maken 

hebben met de bouwnijverheid. Het vervoer over 

de weg van bouwgoederen stijgt al voor het 

vijfde jaar op rij. Dat meldt het CBS op basis van 

nieuwe cijfers over het wegvervoer 

(Nieuwsbericht, 6 maart). 

lees verder 

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar 
bestemming, bouwfase, 
opdrachtgever 

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, 

opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar 

opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming 

(StatLine, 28 februari). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw 

I 2015 - kw IV 2018; januari 2015 - december 

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, 28 februari). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw 

I 2015 - kw IV 2018; januari 2015 - december 

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, 28 februari). 

Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw 

I 2015 - kw IV 2018; januari 2015 - december 

2018 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 22 februari).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2018 

Bouwvergunningen; kerncijfers 

nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio 

Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 22 

februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2018 

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 22 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 

2012 - 4e kwartaal 2018 

Bouwvergunningen woonruimten; type, 

opdrachtgever, eigendom, gemeente 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/wegtransport-profiteert-van-toegenomen-bouwactiviteit
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/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
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Aantal vergunde 
nieuwbouwwoningen blijft gelijk 

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen 

woningen werd in 2018 een bouwvergunning 

afgegeven. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal 

in 2017. De bouwkosten van afgegeven 

vergunningen voor de bouw en verbouw van 

woningen en bedrijfsgebouwen stegen in 2018 

met 7 procent. Dit meldt het CBS op basis van 

nieuwe cijfers (Nieuwsbericht, 22 februari). 

lees verder 

Sterkste omzetstijging bouwsector 
in meer dan tien jaar 

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal 

van 2018 met 10,7 procent gestegen vergeleken 

met een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de 

omzet met ruim 10 procent. Het is meer dan tien 

jaar geleden dat de groei in een jaar zo hoog was. 

In 2018 zijn 425 faillissementen uitgesproken in 

de bouw. Dit is bijna 5 procent lager dan 2017. 

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers 

over de bouwnijverheid (Nieuwsbericht, 22 

februari). 

lees verder 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, 
index 2015=100 

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 

omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 

2015 = 100 (StatLine, 18 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 

kwI 2005 - KwIV 2018 

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, 

bedrijfsomvang, index 2015=100 

Productie gebouwen, prijsindex 
2015 = 100 

Prijsindexcijfers van de productie: Totale 

bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw 

van woningen, markt- en budgetsector (StatLine, 

1 februari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 4e kwartaal 2018 

Productie gebouwen, prijsindex 2015 = 100 

Meer import én export van 
bouwdiensten 

Nederlandse bedrijven verhandelden met 

buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan 

bouw- en baggerdiensten in de eerste drie 

kwartalen van 2018. Dit bedrag is nog nooit zo 

hoog geweest. Dat meldt het CBS op basis van 

de nieuwste cijfers over de internationale handel 

in diensten (Nieuwsbericht, 28 januari). 

lees verder 

Bouwnijverheid; productieve uren 
in de burgerlijke en utiliteitsbouw 

Productieve uren in de bouwnijverheid. 

Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw 

(B&U) (StatLine, 24 januari). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2018; 

Kw I 1990 - Kw 4 2018. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

 

 

OVERIG / EXTERN 

 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Bouwen en Wonen 

Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 
2017 

Hoeveel huishoudens uit de gemeente 

Bronckhorst die op basis van hun inkomen en 

vermogen recht hebben op huur- en zorgtoeslag, 

maken daar ook gebruik van? Voor de gemeente 

Bronckhorst is berekend hoeveel particuliere 

huishoudens in aanmerking komen voor huur- en 

zorgtoeslag op grond van hun inkomen en 

vermogen. Dit is aangevuld met het aantal dat 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/08/aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen-blijft-gelijk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/08/sterkste-omzetstijging-bouwsector-in-meer-dan-tien-jaar
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/83547NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/meer-import-en-export-van-bouwdiensten
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
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daadwerkelijk gebruik maakt van deze 

regelingen. 

Bekostigd door: gemeente Bronckhorst (22 

maart). 

lees verder 

De Staat van Limburg 2019 

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 (22 maart). 

lees verder 

Bodemgebruik naar provincie, 1996 
versus 2015 

Ontwikkeling van het bodemgebruik (wonen, 

werken, landbouw, natuur, enz.) in de afgelopen 

twintig jaar in de twaalf provincies. Deze tabel 

bevat gegevens over het ruimtegebruik per 

provincie in 2015, afgezet tegen de situatie in 

1996. De bevolkingsontwikkeling in die periode 

wordt daar deels aan gerelateerd. De focus ligt 

op de verschillen in oppervlakte bebouwd terrein 

tussen provincies (12 maart). 

lees verder 

 

Kenmerken huurwoningen Bonaire, 
2016 

Deze tabel bevat frequentietellingen van 

kenmerken van een beperkte set huurwoningen 

op Bonaire. Ofwel hoeveel huurwoningen (van 

de set) voldoen aan een bepaald kenmerk. Alle 

gegevens hebben betrekking op het jaar 2016 (22 

februari). 

lees verder 

Bouwvergunningen agrarische 
bouwwerken, 2012-2018* 

Verleende bouwvergunningen voor de bouw van 

agrarische bouwwerken zoals stallen, schuren en 

kassen (22 februari). 

lees verder 

Woningvoorraad en mutaties, 2017-
2018 

Deze maatwerkopdracht geeft de stand van de 

woningvoorraad weer naar eigendom, 

woningtype en woningkenmerken op 1 januari 

2017 en 2018 en de mutaties van de 

woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, 

Provincie en voor Nederland in 2017. 

