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INLEIDING
In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met
betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente
kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daar hebben wij de
Metafoor Residex & Metafoor Regio Residex aan toegevoegd: de graadmeter voor grondwaarde
woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex trachten we de
grondwaarde in het midden van het land: ‘Middenland’ in beeld te brengen. Met het midden
bedoelen we de gemeenten die enerzijds niet hoog- stedelijk zijn en anderzijds niet agrarisch.
Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kostenen opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van
deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de
cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van de memo opgenomen.
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SAMENVATTING
GRONDWAARDE ONTWIKKELINGEN
element

kwartaalmutatie

jaarmutatie

prognose

na 2e kwartaal

na 3e kwartaal

= '17Q2-'17Q3

= '16Q3-'17Q3

2017

Metafoor Residex Nederland (2013 Q1 = 100)

120,43

118,78

-1,37%

48,90%

7%

Kadaster transactieprijzen bouwkavels index (2013 Q1 = 100)

109,94

107,26

-2,43%

-2,88%

Metafoor Residex 'Middenland' (2017 Q1 = 100)

102,22

105,87

3,57%

368

402

9,13%

Metafoor Grondwaarde 'Middenland' per m² (exclusief btw)

gewogen gemiddelde

7%

WONINGBOUW PRIJS ONTWIKKELINGEN
element
NVM huizenprijs bestaande woningen per m² incl. BTW

kwartaalmutatie

jaarmutatie

na 2e kwartaal

index
na 3e kwartaal

= '17Q2-'17Q3

= '16Q3-'17Q3

prognose
2017

2.239

2.261

0,96%

6,46%

6,50%
7,50%

NVM huizenprijs nieuwbouwwoningen per m² incl. BTW

2.435

2.462

1,11%

9,00%

Aantal verkochte bestaande woningen

56.900

58.800

3,34%

6,42%

230.000

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen

10.711

11.000

2,70%

15%

46.000

Aantal afgegeven bouwvergunningen

15.500

16.000

3,23%

16,9%

60.000

WONINGBOUW KOSTEN ONTWIKKELINGEN
element

kwartaalmutatie

jaarmutatie

na 2e kwartaal

index
na 3e kwartaal

= '17Q2-'17Q3

= '16Q3-'17Q3

prognose
2017

IGG Bouwkostenindex

118,961

119,146

0,16%

1,87%

1,75%

IGG Aanbestedingsindex

120,0506

121,54

1,24%

3,31%

5,0%
prognose

KOSTEN
element

kwartaalmutatie

jaarmutatie

na 2e kwartaal

index
na 3e kwartaal

= '17Q2-'17Q3

= '16Q3-'17Q3

2017

BDB kosten GWW

121,08

120,87

-0,17%

1,43%

circa 1,5%

CBS Inflatie

118,19

118,96

0,65%

1,45%

circa 1,3%
prognose

RENTE
looptijd in jaren

kwartaalmutatie

jaarmutatie

na 2e kwartaal

rentepercentage
na 3e kwartaal

= '17Q2-'17Q3

= '16Q3-'17Q3

2017

ECB rente 12-maands Euribor

-0,13%

-0,16%

-19,55%

-194,44%

circa -0,10%

DNB / ECB rente 10 jaar

1,17%

1,12%

-4,27%

-69,70%

circa 1,2%

Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft een jaarprognose.

