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Publicaties Bouwen en Wonen 
 

3e kwartaal 2019 

 

  

WONINGVOORRAAD 

 

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

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige 

toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-

woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio 

(StatLine, 27 september). 

Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 

2019 augustus 

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, 

gebruiksfunctie, regio 

Maatstaven Financiële-
verhoudingswet (Fvw) 

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en 

ruimtelijke gegevens) naar Landsdeel, Provincie, 

COROP en gemeenten. 

Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2019 

Deze tabel bevat diverse gegevens die als 

grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkeringen aan gemeenten en provincies.  

 

Wijzigingen per 15 augustus 2019:  

Waarde woningen, waarde niet-woningen en 

waardevermindering De Pater 

(belastingcapaciteit) 2019 voorlopig (StatLine, 

15 augustus). 

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)  

 

 

 

 

WONINGEN-BEWONERS 

 

Huurders minder tevreden met 
woning 

Huishoudens waren in 2018 minder vaak 

tevreden met hun woning dan in de jaren 

daarvoor. Vooral onder huishoudens in een 

huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 

71 procent van de huurders (zeer) tevreden met 

de woning. In 2009 was dat nog 81 procent. 

Tussen sociale huurders en particuliere huurders 

zijn er nagenoeg geen verschillen in tevredenheid 

met de woning. Dat meldt het CBS op basis van 

het Woon Onderzoek Nederland 2018, een 

driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend 

Nederlanders (Nieuwsbericht, 20 september). 

lees verder 

Woontevredenheid; kenmerken 
huishouden, woning 

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid 

met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, 

Huishoudkenmerken, Woningkenmerken, 

Marges (StatLine, 20 september). 

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

2009, 2012, 2015, 2018 

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, 

woning 

 

 

 

 

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?ts=1565855888363
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/38/huurders-minder-tevreden-met-woning
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84569NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84569NED/table
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Woontevredenheid; kenmerken 
huishouden, regio's 

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid 

met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, 

Huishoudkenmerken, Regio, Marges (StatLine, 

20 september). 

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

2009, 2012, 2015, 2018 

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, 20 

september). 

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

2009, 2012, 2015, 2018 

Woontevredenheid; kenmerken woning, regio's 

 

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 september). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

augustus 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, 30 

september). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1990 -

augustus 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, 30 september). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e 

kwartaal - 2019 2e kwartaal 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex 

bouwkosten, 2015=100 

Nieuwbouwwoningen; 
outputprijsindex bouwkosten 2000 
= 100, vanaf 1914 

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. 

algemene kosten en 'winst en risico' 

Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief 

BTW (StatLine, 30 september). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2019 2e 

kwartaal 

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, 20 

september). 

Frequentie: per maand, periode: januari 1995- 

augustus 2019 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen 

prijsindex 2015 = 100 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84570NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84570NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84571NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83887NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83887NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80444ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80444ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83908NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83908NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80334ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83906NED/table
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WOZ-waarde naar record, hoogste 
stijging sinds jaren 

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 

2019 voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 

januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-

waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 

procent meer dan een jaar eerder. Dat is de 

hoogste waarde ooit en de hoogste stijging sinds 

jaren (Nieuwsbericht, 13 september). 

lees verder 

Waarde onroerende zaken van 
woningen en niet-woningen 

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-

woningen en de gemiddelde woningwaarde. Naar 

Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente 

(StatLine, 13 september). 

De voorlopige cijfers 2019, de nader voorlopige 

cijfers 2018 en de definitieve cijfers 2016 zijn 

toegevoegd.  

Frequentie: onregelmatig, periode: 1997- 2019 

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-

woningen 

Huren stijgen met 2,5 procent in 
2019 

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 

2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren 

van sociale huurwoningen bij woningcorporaties 

stegen met 2,0 procent. De huren van de sociale 

huurwoningen bij overige verhuurders en van de 

vrijesectorwoningen gingen met 3,3 procent 

omhoog (Nieuwsbericht, 4 september). 

lees verder 

Consumentenprijzen; 
huurverhoging woningen vanaf 1959 

De gemiddelde verhoging woninghuur in 

Nederland vanaf 1959 (StatLine, 4 september).  

Wijzigingen per 4 september 2019: 

De cijfers over 2019 zijn definitief.  

Frequentie: per jaar, periode: 1959 – 2019 

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen 

vanaf 1959 

Huurverhoging woningen; regio 

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en 

exclusief huurharmonisatie (StatLine, 4 

september). 

Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2019 

Huurverhoging woningen; regio 

Huurverhoging woningen; soort 
verhuur 

De gemiddelde verhoging van de woninghuur 

naar soort verhuurder; Geliberaliseerde, sociale 

en overige verhuur (StatLine, 4 september). 

Frequentie: per jaar, periode: 2019 

Huurverhoging woningen; soort verhuur 

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, 30 augustus). 

Frequentie: per drie maanden, periode: januari 

2008 - juli 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, 30 augustus). 

Frequentie: per drie maanden, periode: februari 

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

2000 = 100, vanaf 1979 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/woz-waarde-naar-record-hoogste-stijging-sinds-jaren
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37610/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37610/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/huren-stijgen-met-2-5-procent-in-2019
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70675ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70675ned/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83162NED/table?dl=26B8E
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83163NED/table
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
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Koopwoningen 7 procent duurder in 
juli 

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,0 

procent duurder dan in juli 2018. Dat is 

nagenoeg dezelfde prijsstijging als in de 

voorgaande maand. Dit blijkt uit het onderzoek 

naar de prijsontwikkeling van bestaande 

particuliere koopwoningen in Nederland van het 

CBS en het Kadaster (Nieuwsbericht, 21 

augustus). 

lees verder  

Koopwoningen bijna 7 procent 
duurder in juni 

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 

procent duurder dan in juni 2018. De stijging is 

kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt 

uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 22 juli). 

lees verder 

Prijsstijging koopwoningen 
Amsterdam vlakt af 

In het tweede kwartaal van 2019 waren 

bestaande koopwoningen in Amsterdam bijna 7 

procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de 

laagste prijsstijging in bijna vijf jaar. Ook in 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht vlakken de 

prijsstijgingen van koopwoningen af. Dit blijkt 

uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van 

bestaande particuliere koopwoningen in 

Nederland van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 22 juli). 

lees verder 

Bestaande koopwoningen; 
verkoopprijzen; regio; prijsindex 
2015=100  

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, 

prijsontwikkeling Verkochte bestaande 

koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, regio 

(StatLine, 22 juli). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2019 kwartaal 2 

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 juli). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e 

kwartaal - 2019 2e kwartaal 

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; 

woningtype; prijsindex 2015=100 

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 
10 procent hoger 

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het eerste 

kwartaal van 2019 ongeveer 10 procent duurder 

dan een jaar eerder. Net als in de vijf voorgaande 

kwartalen stegen de prijzen van 

nieuwbouwkoopwoningen harder dan die van 

bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit nieuwe 

cijfers van het CBS en het Kadaster 

(Nieuwsbericht, 15 juli). 

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 10 juli). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2010-1e kwartaal 2019 

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor 

aanschaf en bezit woning, 2015=100 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/34/koopwoningen-7-procent-duurder-in-juli
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/30/koopwoningen-bijna-7-procent-duurder-in-juni
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/30/prijsstijging-koopwoningen-amsterdam-vlakt-af
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83913NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83913NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83910NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83910NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/prijzen-nieuwbouwkoopwoningen-10-procent-hoger
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, 10 

juli). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 

1- 2019 kwartaal 1 

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 

2015=100 

Meer koopwoningen in de verhuur 

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die 

geen eigendom waren van een woningcorporatie 

in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal 

voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 

73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken 

aan de huurmarkt. Het werden koopwoningen, 

met de eigenaar als bewoner. Dat blijkt uit 

onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties 

op de woningmarkt, bekostigd door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (Nieuwsbericht, 8 juli). 

lees verder 

Woonlasten huishoudens; 
kenmerken huishouden, woning 

Woonlasten, Woonquote, Scheefhuur Eigenaar 

of huurder, Huishoudkenmerken, 

Woningkenmerken, Marges, Perioden (StatLine, 

4 april). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 

2012,2015,2018  

Woonlasten huishoudens; kenmerken 

huishouden, woning 

Woonlasten huishoudens; 
kenmerken woning, regio 

Woonlasten, Woonquote, Scheefhuur Eigenaar 

of huurder, Regio, Woningkenmerken, Perioden, 

Marges (StatLine, 4 april). 

