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Beste periode voor woningbouw sinds jaren 

 
Beperkt nieuw aanbod knijpt verkoop af 

De totale nieuwbouwverkoop over geheel 2015 komt uit op ongeveer 30.000 nieuwe woningen; een 

stijging van ruim 10% ten opzichte van 2014. Dat hadden er zeer waarschijnlijk enige duizenden meer 

kunnen zijn als er voldoende nieuw aanbod was geweest.  

Met 8.700 verkochte nieuwbouw koopwoningen, is in het tweede kwartaal van 2015 het hoogste 

niveau bereikt sinds het eerste kwartaal van 2007! Deze toename werd mogelijk mede veroorzaakt 

door het verlagen van de NHG-grens van € 265.000 naar € 245.000 en door een verdere 

aanscherping van de leenvoorwaarden per 1 juli 2015. Het aantal verkopen van 

nieuwbouwwoningen bleef in het derde kwartaal 2015 enigszins achter op het tweede kwartaal van 

2015 en het vergelijkbare derde kwartaal van 2014. Per saldo kan echter gesproken worden van een 

positieve ontwikkeling. 

De prognose voor het vierde kwartaal van 2015, op basis van voorlopige cijfers van Woningborg, 

komt uit op circa 8.000 verkopen. Dit betekent een totale verwachte verkoop van circa 30.000 

woningen, wat hoger is dan in het eerste crisisjaar (2008), toen ruim 27.000 nieuwe koopwoningen 

werden verkocht. Dit ligt echter nog ruimschoots onder het niveau van ruim 40.000 verkochte 

nieuwbouwwoningen dat in de jaren voor de crisis gebruikelijk was. 

 

Met bijna 9.000 woningen, bereikte het nieuwe aanbod in het tweede kwartaal van 2015 een 

vergelijkbaar niveau met de eerste helft van 2008. Deze piek is te verklaren is door het positieve 

sentiment op de woningmarkt, maar wordt mogelijk ook veroorzaakt door de hiervoor genoemde 

aanscherping van hypotheeknormen en de verlaging van de NHG-grens. In het derde kwartaal van 

2015 is het nieuwe aanbod fors afgenomen tot ongeveer 3.800 woningen. Aan het eind van het 

derde kwartaal resteerde slechts een verkoopportefeuille van 6.500 woningen. Dat is aanzienlijk 

minder dan wat er in een kwartaal verkocht zou kunnen worden. In toenemende mate wordt 

hiermee het beperkte nieuwe aanbod de bottle-neck voor de verkoop van nieuwbouwwoningen. 

Gemeenten en marktpartijen zullen zich tot het uiterste in moeten spannen om snel nieuw aanbod in 

verkoop te brengen.  

 

Fundament onder woningmarkt verbetert 

De Eigen Huis Marktindicator meet de stemming op de woningmarkt: een waarde van 100 wijst op 

een neutraal sentiment. Na een dieptepunt van 50 punten in 2012 steeg de waarde snel tot ruim 105 

punten in het vierde kwartaal van 2014. In vierde kwartaal 2015 piekte de indicator op ruim 112 

punten.  

 

Het CPB verwacht een economische groei van 2,1% voor 2016. Daarnaast blijven de rentes op een 

zeer laag niveau. Positief is ook dat er geen verdere aanscherpingen van de hypothecaire 

leennormen in het verschiet liggen. Per 1 januari 2016 zijn er zelfs wat ruimere mogelijkheden voor 

tweeverdieners en mogen banken meer maatwerk leveren aan hypotheekaanvragers met goede 

vooruitzichten, zoals jonge hoogopgeleiden en zzp’ers. De maximale lening ten opzichte van de 

woningwaarde (LTV) is per 1 januari 2016, conform eerdere afspraken, verder verlaagd naar 102%. 

Dit betekent dat startende huishoudens meer moeten sparen om de extra kosten bij de aankoop van 

een woning te kunnen betalen. 

