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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
kosten- en 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

Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft een jaarprognose.

De Metafoor Residex, graadmeter voor de grondwaarde woningbouw is in het laatste
kwartaal gedaald met 3,25%. De bouwkosten zijn in het afgelopen kwartaal harder gestegen
dan de woningprijzen. Ten opzichte van vorig jaar is de index met 46,00% gestegen.
De gemiddelde transactieprijs van een woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster, is
in het afgelopen kwartaal met 3,11% gestegen. De prijs is ten opzichte van een jaar geleden
met 3,76% gestegen.
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 NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het afgelopen kwartaal gestegen
met 0,95%. Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 7,79%.
Opvallend is dat we dit kwartaal voor het eerst zien dat het aantal verkochte woningen is
afgenomen in vergelijking met het vorige kwartaal. Dit is een direct gevolg van de krapte die
is ontstaan op de woningmarkt.
De woningbouwkosten blijven gestaag stijgen als gevolg van schaarste van grondstoffen en
beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten. Inclusief het aanbestedingseffect is sprake
van een stijging van 1,60% dit kwartaal en een stijging van 4,54% op jaarbasis. Voor de
kosten in de GWW sector is sprake van een stijging van 0,94% sinds het vorige kwartaal.
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WONINGPRIJSONTWIKKELING
In het eerste kwartaal van 2018 daalde het aantal transacties ten opzichte van het
voorgaande kwartaal. De NVM registreerde ruim 33.800 verkochte bestaande
woningen. In het eerste kwartaal van 2018 werden er ca. 10.500
nieuwbouwwoningen verkocht. Ten opzichte van het vorige kwartaal is dit een
daling van 11%. Met name in de grotere steden is er sprake van een krappe
woningmarkt. Daartegenover is het woningaanbod nog ruim in minder oververhitte
regio’s. Hoewel ook in deze gebieden het woningaanbod sterk daalt.
Woningmarkt
Door voortdurende spanning op de woningmarkt continueert de stijging van de
woningprijzen. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het eerste kwartaal €273.000,-. Ten
opzichte van het voorgaande kwartaal is dit een stijging van €4.000,-. Vergeleken met een
jaar eerder is de transactieprijs bijna 9,7% hoger. Met name op de appartementenmarkt is er
sprake van een stevige prijsstijging. Door het tekort aan appartementen steeg de
verkoopprijs met 16%.
In het eerste kwartaal van 2018 daalde de gemiddelde verkooptijd van een verkochte
woning naar 56 dagen. Een jaar geleden was de verkooptijd nog 75 dagen. Bij alle
woningtypen doet een daling zich voor. Met name appartementen worden snel verkocht,
met een gemiddelde verkooptijd van slechts één maand.
De stijging van woningprijzen was in de regio Amsterdam de afgelopen jaren het grootst.
Ook dit kwartaal zijn de prijzen in Amsterdam weliswaar flink gestegen, maar inmiddels zijn er
meerdere regio’s waar de stijging van de prijs van verkochte woningen groter is. In
vergelijking met een jaar eerder zijn in Den Haag de transactieprijzen met ruim 24% gestegen.
Ook in Rotterdam was er sprake van een stijging van 15%.
Betaalbaarheid woningen neemt af
De betaalbaarheidsindex van Calcasa geeft
het deel van het netto huishoudeninkomen
weer dat wordt uitgegeven aan de netto
woonlasten. In het eerste kwartaal van 2018
werd gemiddeld 15,1% van het netto
maandinkomen uitgegeven aan netto
woonlasten.
Ten
opzichte
van
het
voorgaande kwartaal is dit een daling van
0,9%. Op jaarbasis is dit een stijging van 5,7%.
Dit betekent dat een groter deel van het
netto huishoudeninkomen uitgaat naar de
netto woonlasten.
In de afbeelding is goed te zien dat met
name
in
de
grote
steden
de
betaalbaarheidsindex hoger is dan in
kleinere woongebieden. Mede door de
aanhoudende prijsstijging verslechtert de
betaalbaarheid
van
de
woningen.
Daarnaast heeft de rente invloed op de
betaalbaarheid van de woningen.

