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INLEIDING

Voor je ligt de Managementsamenvatting van BouwKennis. Hierin
krijg je iedere laatste vrijdag van de maand in één compact 
overzicht de stand van onze branche. Deze rapportage bestaat uit 
vier pijlers:

economie, woningmarkt, bouwmarkt en bouwproductie. Eerst
worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen binnen deze vier pijlers in
samenhang besproken. Vervolgens zoomen we in op de vier 
individuele pijlers. Tot slot wordt in de conclusie de stand van de 
economie en de bouwsector verder toegelicht. Wij hopen dat we je 
met deze Managementsamenvatting van dienst zijn.
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Economie Woningmarkt

BouwmarktBouwproductie

BBP
Werkloosheid

Consumentenbesteding
Investeringen

Verkochte bestaande woningen Hypotheekrente 
5-10 jaar vast

Verkochte 
nieuwbouwwoningenWoningprijs

Verleende vergunningen 
woningbouw

Orderportefeuille Woningbouw

Orderportefeuille utiliteitsbouwVerleende vergunningen 
Utiliteitsbouw

Prognose opgeleverde 
woningen

Prognose 
Utiliteitsbouwproductie

Bouwproductie

6%
3,6% 1,53

10,1%⇧

Conjunctuur in beeld

Type Volume
Periode 
Meting j-o-j
Bron CBS

Q4 2021

Type %-Beroepsbevolking
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

 1-2022

Type reeks Volume
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

Q4 2021

Type punten
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

 12-2021

 1-2022
Type Aantal 
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

Type Aantal 
Periode 8-2021
Meting j-o-j
Bron CBS

 1-2022
Type Aantal 
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

 1-2022
Type Aantal 
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

 1-2022
Type omzet
Periode
Meting j-o-j
Bron CBS

2023
Type Aantal
Periode 
Meting: j-o-j
Bron: BouwKennis

2023

Type Aantal 
Periode: 
Meting: j-o-j
Bron: BouwKennis

Type aantal
Periode Q3 2021
Meting jaarbasis
Bron CBS

Type Maanden 
Periode 8-2021
Meting j-o-j
Bron: EIB

Type Maanden
Periode 8-2021
Meting j-o-j
Bron EIB

 12-2021
Type Mln euro
Periode
Meting jaarbasis
Bron CBS

MANAGEMENTSAMENVATTING | 3 

13,2

10,3

€ 434.886

69.922

215.624

38.245

€ 3.700 4.996

⇧

0,9⇧

1,7⇧

11,3%⇧

-11,1%⇩

21,7%⇧

7,1%⇧

15,4%⇧

77.000

3,2%⇧

2,7%⇧

-0,21%⇩

4,5%⇧ 1,8%⇧

-1,1%⇩



Economie

6%

755

3,6%

4,5%

Q4 2021

Q4 2021Bron: CBS, 

Bron: CBS, 
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BBP
(% tov vorig jaar)

AEX 
(slotstand)

Werkloosheid
(% van de 
beroepsbevolking)

Consumptie 
huishoudens
(% tov vorig jaar)

Bruto 
investeringen in 
vaste activa
(% tov vorig jaar)

Consumenten 
vertrouwen
(saldo)

Producenten 
vertrouwen
(saldo)

Grondstofprijzen

Bron: CBS, 

Bron: CBS, 

 1-2022

 12-2021

Bron: CBS, 

Bron: CBS, 

Bron: CBS, 

Bron: World Bank, 

 2-2022

-30,0

 1-2022

 1-2022

61,5%

58,0%

32,1%

Aluminium

Olie

Koper

 1-2022

9,0

Volgens de cijfers van het CBS is de 
Nederlandse economie in Q4 2021 met 6% 
gestegen ten opzichte van een jaar eerder. 
Dit is niet geheel vreemd gezien de forse 

economische impact vorig jaar. Volgens het 
CPB groeit de economie met bijna 4% in 

2021 en ruim 3% groei in 2022. Het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht

 een groei van 3,8% voor 2021.

De AEX index sloot de laatste 
handelsdag van januari af op 755,2 

punten. Normaal gezien is de week voor 
kerst juist een eindejaarsrally maar de 

vele onzekerheden waaronder de Omikron
 variant en stijgende prijzen hebben 

impact.

De consumptie van huishoudens 
(volumemutaties, koopdaggecrrigeerd) is in
 juni met 4,50% toegenomen ten opzichte

 van dezelfde periode vorig jaar. De 
invloed van het dalende 

consumentenvertrouwen zal waarschijnlijk 
terloops zichtbaar worden.