 

Al met al mag verwacht worden dat de verkoop van (nieuwe) koopwoningen ook in 2016 verder kan 

aantrekken, mits er voldoende nieuw aanbod is. 
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Vertrouwen in de woningmarkt stijgt snel 
 

Consumentenvertrouwen positief gestemd 

Het consumentenvertrouwen is in de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Na dieptepunten in de 

crisisperiode van 2012 en 2013, was er sprake van herstel in 2014. Het vertrouwen is neutraal bij het 

cijfer 0. Op kwartaalbasis was er nog een lichte min in 2014, maar in 2015 is het cijfer omgeslagen 

naar een plus. In het tweede en derde kwartaal van 2015 schommelde de indicator tussen de 4 en 6, 

wat duidt op een positief sentiment. In november vorig jaar piekte de indicator even op 9, maar staat 

in januari 2016 weer op 4. Het cijfer ligt daarmee slechts een paar punten lager dan tijdens de 

economische hausse van 2006. 

Naast deze algemene stemmingsindicator zijn er twee indicatoren die speciaal zijn ontwikkeld om 

het sentiment op de koopwoningmarkt in kaart te brengen: De Eigen Huis Marktindicator en de ING-

Woonindex.  

 

Vertrouwen koopwoningmarkt op hoog niveau 

De Eigen Huis Marktindicator meet de stemming op de woningmarkt: een waarde van 100 wijst op 

een neutraal sentiment. Na een dieptepunt van 50 punten in 2012 steeg de waarde snel tot ruim 104 

punten in het vierde kwartaal van 2014. Dit was een record sinds de introductie van de 

Marktindicator in 2004. Nadien is de indicator gestabiliseerd, maar in het vierde kwartaal zette de 

indicator een spurt in en kwam uit op ruim 112 punten gemiddeld. 

De ING-Woonindex toont een vergelijkbaar patroon. Na een toename tot en met het derde kwartaal 

van 2014, is de index gestabiliseerd.  

 

Interesse in nieuwbouwwoningen blijft op hoog niveau  

Een groot deel van de Nederlandse projectontwikkelaars adverteert het (koop)woningaanbod op de 

website www.niki.nl . Serieuze belangstellenden kunnen een interesseformulier invullen voor een 

project dat hen aanspreekt. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde interesseformulieren is in 

kaart gebracht met behulp van een index. Ten opzichte van de crisisperiode is in de afgelopen twee 

jaar de belangstelling voor nieuwbouw koopwoningen sterk toegenomen. 

 

Gezien het hoge vertrouwen in de woningmarkt, de hoge belangstelling bij de consument en de 

verwachte groei van de economie en daarmee van de inkomens mag voor de komende tijd een 

stabilisatie van de verkoop van (nieuwe) woningen verwacht worden of eventueel een bescheiden 

verdere groei, mits er voldoende aanbod van nieuwe woningen beschikbaar is.  
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Verkoopportefeuille neemt verder af 
 

Krimpende verkoopportefeuille bedreigt verkoop  

Aan het begin van het derde kwartaal van 2015 is de verkoopportefeuille met nieuwbouwwoningen 

verder afgenomen tot ongeveer 6.500 woningen. Dit is het gevolg van de toegenomen verkoop en 

relatief weinig nieuw aanbod. De huidige omvang van de verkoopportefeuille is zeer laag te noemen. 

Zo zijn er in de laatste kwartalen bijna even veel woningen verkocht als dat er op dit moment in de 

portefeuille aanwezig zijn. Dit fenomeen heeft zich sinds het bestaan van de MNW nog niet eerder 

voorgedaan. Doorgaans is de omvang van de verkoopportefeuille anderhalf tot twee maal zo groot 

als de verkoop in een kwartaal.  Nieuw aanbod en verkoop in een kwartaal zijn normaliter met elkaar 

in evenwicht. In het derde kwartaal van 2015 was echter het aantal verkopen veel hoger dan het 

nieuwe aanbod, waardoor de verkoopportefeuille fors is afgenomen. Alles duidt op een zeer krappe 

nieuwbouwmarkt, waarin de consument relatief weinig keuze heeft. 

Hoewel deze situatie meer zekerheid biedt over de afzet, wordt zij ook door projectontwikkelaars als 

ongewenst beschouwd. Zij bieden onder verbeterende marktomstandigheden liever meer woningen 

aan, maar zijn daartoe niet altijd in staat. NEPROM-leden melden regelmatig dat er in de crisisjaren 

veel plancapaciteit door gemeenten is geschrapt, waardoor het nu moeilijk is om snel te reageren op 

de toegenomen vraag naar nieuwbouw koopwoningen. De ontwikkeling van nieuwe locaties kost 

immers tijd en zeker op binnenstedelijke locaties, die binnen de ruimtelijke ordening de prioriteit 

krijgen. Bovendien is er bij gemeenten, maar ook bij ontwikkelaars, in de crisisjaren flink in het aantal 

arbeidsplaatsen geschrapt. Hoewel ontwikkelaars op dit moment op aanzienlijke schaal nieuw 

personeel aannemen schiet de capaciteit nog te kort om op de zeer snel toegenomen vraag in te 

spelen. Daarbij speelt ook de te kort schietende capaciteit bij gemeenten een belangrijke rol. 