De Metafoor Residex, graadmeter voor de grondwaarde woningbouw is in het laatste kwartaal
gedaald met 1,37%. Ten opzichte van vorig jaar is de index echter met 48,90% gestegen. Deze grote
mutatie komt door de relatief grote stijging van de woningprijzen in relatie tot de stijging van de
bouwkosten.
De gemiddelde transactieprijs van een woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster, is in het
afgelopen kwartaal met 2,43% gedaald. De prijs is ten opzichte van een jaar geleden met 2,88%
gedaald.
Het verschil tussen de Metafoor Residex en de index van het Kadaster is dat de eerst genoemde
index is gebaseerd op een residuele grondwaarde berekening en de laatstgenoemde is gebaseerd op
de feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.
De Metafoor Regio Residex is dit kwartaal gestegen met 3,57%. De woningprijzen in de ‘Middenland’
regio zijn harder gestegen, dan de gemiddelde landelijke prijsstijging.
Naast de index presenteren wij ook de Regio Residex Grondwaarde per m² van een rijwoning. Dit
kwartaal komt deze uit op een waarde van € 402,- per m² exclusief btw. Dit betekent een stijging van
9,13% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
De NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het afgelopen kwartaal gestegen met 0,96%.
Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 6,46%. Het aantal transacties op jaarbasis komt neer
op 58.800. Dit betekent een stijging van 6,42% ten opzichte van vorig jaar.
De bouwkosten van nieuwbouwwoningen blijven gestaag stijgen. Inclusief het aanbestedingseffect is
sprake van een stijging van 1,24% dit kwartaal en een stijging van 3,31% op jaarbasis.
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De kosten in de GWW sector zijn het afgelopen kwartaal gedaald met 0,17%. Op jaarbasis zijn de
prijzen met 1,43% gestegen. Het gemiddelde inflatieniveau ligt op 1,45%.
Het afgelopen kwartaal is de kapitaalmarktrente licht gedaald naar een niveau van 1,12%.
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OPBRENGSTEN
Woningprijsontwikkeling
Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 daalde het aantal transacties in het derde kwartaal met
5%. Op jaarbasis stagneert het aantal transacties. De NVM registreerde bijna 41.000 verkochte
bestaande woningen. In het derde kwartaal kwamen ca.8.000 nieuwbouwwoningen te koop. Dat is
2,7% meer t.o.v. het tweede kwartaal. Woningen staan wederom korter te koop dan een kwartaal
eerder (gemiddeld 56 dagen). Met name de starter in het stedelijke gebied krijgt het steeds
moeilijker op de woningmarkt (NVM 2017). Ook de doorstroming vanuit de sociale huur sector wordt
belemmerd door een gebrek aan passend en betaalbaar aanbod in de stad. Met name
kapitaalkrachtige gezinnen verhuizen in toenemende mate naar passende woonruimte buiten de
stad. Inmiddels raken de middelgrootte steden steeds meer in trek. Locatie en bereikbaarheid spelen
nog steeds een grote rol bij de keuze van kopers om zich te vestigen in een bepaalde stad.
Een bestaande woning kent een gemiddelde transactieprijs van €264.000,- een stijging van 9,7%
t.o.v. Q3 vorig jaar. Daarbij is sprake van een grotere stijging bij appartementen (14,4%) en een
kleinere stijging bij twee-onder-een-kapwoningen (6,4%) en vrijstaande woningen (9%). In kwartaal
drie stonden woningen te koop voor een gemiddelde vraagprijs van €337.000. In de regio
Amsterdam liggen de verkoopprijzen met €506.000 ver boven het gemiddelde (NVM Q3). De
landelijk gewogen gemiddelde transactieprijs per m2 voor bestaande woningen bedroeg met €2.261,
6,5% meer in het derde kwartaal 2017 t.o.v. Q3 2016.
De daling en stagnatie van het aantal transacties
geldt met name voor de Randstad. Dat wordt
onder andere verklaard doordat stedelijke
gebieden
een
relatief
hoog
aanbod
appartementen kennen. Ondanks dat in het derde
kwartaal iets meer appartementen zijn verkocht
dan eengezinswoningen, nam het aantal
verkopen van appartementen t.o.v. een jaar
eerder af met 9.4%. Ook wachten verkopers
langer met het te koop zetten van hun oude
woning. Ze wachten totdat ze in de krappe markt
een nieuwe passende woning hebben gevonden
of tot de nieuwbouwwoning gereed is (NVM Q3).
De mate van marktliquiditeit, of het gebrek
daaraan in met name West Nederland,
veroorzaakt deze sterke prijsstijging. In de regio
Groningen, Amsterdam en Utrecht is de
marktliquiditeit <0,25. Landelijk is deze factor
Calcasa – Marktliquiditeit
gedaald van 0,8 naar 0,5. De krapte op de
woningmarkt lijkt zich steeds verder uit te
breiden naar West Friesland en delen van Limburg (Calcasa Q3).