Momenteel is er 3,6% van de bevolking 
werkloos. Exact een jaar geleden was dit 
percentage nog 4,7%. De overheidssteun 

zorgde voor een relatief laag 
werkloosheidspercentage, met de aantrekkende 
economie blijft dit percentage waarschijnlijk laag.
 Toch hangt het werkloosheidspercentage ook 
af van de lengte van de lockdown, de buffers 

zijn bij veel ondernemers inmiddels opgedroogd.

In februari daalde het 
consumentenvertrouwen iets ten opzichte van

 de maand ervoor en kwam uit op een 
stand van -30. Consumenten verwachten dat 

prijzen sterk gaan stijgen. Men was zowel 
minder positief gestemd over de economie 

de komende 12 maanden en minder geneigd
 tot het doen van grote aankopen. 

De aantrekkende economie zorgt al 
langere tijd weer voor een stijging van 
de grondstofprijzen. De olieprijs lag in 
januari 57,95% hoger dan in dezelfde 

periode een jaar geleden. Bij de prijs van
 koper werd er 32,11% meer betaald en 

voor aluminium 61,49%.

Het producentenvertrouwen in januari kwam 
op een stand van 9. Vorige maand stond 
het producentenvertrouwen nog op 10,2. 

Men is vooral positiever over orderpositie en 
juist minder positief over de verwachte 

bedrijvigheid.
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1,8%

Per kwartaal

-10

0
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2020 2021

In Q4 2021 stegen de investeringen met 
1,8% ten opzichte van een jaar eerder. 

De investeringen in woningen stegen met 
2,8% de investeringen in gebouwen 

stegen met 5,4%.



Woningmarkt
Per maand (in aantallen)
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Aanbod Verkocht

Per maand (€ en %)

€ 0,3M

€ 0,4M

10%

20%

2021 2022

Gemiddelde (€) % verschil t.o.v. v…

Per maand.)

2K

4K

jul 2020 jan 2021

Per kwartaal (€ en % t.o.v. vorig jaar)

400K

450K

jul 2020 jan 2021 jul 2021

Per maand (remte)

1,6

1,8

mrt 2021 dec 2021

tot 1 jaar 1-5 jaar 5-10jaar

Per maand (t.o.v. vorig jaar)

10

20

2021 2022
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Bestaande 
woningen 

Verkocht

Gemiddelde 
verkoopprijs 
(bestaand)

Verschil 
t.o.v. vorig jaar

Verkochte 
nieuwbouwwoningen

t.o.v. vorig jaar

Gemiddelde 
verkoopprijs 
(nieuwbouw)

% verschil t.o.v. vorig 
jaar

14.053

18.929

€ 434.886

21,7%

7,1%

12,5%

€ 471.787

Aanbod

12 maandstotaal

38.245

Hypotheekrente

Prijsindex 
bestaande 
koopwoningen

VEH 
marktindicator

Bron: DNB,  12-2021

Bron: CBS, 

Bron: Vereniging Eigen Huis, 

Bron: CBS/ huizenzoeker/kadaster/Funda, 

Bron: CBS, 

Bron: WoningbouwersNL, 

Bron: Monitor Nieuwe woningen, 

Tot 1 jaar
1-5 jaar
5-10 jaar
10+

1,62
1,65
1,53
1,73

 1-2022

 1-2022
 1-2022

 1-2022

Q3 2021

 1-2022

21,1
Verschil t.o.v. vorig jaar

97

De gemiddelde transactieprijs van bestaande 
koopwoningen steeg in januari ten opzichte 

van de maand daarvoor en komt uit op 
€434.886. Dat is 21,66% meer dan dezelfde 

periode een jaar geleden.

Deze periode zijn er 14.053 woningen verkocht, 
-11,08% minder ten opzichte van een jaar 

geleden. Het aantal te koop staande woningen 
in januari is 18.929. Dit is -0,53% minder dan 

een jaar geleden.

In januari zijn er in totaal 2.567 
nieuwbouwwoningen verkocht. Het 

voortschrijdend 12-maandstotaal komt 
daarmee op 38.245, een groei van 7,10%

 ten opzichte van een vorig jaar.

In Q3 2021 steeg de gemiddelde 
verkoopprijs van een nieuwbouwwoning 

naar  €471.787. Daarmee zijn 
nieuwbouwwoningen 12,5% duurder dan 

een jaar geleden.

De hoogte van de hypotheekrente 
verschilt per aanbieder en per rentevaste 
periode. De populairste vorm is 10 jaar 

vast of langer. In december is het 
rentepercentage gedaald naar 1,73. 