Verhogen van de capaciteit vergt investeringen waartoe niet alle gemeenten op dit moment al bereid 

zijn. Tenslotte kan ook capaciteitstekort bij toeleveranciers en onderaannemers op termijn het 

productietempo remmen. NEPROM-leden signaleren dat de aangetrokken verkoop van nieuwe 

woningen voor gemeenten aanleiding is om – net als voor de crisis gebruikelijk was - weer 

aanvullende eisen te stellen, waardoor ontwikkelingen worden bemoeilijkt. 

 

Verdere afname verkoopportefeuille bestaande woningvoorraad. 

Ook in de bestaande bouw was er in 2015 sprake van een forse toename van de verkoop.  Op de 

totale bestaande koopwoningmarkt hebben in 2015 ruim 185.000 woningen een nieuwe eigenaar 

gevonden tegen 156.500 over geheel 2014 (bron NVM). Een toename van bijna 20%! Fors meer dan 

in de nieuwbouw. 

In alle kwartalen van het jaar presteerde de bestaande koopwoningmarkt beter dan in 2014. Het 2e 

en 3e kwartaal steken er bovenuit. In het 4e kwartaal lijkt de procentuele groei van het aantal 

transacties wat af te vlakken. De lage rente, die in sterke mate bepalend is voor de netto woonlasten, 

heeft ervoor gezorgd dat de maatregelen die de financiering in 2015 beperkten (strengere 

financieringsregels Nibud en de verlaging van de NHG-grens halverwege 2015), de woningmarkt niet 

geremd hebben in het herstel. Het aantal verkopen op jaarbasis is in 2015 vergelijkbaar met het 

niveau van vlak voor de crisis. Appartementen zijn zelfs nog iets meer verkocht, de tussen- en 

hoekwoning juist iets minder dan vlak voor de crisis. 

Door goede verkoopresultaten is de verkoopportefeuille voor bestaande woningen in de afgelopen 

kwartalen snel afgenomen, maar het niveau ligt nog altijd ruim boven dat van de periode voor het 

begin van de crisis in 2008. Er is dus (nog) geen sprake van krapte op de markt van bestaande 

woningen, in tegenstelling tot de markt voor nieuwbouw koopwoningen. 
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Verkoopprijs vindt de weg omhoog 
De voor algemene woningkenmerken (pakketsamenstelling) gecorrigeerde Prijsindex Bestaande 

Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster toont na het dieptepunt in 2013 een duidelijk 

opgaande lijn. Ondanks deze stijging, bereikt de PBK-index in het derde kwartaal van 2015 een 

niveau dat beduidend lager is dan in de periode voor de omslag op de woningmarkt. 

De gegevens tonen dat er veelal sprake is van een afwijking tussen de index van de gemiddelde 

verkoopprijs van nieuwbouwwoningen en de PBK. Dit is vooral een indicatie van een wijziging in de 

pakketsamenstelling van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Zo is de snelle daling van de 

index voor de nieuwbouw in 2008 toe te schrijven aan een afname van de verkoop in het hogere 

marktsegment. Een snellere stijging van de index van nieuwbouwwoningen, zoals in het tweede en 

derde kwartaal van 2015, geeft aan dat er meer grotere (duurdere) nieuwbouwwoningen zijn 

verkocht. De gegevens van de laatste twee kwartalen duiden dus op een verbeterende markt waarin 

ook het middensegment beter door de markt wordt opgenomen. Dit is ook verderop in deze 

rapportage zichtbaar (figuur 7), waar de verkoop van nieuwbouwwoningen naar verkochte 

prijsklassen wordt weergegeven. In het derde kwartaal van 2015 bereikte de index voor de 

nieuwbouw 92,2 punten, waar1 mee het pad richting de piek van 2008 lijkt te zijn gevonden.  