Q3, 2017

In woningmarktregio’s als Noord-Limburg, Zuidoost Groningen en Hardenberg is een doorzettend
herstel van de woningmarkt te constateren. Het aantal transacties steeg gemiddeld met 30% t.o.v.
Q3 2016. Daarbij stegen ook de verkoopprijzen.
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De markt van nieuwbouwwoningen
Voor het derde kwartaal op rij is het aanbod nieuwbouwwoningen gestegen, er is 20% meer aanbod
t.o.v. een jaar eerder. Voor het eerst sinds het vierde kwartaal 2015 stijgt het aanbod nieuw te
bouwen woningen middels het op de markt brengen van nieuwbouwprojecten weer iets (14.000
woningen). Om aan de woningbouwvraag te kunnen voldoen dient er tot 2025 ieder jaar een
nieuwbouwproductie te zijn van 80.000 woningen per jaar. Gebaseerd op het aantal afgegeven
vergunningen (16.000 in kwartaal drie) wordt verwacht dat het aantal af te geven vergunningen voor
2017 uit zal komen op circa 60.000. Gezien de huidige vraag naar woningen en het reeds bestaande
tekort voldoet dat aantal niet. Een nieuwbouwwoning kost gemiddeld €308.000, ± 14% hoger t.o.v.
Q3 vorig jaar (NVM Q3). Per m2 kost een nieuwbouwwoning €2.458. T.o.v. het voorgaande kwartaal
is dit een geringe stijging van 1,1 %. De nieuwbouwmarkt richt zich op dit moment met name op de
doorstromer. Dit blijkt uit cijfers van de NVM. Dit geldt met name voor de krappe
woningmarktgebieden (NVM Q3).
Resumerend
De woningmarkt vertoont in het derde kwartaal van 2017:
 een jaar op jaar stijging van woningprijzen per m² voor bestaande bouw van 6,46%;
 een stagnatie in het aantal transacties t.o.v. Q3 2016;
 een afname van het aantal woningtransacties door afname geschikt aanbod met name in de
Randstad.
Macro economische factoren
Toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt worden mede ingegeven door ontwikkelingen in de
(wereld)economie. De afgelopen periode zijn er diverse economische en politieke gebeurtenissen in
Europa voorgevallen, die zich kunnen uiten in het consumentenvertrouwen en daarmee op de
woningmarkt. Op termijn spelen ook de kabinetsplannen rondom de versnelde afbouw van de
hypotheekrenteaftrek mogelijk een rol. Ook een mogelijke verzwakking van de wereldhandel en de
politieke onrust in de Verenigde Staten kunnen een risico vormen. Daarnaast kan een internationale
crisis, zoals de vluchtelingenproblematiek, een rol spelen. Onzekere factoren die in eigen land
invloed hebben op de woningmarkt, zijn onder andere: striktere regels ten aanzien van hypotheken.

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs per m2 woonoppervlak.

In bovenstaande grafiek is het verloop van de gemiddelde woningprijs van een bestaande woning per
vierkante meter woonoppervlak gepresenteerd vanaf 2007. Hierin is zowel de prijsdaling in de
periode 2011 tot 2013 goed te zien alsmede het prijsherstel sinds 2013 en de lichte kanteling in
2017.
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De grafiek linksonder toont aan dat de woningprijs per vierkante meter woonoppervlak na een
sterkte stijging in het tweede kwartaal, in het derde kwartaal wederom is gestegen. In een jaar tijd is
de woningprijs per vierkante meter woonoppervlak gemiddeld met 6,46% gestegen. De grafiek
rechtsonder brengt de mutatie op verschillende wijzen in beeld. Op dit moment bevindt de
gemiddelde woningprijs per vierkante meter zich weer op het niveau van Q3 2001.
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Woningbouwkosten
Bouwkostenindex
In het derde kwartaal van 2017 zijn de bouwkosten van nieuwbouwwoningen gestegen met 0,16%
als gevolg van een stijging van de brandstof-, grondstof- en materiaalkosten. De prijs van olie en staal
is dit kwartaal gestegen. De stijging op jaarbasis is 1,87%, volgens het Bouwkostenkompas.

Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex – die de bouwkostenontwikkeling inclusief markteffecten laat zien - is in het
laatste kwartaal gestegen met 1,24%. Het afgelopen jaar is sprake geweest van een stijging van
3,31%. Aanbestedingen van woningbouw vallen duurder uit dan de geraamde aanneemsom.
Inschrijvers voor bouwopdrachten rekenen met méér opslagen voor winst & risico én rekenen met
hogere eenheidsprijzen. Dit geldt inmiddels voor heel Nederland, ook voor de regio’s waar de druk
op de woningmarkt lager is.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG

Wanneer we de ontwikkeling van de woningbouwkosten beschouwen vanaf 2007 dan zien we dat de
prijzen voor arbeid en materiaal gedurende de crisisjaren zijn gedaald als gevolg van dalende
grondstofprijzen en flexibeler wordende arbeid. Daarnaast hebben nieuwe, goedkopere
bouwvormen - zoals bijvoorbeeld het modulair bouwen en conceptueel bouwen - geleid tot lagere
bouwkosten. De laatste twee jaar stijgen de bouwkosten weer als gevolg van een aantrekkende
markt. Buiten de marktwerking om heeft de aanscherping van de EPC-norm de bouwkosten fors
doen stijgen in 2011 en 2015.
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Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG

Trends en ontwikkelingen
Bouwers worden steeds selectiever bij het aannemen van bouwopdrachten. Ze zijn niet (meer)
bereid om alle bouwrisico’s te accepteren en willen af van vaste prijsafspraken. Nog steeds zijn de
marges van aannemers klein. Daarnaast is er een roep om nieuw personeel. Men krijgt de voorraad
werk niet weggezet. Naar verluid is er behoefte aan 40.000 nieuwe vaklieden.
Opdrachtgevers, zoals gemeenten en corporaties, moeten meer moeite doen om de
bouwopdrachten uitgezet te krijgen en (prijs)risico’s komen voor hun rekening. Tegelijkertijd wordt
van overheden verwacht dat er blijvend bouwlocaties beschikbaar komen om in de huishoudengroei
en vraag naar nieuwbouw woningen te voorzien.
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, 2017) heeft voor de provincie Noord Holland
onderzocht wat de nieuwbouw behoefte is in deze provincie en hoe deze zich verhoudt tot de harde
en zachte plancapaciteit van de gemeenten in de periode 2017 - 2025.
Conclusie is dat bij de realisatie van de harde plancapaciteit nog steeds afbreukrisico’s bestaan. De
afhankelijkheid van de realisatie van grootschalige infrastructurele werken en het opheffen van geur
en geluidscontouren zijn dan belangrijkste risico’s, naast de reguliere financieel-economische en
politieke risico’s. Bij zachte plannen zorgt de Ladder van de duurzame verstedelijking voor vertraging.
Met name het niet doorgaan van harde plancapaciteit zorgt ervoor dat er te weinig woning aanbod
ontstaat. Het overgrote deel van de nieuwbouwopgave wordt gerealiseerd binnen de rode
contouren van de kernen, te weten circa 87%. Het EIB pleit voor meer bouwprojecten in de open
ruimte buiten de contouren. Hier kunnen ruime woningen neergezet worden, die beter aansluiten op
de behoefte. Daarnaast is het bouwen in de open ruimte een stuk minder complex.
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Metafoor Residex:
Graadmeter voor Grondwaarde Woningbouw
Op basis van de cijfers van NVM en Bouwkostenkompas.nl presenteert Metafoor elk kwartaal de
Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex. Beide indexen laten het verloop zien van de waarde
van woningbouwgrond wanneer op basis van kengetallen residueel gerekend wordt. De indexcijfers
van de Metafoor Residex worden berekend op basis van gewogen gemiddelde kengetallen voor
Nederland als totaal; De indexcijfers van de Metafoor Regio Residex worden berekend op basis van
een viertal woningmarktregio’s in het ‘Middenland’ van Nederland.
De woningprijs stijging per m² in combinatie met de onverminderd stijgende woningbouw kosten
leidt tot een licht dalende Residex in dit kwartaal. Per 1 september 2017 bedraagt het indexcijfer van
de Metafoor Residex: 118,78; een daling van 1,37% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op
jaarbasis is sprake van een indexstijging van 48,901%.
De gemiddelde prijs van een bouwkavel bijgehouden door het Kadaster is het afgelopen kwartaal
gedaald met 2,43%. Op jaarbasis is de prijs gedaald met 2,88%. Deze daling staat in contrast met de
stijging van de Residex op jaarbasis. De gemiddelde prijs van een bouwkavel blijft voorlopig achter bij
de (theoretische) residuele grondwaarde berekening.
Per 1 september 2017 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Regio Residex: 105,87; een stijging
van 3,57% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het verschil in kwartaalmutatie tussen de Metafoor
Residex en de Metafoor Regio Residex kunnen we verklaren door de hogere woningprijsstijging in de
‘Middenland’ regio’s ten opzichte van de landelijke woningprijsstijging. De woningmarkt in de
midden regio’s komt tot bloei, terwijl in de top woningmarkt regio’s het aantal transacties stagneert
door een tekort aan aanbod. De Regio Grondwaarde per m² van een rijwoning komt dit kwartaal uit
op een waarde van € 402,- (exclusief btw)2.
Om de grondwaarde in perspectief te plaatsen is de historie van de indexreeks geconstrueerd op
basis van kwartaalcijfers uit het recente verleden. In de onderstaande grafieken is het historische
verloop van de Metafoor Residex te zien en ter vergelijk de index van de grond transactiewaarde van
het Kadaster. De grafiek links toont de ontwikkeling over een langere periode en de grafiek rechts
toont de korte termijneffecten en dus de trends die gaande zijn.