Ondanks de verwachte rentestijging zal 
door de genomen maatregelen (van 
onder andere de Europese Centrale 

Bank), dit niet heel snel oplopen.

Middels de prijsindex bestaande koopwoningen 
(PBK) berekent het CBS een prijsstijging van 

woningen die minder afhankelijk is van het type
 woning dat verkocht wordt. De gecorrigeerde 

woningprijsontwikkeling steeg in januari met 21,1
 ten opzichte van vorig jaar.

De stemming van consumenten op de 
woningmarkt wordt onder meer gemeten door 
Vereniging Eigen Huis. Hun Marktindicator is 
een graadmeter die bij een waarde van 100 

een neutrale stemming weergeeft. Het cijfer van
 januari kwam uit op 97 punten. Het dalende 

consumentenvertrouwen heeft de inciator 
mogelijk wat doen dalen.
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Bouwmarkt
Voortschrijdend jaartotaal (aantal woningen)
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Vergunningverlening woningbouw (voortschrijdend
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0 20.000
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27.227

12.635

11.588
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Vergunningverlening utiliteitsnieuwbouw (12
maandstotaal, x €1000)
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1809

1310
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401
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8
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11,…

10,0%

Vergunningverlening 
woningnieuwbouw

Vergunningverlening 
Utiliteitsbouw

Bron: CBS Statline,

Bron: CBS Statline,

Orderportefeuille 
(Maanden werk)

Conjunctuurenquête
(saldo)

Q4 2021

69.922

Verschil t.o.v. vorig jaar

Aantal voortschrijdend

Aantal voortschrijdend

Verschil t.o.v. vorig jaar

 12-2021

5.119

Bron: EIB,

0,8

1,7

13,2

10,3

december

WB huidig

WB verschil vorig jaar

UB huidig

UB verschil vorig jaar

-3,6

13,7

12,3

74,5

Q1 2022
Bron: CBS Statline,

Economisch klimaat

Productie en 
bezettingsgraad

Omzet en prijzen

Verkoopprijzen/tarieven

De Conjunctuurenquête van het CBS doet ieder 
kwartaal een meting op verschillende vlakken. Per 
indicator verschillen de verwachtingen. Een groter 

aandeel van de ondervraagden geeft over de 
meting van Q1 2022 dat de prijzen de komende 

maanden gaan stijgen ten opzichte van vorig 
kwartaal. 

In Q4 2021 zijn er op jaarbasis voor 69.922 
nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. Ten 

opzichte van een jaar geleden werden er in de 
afgelopen twaalf maanden 10,0% meer vergunningen 

afgegeven. Er wordt verwacht dat er dit jaar wel 75.000 
vergunningen worden verleend.

Cijfers over de orderportefeuille zijn de laatste 
perioden redelijk groeiend. De werkvoorraad van 

woningbouw in december is 13,2, dat is 1,7 verschil 
ten opzichte van vorig jaar. De werkvoorraad van 

utiliteitsbouw is 10,3, dat is 0,8 verschil ten opzichte 
van vorig jaar.

In december is er op jaarbasis voor €5.119 duizend 
gebouwen aan vergunning verleend. Ten opzichte van 

een jaar geleden werden er in de afgelopen twaalf 
maanden 11,26% meer vergunningen afgegeven.

Q4 2021

Q4 2021
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Per kwartaal (indicator)

-100

0

100

2021 2022



Bouwproductie
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Opdrachten / orders
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Bron: BouwKennis, 
december 2021

Bron: BouwKennis, 
december 2021

Bron: CBS,

Bron: CBS,

Prognose sector
 

2021
 

2022
 

2023
 

budgetsector
marktsector

€ 1.075
€ 3.350

€ 1.225
€ 3.575

€ 1.250
€ 3.700

Totaal € 4.425 € 4.800 € 4.950

Q1 2022

december 2…

De utiliteitsbouw is in 2021 behoorlijk 
gegroeid en opzichte van het jaar ervoor. 

Naar verwachting zal de productie in 
2022 en 2023 iets toenemen als gevolg 

van de groei van de bouw van 
distributiecentra. Naast distributiecentra zal

 ook het nieuwe datacenter in Zeewolde 
volgend jaar te zien zijn in de plannen. 