Ook de index van de gemiddelde verkoopprijs in de bestaande bouw (NVM-cijfers) is niet 

gecorrigeerd voor kwaliteitskenmerken. Deze index toont eveneens een verbetering van de 

woningmarkt na 2013. In 2015 bereikt de index voor bestaande woningen een vergelijkbaar niveau 

als de index van de nieuwbouw koopsector. Ook dit duidt op een groter aantal verkopen in het 

hogere marktsegment. Zo meldt de NVM dat de verkooprijs van vrijstaande woningen bezig is met 

een ‘inhaalrace’. 

 

  

                                                           
1 De cijfers voor nieuwbouw koopwoningen hebben betrekking op een steeds kleiner deel van het aantal 

verkopen. De reden is dat de garantie-instituten voor de woningbouw, die  de data voor de MNW verstrekken, 

steeds minder volledige koop-aannemingsovereenkomsten registreren, waarbij zowel de stichtingskosten als 

de grondprijs bekend zijn. Inmiddels is dit aandeel opgelopen tot ongeveer 60% van het totale aantal verkopen. 

Vooralsnog zijn er echter geen redenen om aan te nemen dat deze uitval betrekking heeft op specifieke 

woningmarktsegmenten waardoor er sprake zou kunnen zijn van een vertekend beeld op basis van de 

beschikbare gegevens. 
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Toename aandeel middensegment  
 

Toename verkoop in segment van € 200.000 tot € 300.000 toont verbetering markt. 

Het aandeel verkochte nieuwe woningen in de prijsklasse van € 200.000 tot € 300.000 kan als vrij 

stabiel worden beschouwd: het fluctueert in de gehele onderzoeksperiode tussen de 40% en 50%. 

Het marktaandeel van de andere twee prijsklassen wordt echter duidelijk beïnvloed door de 

economische conjunctuur. Zo steeg het aandeel dure koopwoningen (vanaf € 300.000) in de periode 

2002 tot 2008 van ongeveer 20% naar 40%, wat een indicatie is voor een gunstige economische 

context waarin veel eigen woningbezitters die op zich al goed wonen toch een verdere stap wagen 

richting een hoger prijssegment. In ongunstige economische tijden worden deze huishoudens echter 

terughoudender en maken zij pas op de plaats, terwijl er nog een redelijke vraag blijft door 

koopstarters. Dit is duidelijk te zien vanaf de tweede helft van 2008, waarin er sprake is van een 

toename van het aandeel verkochte woningen in het goedkope segment. 

 

In het tweede en derde kwartaal van 2015 daalde het aandeel verkochte woningen in het goedkope 

segment, terwijl het aandeel woningen in de prijsklasse van € 200.000 tot € 300.000 is toegenomen. 

Dit is ook terug te zien in figuur 7, waar een snelle toename van de gemiddelde verkoopprijs 

zichtbaar is in deze kwartalen. Hoewel er sprake is van een verschuiving van goedkoop naar 

middelduur, is het de vraag wanneer dit proces verder doorzet richting het hogere prijssegment. 

Omdat de potentiële klanten voor dit marktsegment (boven € 300.000) veelal redelijk zijn gehuisvest, 

is goed verklaarbaar dat zij nog wat langer wachten voordat zij zich aan de stap richting een grotere 

en luxere woning wagen. Daarnaast heeft een deel van deze huishoudens te maken met een 

potentiële restschuld en wacht daarom liever af op een verdere prijsstijging alvorens te verhuizen. 

Verhuizingen richting het middensegment (€ 200.000 tot € 300.000) hebben meestal een hogere 

mate van urgentie door bijvoorbeeld gezinsuitbreiding en/of aanvaarding van ander werk, waardoor 

men wat sneller reageert op verbeterende economische omstandigheden. 

Uit de signalen van de NEPROM-leden blijkt dat ook de bovenkant van de markt weer mee begint te 

doen en dat dankzij de verbeterde verkoop van bestaande woningen, ook de vraag naar luxere 

nieuwbouw koopwoningen groeiende is. Dat geldt voor de stedelijke gebieden, waar Amsterdam 

uiteraard de kroon spant, maar volgens de NEPROM-leden ook steeds vaker op locaties buiten de 

Randstad. 

 

Verkoopquote op hoog niveau 

De verkoopquote geeft de verhouding tussen het aantal verkopen en het aantal te koop staande 

woningen (de verkoopportefeuille). Een verkoopquote van 100% geeft aan dat er binnen een 

kwartaal evenveel woningen worden verkocht als dat er aan het begin van het kwartaal worden 

aangeboden. Een hoge verkoopquote duidt dus op een hoge omzetsnelheid.  