Bekostigd door : Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) (21 februari). 

lees verder 

VNG Risicomodel, 2017 - 2018 

Deze maatwerktabellenset bevat een aantal 

indicatoren uitgesplitst naar postcode-4 gebied 

over bevolking, bijstandsontvangers, personen 

behorende tot huishoudens met lage inkomens en 

woningleegstand. Alle indicatoren zijn 

vastgesteld voor peilmoment 1 januari 2018 

behalve de indicatoren uit de Inkomensstatistiek 

welke over het gehele jaar 2017 gaan. Deze 

indicatoren zijn samengesteld ten behoeve van de 

informatiebehoefte van de Landelijke Stuurgroep 

Interventieteams (LSI). 

Bekostigd door: De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) (20 februari). 

lees verder 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/huur-en-zorgtoeslag-in-bronckhorst-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/de-staat-van-limburg-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/bodemgebruik-naar-provincie-1996-versus-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/08/kenmerken-huurwoningen-bonaire-2016
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/08/bouwvergunningen-agrarische-bouwwerken-2012-2018-
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/08/woningvoorraad-en-mutaties-2017-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/08/vng-risicomodel-2017-2018
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Verbeterde afleiding eigenaren van 
huurwoningen 

Haalbaarheidsonderzoek naar afbakening van 

institutionele beleggers in huurwoningen. 

Huurwoningen naar type eigenaar in Nederland 

en per provincie, 2015-2017. 

Bekostigd door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken (BZK) (8 februari). 

lees verder 

Woningleegstand naar WOZ, 2017-
2018 

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 

2017-2018 wordt voor alle gemeenten in 

Nederland de administratieve leegstand van 

woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, 

eigendom en oppervlakteklasse (31 januari). 

lees verder  

Goedkoop scheefwonen in Holland 
Rijnland, 2015 

Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart 

gebracht in welke mate er sprake is van 

goedkoop scheefwonen in de veertien gemeenten 

in Holland Rijnland (31 januari). 

lees verder 

Gebouwenmatrix Energie 

Deze tabel bevat het aantal m2 en 

verblijfsobjecten in de Dienstensector in 

Nederland in 2017, uitgesplitst naar gebouwtype 

en economische sector. Deze maatwerktabel is 

gemaakt in opdracht van PBL en TNO om 

informatie over energieleveringen uit de 

klantenbestanden te kunnen relateren aan de 

gebouwde omgeving in de Dienstensector en 

wordt onder andere gebruikt voor berekeningen 

in de Klimaat en Energieverkenning. Deze 

statistiek is gemaakt op basis van de 

Basisadministratie Adressen en Gebouwen 

(BAG), Dataland en de Klantenbestanden 

energie (30 januari). 

lees verder 

Verhuizingen en immigratie in 
Amsterdam, 2016 en 2017 

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS 

gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 

2017 in kaart te brengen. Het Centrum voor 

Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS-CvB) heeft een onderzoek voor 

de Metropoolregio Amsterdam uitgevoerd met 

betrekking tot verhuizingen. Het onderzoek is 

gericht op de verhuizingen van, naar en binnen 

de Metropoolregio Amsterdam en de kenmerken 

van bepaalde groepen verhuizers. Bekostigd 

door: Metropoolregio Amsterdam (24 januari). 

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.  

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

wonen 

 

Monitor Koopwoningmarkt OTB, 4e 
kwartaal 2018 

Wordt 2018 een scharnierpunt op de 

koopwoningmarkt? 

Vanaf medio 2013 heeft de Nederlandse 

koopwoningmarkt zich in een hoog tempo 

hersteld van de crisis in de vijf voorafgaande 

jaren. Het aanbod van bestaande koopwoningen 

en van nieuwbouw-koopwoningen, het aantal 

transacties en het aantal nieuw afgesloten 

hypotheken namen snel toe. In een betrekkelijk 

korte periode liepen de koopprijzen fors op. Het 

jaar 2018 laat echter een afnemende groei of 

zelfs een daling zien in het volume op de 

koopwoningmarkt en op de hypothekenmarkt. 

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

koopwoningmarkt 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/06/verbeterde-afleiding-eigenaren-van-huurwoningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/05/woningleegstand-naar-woz-2017-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/05/goedkoop-scheefwonen-in-holland-rijnland-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/05/gebouwenmatrix-energie
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/04/verhuizingen-en-immigratie-in-amsterdam-2016-en-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal
http://www.clo.nl/onderwerpen/bevolking-en-wonen
http://www.clo.nl/onderwerpen/bevolking-en-wonen
http://www.bk.tudelft.nl/monitor-koopwoningmarkt
http://www.bk.tudelft.nl/monitor-koopwoningmarkt
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