Het voortschrijdend aantal opgeleverde woningen 
staat inmiddels op zo'n 70.274 nieuwbouwwoningen
 (oktober 2021). De vergunningverlening is in 2021
 daarnaast ook gestegen wat erop doet duiden dat

 het aantal opgeleverde woningen de komende 
jaren gaat aantrekken. Ook het nieuwe kabinet 

geeft aan dat er volop wordt ingezet op 
(betaalbare) woningen en heeft de doelstelling om 
ieder jaar 100.000 woningen op te leveren. Vooral 

voor de bouwers voor de markt is de 
vergunningverlening gestegen. Toch zijn er ook 

vanuit de corporaties ambitieuze doelstellingen om 
de woningproductie op te schroeven. Het 

afschaffen van de verhuurderheffing zal hier een 
positief effect op hebben. 

Over Q1 2022 verwacht per saldo 23,2% 
van alle bouwbedrijven een daling van de 
waarde van de orderontvangst. Van alle 
bedrijven in de bouw is het saldo van de 

personeelssterkte de komende drie maanden 
22,1. Vorig kwartaal stond dit getal op 14,7 

punten.
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De bouwproductie is in 1-12-2021 met 
15,30% toegenomen ten opzichte van 

een jaar geleden. De omzet van 
algemene bouw (B&U) is 3,5% groter 

dan dezelfde periode vorig jaar, bij 
installatiebedrijven steeg het met 4,7% en

 bij sloopbedrijven met 8%.

Prognose sector
 

2021*
 

2022*
 

2023
 

Bouwers voor de markt
Corporaties
Particuliere opdrachtgevers

46.000,00
17.000,00

8.000,00

47.000,00
20.000,00

8.000,00

47.000,00
22.000,00

8.000,00

Totaal 71.000,00 75.000,00 77.000,00



Volgens een nieuwsbericht van het NVM heeft Hugo de Jonge het verbeterplan ‘Vertrouwen in 
het koopproces’ ondertekend. Deze afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen 
in een eerlijke en transparanter koopproces. Er is veel wantrouwen omtrent het koopproces en 
het verduidelijken van gedragscodes en aanpassing van de werkwijze van makelaars
zijn onderdeel van dit plan. Daarnaast verkent het ministerie van BZK de mogelijkheden om 
certificering van het biedlogboek bij wet te verplichten om te voorkomen dat partijen zonder 
gecertificeerd biedproces niet langer een bied- of onderhandelingsproces kunnen begeleiden. 
Het inschakelen van een derde partij wordt hierbij benoemd. 

Voor de bouwkolom zelf lijkt de toekomst rooskleurig. De vraag is vele malen hoger en de 
omzet van de bouw in 2021 is 8,2% hoger in vergelijking met vorig jaar. De orderportefeuilles 
zijn voor zowel de woning- als utiliteitsbouw goed gevuld. In 2021 werd er voor 74.000 nieuw te 
bouwen woningen een vergunning afgegeven, 10% meer dan in 2020. Toch zorgen de 
personeelstekorten, stijgende tarieven en materiaaltekorten voor druk op de marges.

Ondanks de verwachting dat we de pandemie langzaamaan achter
ons laten lijkt het begin van 2022 niet erg rooskleurig. De stormen van de
afgelopen maand zorgden voor de benodigde schade, naar verwachting is er voor
ruim 500 miljoen euro aan schade. De toenemende spanningen vanuit Rusland hebben 
helaas geresulteerd in een oorlog.

De vrees voor het afsluiten van de gasleidingen wordt steeds
groter. Dit kan resulteren in nóg sterker stijgende energieprijzen. Het enige
positieve effect van deze hoge energieprijzen en stijgende inflatie is een
stimulans voor een bewuster gebruik van energie én een toenemende interesse
richting verduurzamende maatregelen. 

Het BBP liet ondanks de contactbeperkende maatregelen in het vierde kwartaal een groei 
zien, over het gehele jaar gezien is het BBP in 2021 met 5% gegroeid ten opzichte van het 
jaar ervoor. Ook de werkloosheid neemt nog steeds af en de krapte op de arbeidsmarkt 
lijkt in iedere sector voelbaar. De al even ingezette trend omtrent het 
consumentenvertrouwen zet door, voor de vijfde maand op rij. In februari komt het 
consumentenvertrouwen op een stand van -30. Men is minder positief over het 
economische klimaat de komende tijd en minder bereid tot het doen van grote aankopen. 
Dit hangt samen met de daling van de VEH-marktindicator. Men vind woningen te duur en 
vind het geen goede tijd om een woning te kopen. Met de stijgende materialenprijzen, 
tekort aan personeel en hogere tarieven zullen ook de prijzen van nieuwbouwwoningen 
naar verwachting fors gaan stijgen. 

Conclusie
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