Calcasa – Betaalbaarheid Q1 2018
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Woningaanbod neemt drastisch af
In heel Nederland is het woningaanbod in een jaar tijd met meer dan 33% gedaald. Met
name op appartementenmarkt is er met een daling van 46% op jaarbasis sprake van een
drastisch afgenomen aanbod. Het aanbod te koop staande tussenwoningen daalde met
38%. Daarentegen is het aanbod van vrijstaande woningen nog ruim, maar ook hierbij
daalde het aanbod met 29% ten opzichte van een jaar eerder.
Starters met een beperkt budget hebben weinig kans op de koopwoningmarkt. Ten opzichte
van vorig jaar zijn in het eerste kwartaal van 2018 ca. 40% minder woningen verkocht onder
€150.000. In het verleden verkochten woningcorporaties hoge aantallen woningen aan
particulieren. Deze woningen zijn betaalbaar voor woonconsumenten met een beperkt
budget. De afgelopen jaren is het aanbod van dit soort woningen met bijna 50% gedaald.
Doordat de woningcorporaties kiezen om de woning in eigen bezit te houden, verdwijnt een
belangrijk deel van koopwoningen in de laagste prijs segmenten.
De markt van nieuwbouwwoningen
In het eerste kwartaal van 2018 werden ca. 10.500 nieuwbouwwoningen verkocht. Ten
opzichte van vorig kwartaal betekent dit een daling van 11%. Vergeleken met een jaar
eerder is de verkoop van nieuwbouwwoningen met 5% gedaald. Deze daling heeft te
maken met de beperkte vernieuwing in het woningaanbod. In Q1 2018 werden t.o.v. van Q4
2017 36% minder nieuwbouw-koopwoningen aangeboden.
In opdracht van de NVM is een onderzoek uitgevoerd naar de versnelling van de
doorlooptijd van nieuwbouwprojecten. De gemiddelde doorlooptijd is zeven jaar. Vaak zijn
de juridische aspecten een vertragend knelpunt in de woningbouwprojecten. Meer
flexibiliteit in bestemmingsplannen en het inkorten van de wettelijke procedures worden
onder andere genoemd als oplossing. Een andere oplossing ter bevordering van de
woningbouwproductie is in een vroeg stadium een strategisch lokaal woningmarktoverleg
tussen gemeenten, makelaars en overige marktpartijen te plannen.
RESUMEREND.
De woningmarkt vertoont in het eerste kwartaal van 2018:
 Krapte met name in de grotere steden. Ook in de overige steden neemt het
woningaanbod snel af;
 Een toenemend tekort van koopwoningen in het lagere prijssegment;
 Een doorzettende stijging van de woningprijzen;
 Een sterke daling aan de aanbodkant van de appartementenmarkt.
 Een steeds groter tekort aan nieuwbouwwoningen
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 21 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In veel gemeenten
was de woningmarkt een belangrijk thema. De uitslag van de verkiezingen kan van grote
invloed zijn op het grondbeleid van gemeenten. Wat de effecten zijn van de verkiezingen op
de woningmarkt zal in de nabije toekomst duidelijk worden.
Een ander effect op de vraagkant van de woningmarkt is de invloed van particuliere
beleggers. Particuliere beleggers kochten in 2017, met name in de studentensteden, 1 op 10
woningen met als doel om deze woningen te verhuren. Particuliere beleggers kopen met
name kleine en goedkopere woningen. Hierdoor is het voor woonconsumenten met een
beperkt budget veelal onmogelijk om aan een woning te komen in oververhitte gemeenten,
zoals Amsterdam en Utrecht.

7

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs per m2 woonoppervlak.