1

Relatief hoge procentuele stijgingen en of dalingen ontstaan door de zogenaamde ‘hefboomwerking’ van de residuele
grondwaarde berekening in combinatie met de verhouding grondwaarde/von-prijs (grondquote). Een kleine mutatie van de
variabelen ‘woningprijs’ en ‘bouwkosten’ kan een grote relatieve stijging/daling onder aan de streep betekenen, zeker wanneer
de grondquote laag is. Hierdoor kan de Residex op de korte termijn een grillig verloop hebben.
2
De Regio Grondwaarde per m² is het gewogen gemiddelde van de residuele grondwaarde berekening (o.b.v. Kengetallen van
Metafoor, NVM en Bouwkostenkompas) van een rijwoning in een viertal ‘midden’ regio’s, te weten: Dordrecht e.o.,
Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o., en Zwolle e.o.
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Metafoor Residex

Trends en ontwikkelingen grondwaarde woningbouw
De Residex kent dit jaar een relatief grote stijging als gevolg van de relatief hoge (VON)
woningprijsstijging. Deze trend staat in contrast met de stabiele gemiddelde transactieprijs van een
woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster.
De transactieprijzen in de mindere woningmarktgebieden zorgen voor een afvlakking van het
gemiddelde. Er zijn gemeenten, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam, waar
transactieprijsstijgingen zijn waargenomen tot wel 50% of zelfs meer. Echter, in de meer perifere
regio’s is nog altijd sprake van gelijkblijvende grondprijzen.
Grondprijsstijgingen zijn niet vanzelfsprekend omdat de bouwkosten van woningen ook hard stijgen
en daarmee de woningprijsstijging teniet doen.
Deloitte heeft de cijfers van grondbedrijven in de jaarrekening 2016 van een representatief aantal
gemeenten onderzocht in samenwerking met de TU Delft (OTB) en komt tot de conclusie dat
gemeenten minder investeren in grond. Zo neemt het aantal verwervingen af en worden er minder
plankosten gemaakt. Gemeenten laten de ontwikkeling van bouwgrond vaker over aan
marktpartijen. Dit past in de trend van passief-faciliterend grondbeleid. Echter zijn er inmiddels
gemeenten die weer de eerste stappen zetten naar een meer actievere rol binnen de
gebiedsontwikkeling, met name daar waar marktpartijen nog geen initiatieven nemen.
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KOSTEN
Kosten grond-, weg en waterbouw
Bouwkostenindex GWW
De ontwikkeling van het BDB-indexcijfer voor GWW-werkzaamheden laat een daling zien van circa
0,17% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De jaarmutatie bedraagt circa 1,43%. In januari
heeft een relatief grote prijsstijging plaatsgevonden, als gevolg van de aanhoudend hogere olieprijs.
De prijzen van onder meer asfalt stegen daardoor fors. In het vorige kwartaal zijn de prijzen gematigd
gestegen en in dit kwartaal zijn prijzen dus zelfs licht gedaald. Op jaarbasis is er nu sprake van een
prijsstijging onder het gemiddelde langjarige inflatieniveau van 2,0%.