De invloed van de crisis is zichtbaar in de geleidelijke afname van de verkoopquote in de periode 

2008-2012: met name in het dure en het middeldure prijssegment. In de periode 2013 tot en met 

2014 nemen de verkoopquotes van alle drie de prijssegmenten zeer snel toe, maar daarna wordt het 

beeld wat wisselender. De hoge verkoopquote van de afgelopen twee kwartalen duidt op 

toenemende krapte op de markt van nieuwbouwwoningen. 



 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

<= € 200.000 € 200.000 - € 300.000 > € 300.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

<= € 200.000 € 200.000 - € 300.000 > € 300.000



 

Steeds snellere verkoop van het nieuwe aanbod 
Het vijvermodel geeft antwoord op de vraag hoeveel van de nieuw aangeboden woningen snel 

worden verkocht en welke woningen ‘er in de vijver achterblijven’. Daarnaast maakt het vijvermodel 

duidelijk welk deel van het oude aanbod wordt verkocht en welk deel achterblijft in de vijver. Het 

vijvermodel geeft ook informatie over de prijsniveaus van ingestroomde, uitgestroomde en 

achterblijvende woningen. 

Aan het begin van het derde kwartaal van 2015 stonden er 9.700 woningen te koop, terwijl er aan 

het einde van het kwartaal nog slechts 6.300 te koop stonden. Er werden 3.500 nieuwbouw 

koopwoningen nieuw aangeboden, waarvan 68% al in hetzelfde kwartaal werd verkocht. Van de te 

koop staande voorraad van 9.700 woningen aan het begin van het kwartaal, werd 39% verkocht. Dit 

patroon is zeer gebruikelijk en zien we over alle jaren. Er is hierbij ook een relatie met het 

prijssegment. Zo is de gemiddelde verkoopprijs van het aanbod dat in de vijver achterblijft wat hoger 

dan het verkochte woningaanbod. Woningen in het hogere marktsegment hebben normaal 

gesproken wat meer tijd nodig om verkocht te worden. 

Overigens liggen de verkoopprijzen van het verkochte aanbod en het achterblijvende aanbod veel 

dichter bij elkaar dan in de voorgaande jaren. Dit duidt er op dat eigenlijk alles wat wordt 

aangeboden snel wordt opgenomen . 

 

Verkooptijd nieuwe eengezinswoningen daalt tot niveau van voor de crisis 

Met de start van de crisis in 2008 was er sprake van een onverminderde stijging van de gemiddelde 

verkooptijd van nieuwe en bestaande woningen. De hogere verkooptijd van nieuwbouw 

appartementen is deels te verklaren doordat het in grotere complexen wordt aangeboden en het 

lang kan duren voordat de laatste appartementen zijn verkocht. Bij nieuwe eengezinswoningen 

speelt dit probleem minder: na de start van de crisis brachten ontwikkelaars projecten met kleinere 

aantallen eengezinswoningen op de markt, waardoor zij het risico op lang te koop staande 

eengezinswoningen reduceerden. 

In de afgelopen kwartalen toont de nieuwbouw enkele in het oog springende ontwikkelingen. De 

gemiddelde verkooptijd van appartementen was tot het eerste kwartaal van 2014 zeer hoog, wat 

waarschijnlijk te maken heeft met de transacties van appartementen die erg lang in de verkoop 

stonden. De spectaculaire daling is mogelijk te verklaren door een minder groot aantal lang te koop 

staande woningen dat achterbleef in de verkoopportefeuille: de laatste ‘restanten’ uit projecten zijn 

nu verkocht. De gemiddelde verkooptijd van nieuwe appartementen blijft echter aan de hoge kant. 

In het derde kwartaal van 2015 is de verkooptijd met 50 dagen toegenomen, wat duidt op enige 

vertraging van de markt. Opvallend is verder dat de gemiddelde verkooptijd van nieuwe 

eengezinswoningen is afgenomen tot onder het niveau van de bestaande eengezinswoningen. In de 

periode voor 2014 verkocht de bestaande bouw veelal sneller: deze omslag is een indicatie van een 

tekort aan nieuwe eengezins koopwoningen. In het derde kwartaal van 2015 bleef de gemiddelde 

verkooptijd van nieuwbouw eengezinswoningen onder de 100 dagen. 
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Meer vergunningen voor de koopwoningmarkt 

 

Aantal bouwvergunningen neemt gestaag toe. 