In de bovenstaande grafiek is het verloop van de gemiddelde woningprijs van een
bestaande woning per vierkante meter woonoppervlak gepresenteerd vanaf 2008. Hierin is
zowel de prijsdaling in de periode 2011 tot 2013 goed te zien alsmede het prijsherstel sinds
2013. Ook in het eerste kwartaal van 2018 is de prijs toegenomen.
De gewogen gemiddelde woningprijs van een bestaande woning per vierkante meter
woonoppervlak bedraagt ca. €2.331,-. Voorgaande kwartaal was dit nog €2.309,-.
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BOUWKOSTENONTWIKKELING
De bouwproductie ligt nog maar net onder het absolute hoogtepunt van de bouw
van eind 2009. De komende maanden zal dit niveau overschreden worden. Bouwers
zijn in staat om hogere prijzen te rekenen, wat ten goede komt aan hun marges.
Echter, de groeiproductie kent zijn grenzen door de tekorten aan personeel,
materiaal en oplopende (bouw)kosten. Op Cobouw.nl verschijnen steeds meer
berichten van een overspannen bouwmarkt: bouwers die failliet gaan door sterk
stijgende bouwkosten, bouwers die opdrachten niet kunnen aannemen als gevolg
van gebrek aan personeel, etc.
Bouwkostenindex
In het eerste kwartaal van 2018 zijn de bouwkosten van nieuwbouwwoningen gestegen met
1,75%. De stijging op jaarbasis is 5,18%.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG

Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex maakt niet structurele (markt)effecten inzichtelijk. Dit gebeurt op
basis van nacalculatie. De markteffecten bestaan voor het grootste gedeelte uit kortingen
en of opslagen die aannemende partijen geven om in moeilijke tijden opdrachten te
genereren en in goede tijden te profiteren van een krappe markt. Wanneer aannemers over
een langere periode hogere of lagere prijzen rekenen, dan is dat een indicatie van een
structurele wijziging van de prijzen en dat is dan géén markteffect meer. Dit is nu gaande,
aangezien de bouwkosten harder stijgen dan de bouwkosten inclusief het markteffect. De
met name hogere indirecte kosten, zoals de algemene kosten en winst & risico worden
structureel doorgerekend en scharen we onder de reguliere bouwkostenontwikkeling. In de
grafieken hieronder is dit goed zichtbaar: de lijn van de bouwkostenindex en de lijn van de
aanbestedingsindex bewegen naar elkaar toe (en of lopen min of meer parallel).
De aanbestedingsindex – die de bouwkostenontwikkeling inclusief markteffecten laat zien - is
in het laatste kwartaal gestegen met 1,6%. Het afgelopen jaar is sprake geweest van een
stijging van 4,54%.