Metafoor, data is afkomstig van BDB

Markteffecten
Aannemers zijn selectief met het aannemen van opdrachten en trekken niet meer alle bouwrisico’s
naar zich toe. Met name risico’s waar bouwers géén grip op hebben, zoals prijsrisico’s en risico’s op
slechte grondcondities, komen bij de opdrachtgever te liggen.
De mogelijkheid van het realiseren van infraprojecten onder de begrote aanneemsom is voorbij. Net
als bij woningbouw is steeds vaker sprake van nadelige aanbestedingseffecten.
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Inflatie
De inflatieontwikkeling wordt door het CBS bijgehouden door middel van de consumentenprijsindex,
reeks CPI ‘alle huishoudens’. De inflatie is ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen met 0,65%.
De mutatie ten opzichte van vorig jaar betreft 1,45%.
De inflatie is de afgelopen maanden op- en neergegaan als gevolg van schommelingen in de olieprijs.
De inflatie is nu duidelijk hoger dan in 2015 en 2016 als gevolg van het opwaartse effect van de
olieprijs. Het CPB verwacht een gemiddelde inflatie van 1,30% in 2017 en 2018. Daarmee ligt de
inflatie onder het gewenste gemiddelde inflatieniveau van 2,0% van de ECB.

Metafoor, CPI-index. Dat is afkomstig van CBS

RENTE
Kortlopende rente
De 12-maands Euribor – de rente die de banken onderling hanteren– is het afgelopen kwartaal
wederom gedaald, naar een niveau van -0,16% (DNB & ECB, 2017). De rente is zo laag door het
opkoop beleid van de ECB (kwantitatieve verruiming) ten behoeve van het aanjagen van
economische groei. Deze kwantitatieve verruiming loopt, zij het in beperktere mate, in ieder geval
door tot en met het 3de kwartaal 2018. De Raad van bestuur van de ECB heeft de
herfinancieringsrente3 sinds maart 2016 op 0,00% bepaald om de aanhoudende lage inflatie in het
Eurogebied van een impuls te voorzien. De ECB is vooralsnog niet voornemens om de rente te
verhogen.

3

ECB herfinancieringsrente: is de rente die banken betalen bij de Europese Centrale Bank
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Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
Het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties is dit kwartaal gedaald naar een niveau van
1,12% .
De hypotheekrente is eveneens (licht) gedaald naar een niveau van 2,34% voor een hypotheek met
een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.
De ECB heeft het opkoopprogramma gehalveerd en verlengd tot oktober 2018.
In maart 2015 besloot de ECB tot een opkoopprogramma van o.a. staatsobligaties om het gevaar van
deflatie de kop in te drukken. Sinds die tijd heeft de centrale bank voor meer dan € 2.000 miljard aan
voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties opgekocht. Inmiddels draait de economie op volle toeren
en is het deflatiegevaar afgewend.

Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB
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VERANTWOORDING
Opbrengsten
 Woningprijsontwikkeling: analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen en
nieuwbouwwoningen (NVM).
 Data analyse grondposities gemeenten, Deloitte, 2017
 Kavelprijsontwikkeling: analyse prijsontwikkeling kavels op basis van transacties (Kadaster).
 Economisch commentaar, Rabobank, oktober 2017
 Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, De Nederlandsche Bank (DNB).
 Economisch instituut voor de bouw (EIB) – Naar een nieuw ruimtelijk beleid.
 The WOX Quarterly Q3 2017 – (Calcasa)
 Hittekaart woningmarkt 2017 – (Bpd)
 Bouwkostenindex: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo. op basis van gegevens
van IGG.
 Analyse en duiding van de bouwkostenontwikkeling door o.a. Het Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB) en Rabobank Kennis en Onderzoek.
 Aanbestedingsindex bouwkosten: correctie op aanneemsom per m² bvo. op basis van
gegevens van IGG.
 Bijkomende kosten: percentage van de aanneemsom op basis van gegevens van IGG.
 Metafoor Residex: indexcijfer en de graadmeter voor de grondwaarde woningbouw. De
Metafoor Residex volgt – als residu – uit de ontwikkeling van woningprijzen en bouwkosten.
Als percentage voor de bijkomende kosten wordt 24,3% gehanteerd. Bij de berekening van
de Residex houden we rekening met het gewogen gemiddelde van woningcategorieën op
basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal. Het markteffect van de bouwkosten
nemen we mee door te rekenen met de aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl.
Basisjaar van de Metafoor Residex is 1 januari 2013. Een belangrijke kanttekening bij de
vergelijking van de Residex met grondprijzen bij gemeenten is het mogelijke verschil in de
grondquote (grondprijs excl. BTW / VON-prijs excl. BTW), waardoor procentuele mutaties
van de Residex niet zonder meer één op één overgenomen kunnen worden.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’: indexcijfer en de graadmeter voor de grondwaarde
woningbouw in de ‘regio’. De Metafoor Regio Residex volgt – als residu – uit de ontwikkeling
van woningprijzen en bouwkosten. Als percentage voor de bijkomende kosten wordt 24,3%
gehanteerd. Bij de berekening van de Residex houden we rekening met het gewogen
gemiddelde van woningcategorieën in een viertal NVM-regio’s op basis van transactiecijfers
van het betreffende kwartaal. De vier NVM-regio’s betreffen: Dordrecht eo.,
Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o. En Zwolle e.o. Het markteffect van de bouwkosten
nemen we mee door te rekenen met de aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl.
Basisjaar van de Metafoor Regio Residex is 1 april 2017.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’ per m² (excl. btw): betreft de gewogen gemiddelde
grondwaarde per m² excl. btw van een kavel ten behoeve van een rijwoning in de hierboven
benoemde regio ‘Middenland’ en op basis van de dezelfde berekening.
 Artikel: In 2040 zijn 1 miljoen meer woningen nodig (Nrc, dd. 25-3-2016)
 Artikel: Amsterdams plan om lagere inkomens in stad te houden (Nrc, dd. 22-6-2017)
 Artikel: Zwaartepunt woningmarkt verschuift naar middelgrote steden (FD, dd. 2-5-2017)
Kosten
 Civieltechnische kostenindex: grond-, weg- en waterbouwindex van het BDB.
 Duiding door o.a. het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Rabobank Kennis en
Onderzoek
 Inflatie alle huishoudens: CPI van het CBS

17






Inflatieverwachting: Centraal Planbureau (CPB).
Bevolkingsprognose, huishoudenontwikkeling: CBS
Cijfers en trends (bouw), 2017: Rabobank
Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord Holland, Economisch instituut voor de Bouw
(EIB, 2017)
Artikel: Rob van Wingerden van BAM: ‘We willen in Nederland niets meer overnemen
(Cobouw, augustus 2017)

Rente
 Herfinancieringsrente: sturingsrente van de Europese Centrale Bank (ECB).
 Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.
 Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m 10-jaars hypotheekrente van De Nederlandsche Bank
(DNB).
 Langlopende rente: rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties van de ECB.
Het verloop van de indicatoren wordt telkens op vier verschillende manieren gepresenteerd:
1. Grafiek links: het verloop van de index in absolute getallen
2. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. de kwartaalmutatie
3. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. de jaarmutatie
4. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. het gemiddelde over de laatste vier kwartalen
De eerste drie reeksen geven inzicht in de momentopname, en het gemiddelde over de laatste vier
kwartalen geeft een trend indicatie.
BEGRIPPEN
Transactieprijs: de prijs van een verkochte woning.
Transactieprijs per m²: De vierkante meterprijs geeft een correctie voor de grootte van de woning.
Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe het meest
accurate beeld van de ontwikkeling in de woningmarkt.
Gewogen gemiddelde transactieprijs per m²: transactieprijs per m² bepaald op basis van
verschillende woningtypen en hun aandeel in het totaal aantal verkochte woningen.
Bouwkosten: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo.
Stichtingskosten: bouwkosten inclusief bijkomende kosten.
Kalenderjaar: rekenperiode van 1 januari tot en met 31 december.
Kalenderjaarmutatie: verandering tussen 1 januari en 31 december.
Kwartaalmutatie: verandering tussen de eerste dag van een kwartaal en de laatste dag van het
kwartaal.
Jaarmutatieprognose: verwachte verandering in vier kwartalen
Kalenderjaarmutatieprognose: verwachte verandering tussen 1 januari en 31 december
Jaargemiddeldepercentage: het gemiddelde van gepresenteerde mutaties in één jaar.
Gemiddelde over de laatste vier kwartalen: het gemiddelde van gepresenteerde kwartaalmutaties (4
cijfers) in één jaar.
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