Frequentie: per drie jaar, periode: 

2012,2015,2018 

Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, 

regio 

BOUW 

 

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

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, 

indexcijfers aard werkzaamheden, 

gebouwbestemming (StatLine, 25 september). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 -

juli 2019 

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, 

aard werk, bestemming 

Bouwvergunningen woonruimten; 
aantal en index 

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen 

woonruimten woningen, wooneenheden, 

recreatiewoningen (StatLine, 25 september). 

Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - 

juli 2019 

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, 16 september). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 

2005 kw1 - 2019 kw2, januari 2005 - juli 2019 

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in 

basisprijzen, volume-index 2015=100 

 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84064NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84064NED/table
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/28/meer-koopwoningen-in-de-verhuur
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84487NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84487NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84488NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84488NED/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


 

 Publicaties Bouwen en Wonen 3e kwartaal 2019| 6 

Publicaties Bouwen en Wonen 

Uitgave 3e kwartaal 2019 

 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, index 2015=100 

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 

100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang 

(alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen), 

(StatLine, 16 september). 

Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 

2005 kW I - 2019 KW II, jan. 2005 - jul. 2019 

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, 3 september). 

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

I 2015 - kw II 2019; januari 2015 - juni 2019 

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, 3 september). 

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

I 2015 - kw II 2019; januari 2015 - juni 2019 

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, 3 september). 

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

I 2015 - kw II 2019; januari 2015 - juni 2019 

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk 

 

Meer grond voor woningen en 
bedrijven 

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 

duizend hectare bij gekomen voor wonen, 

werken en infrastructuur. Bijna 90 procent 

hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-

Nederland was de groei van woon- en 

werkterrein het sterkst. Dit meldt het CBS op 

basis van nieuwe analyses van het bodemgebruik 

in ons land (Nieuwsbericht, 26 augustus). 

lees verder  

Aantal vergunde 
nieuwbouwwoningen neemt 
wederom af 

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 

duizend nieuwbouwwoningen een vergunning 

verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd. Dat 

is ruim 14 procent minder dan in het tweede 

kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal 

was het aantal vergunde nieuwbouwwoningen 

lager dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom 

voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen 

lag in het tweede kwartaal van 2019 bijna 14 

procent lager dan dezelfde periode een jaar 

eerder (Nieuwsbericht, 22 augustus). 

lees verder 

Bouwvergunningen; kerncijfers 
nieuwbouwwoningen; bouwkosten, 
inhoud, regio 

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, 

woningen eigendom, landsdeel per 12-

maandsperiode (StatLine, 22 augustus).  

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 2e kwartaal 2019 

Bouwvergunningen; kerncijfers 

nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio 

 

 

 

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://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/35/meer-grond-voor-woningen-en-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/34/aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen-neemt-wederom-af
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83673NED/table
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Bouwvergunningen; 
bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio 

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, 

inhoud, oppervlakte gebouwsoort, 

gebouwbestemming, landsdeel (StatLine, 22 

augustus). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 2e kwartaal 2019 

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, 

bedrijfstak, regio 

Bouwvergunningen woonruimten; 
type, opdrachtgever, eigendom, 
gemeente 

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, 

eigendom, gemeente (StatLine, 22 augustus). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2012 - 2e kwartaal 2019 

Bouwvergunningen woonruimten; type, 

opdrachtgever, eigendom, gemeente 

Bouwnijverheid; 
omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, 
index 2015=100 

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 

omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 

2015 = 100 (StatLine, 16 augustus). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 

kwI 2005 - KwII 2019 

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 augustus). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 

2015 - 2e kwartaal 2019 

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, 19 juli). 

Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2018; 

Kw I 1990 - Kw 2 2019. 

Bouwnijverheid; productieve uren in de 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

 

 

 

OVERIG / EXTERN 

 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Bouwen en Wonen 

Kenmerken wijken waarin 
proeftuinen liggen, 2016-2017 

Onderzoek naar kenmerken van woningen en 

huishoudens en het gemiddeld gas- en 

elektriciteitsverbruik voor de 27 deelnemende 

gemeenten en de 27 wijken en/of buurten 

waarbinnen de aardgasvrije proeftuinen liggen (6 

september).  

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO). 

lees verder 

Woningvoorraad gemeente, wijk, 
buurt en PC5, 2012-2019 

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 

januari van de jaren 2012-2019 naar gemeente, 

wijk, buurt en PC5 (6 september). 