Met circa 26.000 bouwvergunningen voor woningen in 2013, werd een naoorlogs dieptepunt bereikt. 

In 2014 keerde het tij met een toename van circa 50% tot 39.400 woningen, terwijl de NEPROM-

prognose voor het jaar 2015 uitkomt op bijna 55.000 woningen. De NEPROM-prognose is gemaakt op 

basis van gegevens over de eerste drie kwartalen van 2015. De schatting voor 2015 betekent een 

toename van ongeveer 40% ten opzichte van 2014. Hiermee zou het totale aantal 

bouwvergunningen in 2015 uitkomen op ongeveer 55.000, wat vergelijkbaar is met het jaar 2011. 

Het niveau van voor de crisis, toen jaarlijks minimaal 75.000 bouwvergunningen werden verstrekt, is 

echter nog lang niet bereikt. Het aantal van 55.000 bouwvergunningen voor nieuwe woningen is 

beslist onvoldoende om de groei van het aantal huishoudens, dat bovendien door de komst van 

vluchtelingen verder oploopt, bij te houden.  

 

Bouwers voor de markt zwengelen de woningproductie aan 

De bouwers voor de markt (projectontwikkelaars en beleggers in particuliere huurwoningen) zijn 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de groei van het aantal bouwvergunningen in 2015: circa 

14.000 vergunningen voor woningen op de totale groei van 15.500 vergunningen. Bouwers voor de 

koopmarkt waren al sinds 2014 in toenemende mate actief, terwijl in 2015 ook het aantal 

aangevraagde bouwvergunningen voor huurwoningen door beleggers fors is toegenomen. De cijfers 

tonen overigens geen toename van het aantal bouwvergunningen van huurwoningen door 

corporaties.  

De toename van het aantal bouwvergunningen voor de particuliere huursector bevestigt de sterk 

toegenomen interesse van beleggers in commercieel woningvastgoed. Zo is het aantal 

bouwvergunningen van bouwers voor de markt voor huurwoningen hoger geworden dan het aantal 

bouwvergunningen voor corporatie huurwoningen. Overigens betreft het in een aantal gevallen 

huurwoningen die door een ‘bouwer voor de markt’ turn-key worden overgedragen aan een 

corporatie. De omvang hiervan is echter onbekend, maar het is een praktijk die in toenemende mate 

voorkomt omdat veel corporaties hun ontwikkelingstak hebben afgestoten. Of de toename van 

bouwvergunningen voor huurwoningen door bouwers voor de markt dus duidt op een structurele 

verandering ten gunste van de particuliere huursector in de woningbouw, is vooralsnog niet hard te 

maken, maar het duidt mogelijk ook op de veranderende rol van de corporatiesector. Het 

regeringsbeleid is immers in toenemende mate gericht op een verruiming van het particuliere 

huurwoningaanbod, terwijl corporaties mede vanwege de Verhuurdersheffing minder middelen 

hebben om te investeren in nieuwbouw. 

 

Beperkte rol voor particulier opdrachtgeverschap 

Hoewel er in het afgelopen decennium veel aandacht is geweest voor het bevorderen van het 

particulier opdrachtgeverschap, wijzen de CBS cijfers vooralsnog niet op een fors toegenomen 

aandeel van deze sector binnen de woningbouwmarkt. Het aandeel beweegt in de afgelopen jaren 

tussen de 10% en de 15%. 
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Bijlage ongewijzigd. 

 

Colofon 
De Monitor Nieuwe Woningen - cijfers en analyses is een 

uitgave van de NEPROM op basis van de Monitor Nieuwe 

Woningen. De Monitor Nieuwe Woningen wordt samengesteld 

en beheerd door Onderzoeksinstituut OTB in Delft 

in opdracht van NEPROM en NVB. Dit rapport is met 

grote zorg samengesteld door OTB en NEPROM (eindredactie). 

U kunt er echter geen rechten aan 

ontlenen. Overname van (delen van) dit rapport is met 

bronvermelding mogelijk na overleg met de NEPROM. 

 

Samenstelling:  

 

Onderzoeksinstituut OTB 

Harry van der Heijden 

Kees Dol 

 

NEPROM 

Jan Fokkema 

Margriet Schepman 

 

Voorburg, januari 2016 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Margriet Schepman 

(070 386 62 64 of m.schepman@neprom.nl). 
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