Opdrachtgever: Verus  

lees verder 

 

 

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/83671NED/table?ts=1518534761289
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83671NED/table?ts=1518534761289
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83824NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83824NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/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/2019/36/kenmerken-wijken-waarin-proeftuinen-liggen-2016-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/36/woningvoorraad-gemeente-wijk-buurt-en-pc5-2012-2019
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Veranderend bodemgebruik 
Nederland 1996-2015 

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland 

tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken 

wordt naar toename van bebouwd oppervlak 

zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en 

infrastructuur (26 augustus). 

lees verder 

Adreskwaliteit, 2018 

Het ministerie van BZK streeft ernaar dat de 

gegevens in de BRP kloppen en wil daarom 

graag weten wat het kwaliteitspercentage van het 

adresgegeven is per persoon en per 

adres. Dit onderzoek is in het najaar van 2018 

uitgevoerd. In een inhoudelijke rapportage 

worden de resultaten gepresenteerd en 

vergeleken met het onderzoek dat in 2016 is 

uitgevoerd (16 augustus). 

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. 

lees verder 

Prijsindex bestaande koopwoningen 
naar COROP-gebied 

Om meer inzicht te krijgen in de regionale 

prijsontwikkelingen van bestaande 

koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-

gebied berekend.  

Nederland is op te delen naar verschillende 

regionale niveaus. Provincies en gemeenten 

horen bij de meest gangbare indelingen. Hier 

tussen zitten de woningmarktregio’s gedefinieerd 

door de COROP-gebiedsindeling. Voor deze 

gebiedsindeling zijn prijsontwikkelingen 

berekend van verkochte bestaande 

koopwoningen voor de periode 1995 t/m tweede 

kwartaal 2019 (15 augustus). 

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. 

lees verder 

 

 

Kerncijfers wijken en buurten 2019 

In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en 

buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over 

alle wijken en buurten in Nederland.  

Bij selectie van alle gemeenten, wijken en 

buurten tegelijk is downloaden van de cijfers 

vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier 

een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per 

jaar worden gedownload (30 juli). 

lees verder  

Prettig wonen in Den Haag, 2015-
2017 

In dit onderzoek is onderzocht welke factoren 

samenhangen met de leefbaarheid in Haagse 

wijken.  

Het CBS Urban Data Center/Den Haag heeft op 

verzoek van de Dienst Publiekszaken (DPZ) van 

de gemeente Den Haag een onderzoek 

uitgevoerd naar prettig wonen in de stad (10 

juli). 

lees verder 

Eigendomsmutaties koop en 
huurwoningen 2014-2017 

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en 

overige huurwoningen, uitgesplitst naar 

kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017  

Rapport over eigendomsmutaties tussen 

koopwoningen en overige huurwoningen in de 

periode 2014-2017. Naast de ontwikkeling van 

de eigendomsmutaties zijn ook kenmerken van 

eigenaren van woningen die in 2016 van een 

koopwoning naar een particuliere huurwoning 

zijn gegaan, kenmerken van bewoners van 

woningen die in 2016 van een koopwoning naar 

een overige huurwoning zijn gegaan en 

kenmerken van bewoners van woningen die in 

2016 van een overige huurwoning naar een 

koopwoning zijn gegaan, in beeld gebracht. 

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (8 juli). 

lees verder 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/35/veranderend-bodemgebruik-nederland-1996-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/33/adreskwaliteit-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/33/prijsindex-bestaande-koopwoningen-naar-corop-gebied
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/31/kerncijfers-wijken-en-buurten-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/28/prettig-wonen-in-den-haag-2015-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/28/eigendomsmutaties-koop-en-huurwoningen-2014-2017
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Energieverbruik zorgvastgoed, 2017 

Dashboard waarin het energieverbruik van 

gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is 

opgenomen, 2017  

Het Kadaster en het CBS hebben gezamenlijk 

een dashboard samengesteld waarin het 

energieverbruik van gebouwen waarin 

langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen. Het 

energieverbruik is per zorgsector vastgesteld en 

is uitgesplitst naar kenmerken van gebouwen en 

regio. Bekostigd door: ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (3 juli). 

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, 2e 
kwartaal 2019 

Nieuwbouwmarkt steeds bepalender 

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van 

koopwoningen drukt een steeds grotere stempel 

op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de 

bestaande woningvoorraad. Dit belemmert de 

mogelijkheden om door te stromen vanuit een 

bestaande koopwoning , waardoor ook het 

aanbod van bestaande koopwoningen stagneert. 

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

koopwoningmarkt 
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