9

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. Dit is een
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 drie 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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GRONDPRIJSONTWIKKELING
Afgelopen kwartaal was de discussie rondom het gebrek aan bouwlocaties voor de
woningbouw weer volop actueel. De verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen
en de afgifte van bouwvergunningen lijkt te stagneren, bij een niet aflatende vraag.
Dit heeft een grondprijs opdrijvend effect.
Trends
Het realiseren van nieuwe woningen was een belangrijk thema bij de
gemeenteraadsverkiezingen. De roep: procedures moeten verder versimpeld worden en
naast het inbreiden en transformeren moet er ook gekeken worden naar uitbreidingslocaties
aan de randen van de steden. Onderzoek wijst uit dat juist randgemeenten van de grote
steden relatief weinig nieuwe woningen bouwen. Dit blijkt uit het aandeel afgegeven
bouwvergunningen ten opzichte van de totale voorraad.
Volgens de Hittekaart van het BPD die de mate van oververhitting van de woningmarkt in
kaart brengt is er niet alleen in de Randstad volop druk op bouwlocaties, maar ook in de
regio Zwolle, Arnhem-Nijmegen en de Brabantse stedenrij. Uit recent onderzoek van het CBS
blijkt dat Flevoland, Noord-Overijssel en Zuidwest-Gelderland de economische groeiregio’s
buiten de randstad zijn. Hier is de afgelopen jaren sprake van een relatief hoge
bevolkingsgroei en (autonome) economische groei. Dit heeft effect op de vraag naar
bouwlocaties.
Metafoor Residex: Graadmeter voor Grondwaarde Woningbouw
Op basis van de cijfers van NVM en Bouwkostenkompas.nl berekent Metafoor elk kwartaal
de Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex. Beide indices 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 bouwkosten zijn harder gestegen dan de woningprijzen en dat leidt tot een dalende
Residex in dit kwartaal. Per 1 april 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Residex:
131,31; een daling van 3,25% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is sprake van
een indexstijging van 46 %1.
De gemiddelde prijs van een bouwkavel bijgehouden door het Kadaster is het afgelopen
kwartaal gestegen met 3,11%. Op jaarbasis is de prijs gestegen met 3,76%. Deze stijging is
aanzienlijk lager dan de stijging van de Residex op jaarbasis. Dit laat het verschil zien tussen
de theoretische residuele grondwaarde berekening (Residex) en de feitelijke transactieprijzen
van woningbouwkavels. In de praktijk worden de hogere verkoopprijzen van woningen nog
niet (geheel) doorbelast in de grondprijs. Vaak liggen hier politieke redenen aan ten
grondslag. Let wel: het betreffen gemiddelden. De verschillen tussen regio’s kunnen erg groot
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 % mutatie onder aan de streep betekenen, zeker wanneer de grondquote
relatief laag is. Dit is het geval bij de Residex. Bij een meer gemiddelde grondquote is sprake van een mindere hefboomwerking en
dus een lagere % mutatie.
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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Per 1 april 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Regio Residex: 117,74; een stijging
van 5,16% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is de prijs gestegen met 17,74%.
Het verschil in kwartaalmutatie tussen de Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex
kan verklaard worden door de hogere woningprijsstijging in het ‘Middenland’. De Regio
Grondwaarde per m² van een rijwoning komt dit kwartaal uit op een waarde van € 426,(exclusief btw).
Om de grondprijs 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.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling: Metafoor Residex
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KOSTENONTWIKKELING GROND-, WEG EN
WATERBOUW
De productie van GWW bevindt zich reeds boven het niveau van het hoogtepunt
van eind 2009. Dit als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt en deels
door het naar voren halen van grote infraprojecten in het kader van de Crisis- en
Herstelwet.
Bouwkostenindex GWW
De ontwikkeling van het BDB-indexcijfer voor GWW-werkzaamheden laat een stijging zien
van circa 0,94% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De jaarmutatie bedraagt circa
1,42%. In tegenstelling tot de bouwkostenstijging in de woningbouw blijft de structurele
kostenstijging in de GWW (nog) achter.
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.
De marktindicator – de index van BDB die de markteffecten inzichtelijk maakt – laat een
bouwkostenstijging inclusief markteffect van circa 7,0% zien over het afgelopen jaar.

Metafoor, data is afkomstig van BDB
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ONTWIKKELING 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 0,49%. De mutatie ten opzichte van vorig jaar
betreft 1,02%.
De inflatie is de afgelopen maanden op- en neergegaan als gevolg van schommelingen in
de olieprijs. De inflatie is hoger dan in 2015 en 2016 als gevolg van het opwaartse effect van
de olieprijs. Ten opzichte van een jaar geleden zijn prijzen echter slechts met 1,02% gestegen.
Daarmee ligt de inflatie onder het gewenste gemiddelde inflatieniveau van 2,0% van de
ECB. Een lage inflatie stimuleert om te consumeren.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht een gemiddelde inflatie van 1,6% in 2018. De
aanstaande stijging wijten ze aan verwachte olieprijsstijgingen en stijgende arbeidskosten.

Metafoor, CPI-index. Data is afkomstig van CBS
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ONTWIKKELING RENTE
Kortlopende rente
De 12-maands Euribor – de rente die de banken onderling hanteren– is het afgelopen
kwartaal marginaal gedaald, naar een niveau van -0,19% (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 herfinancieringsrente 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.

Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
Volgens een onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate zijn er weinig effecten te
verwachten op de woningmarkt als gevolg van een stijgende hypotheekrente. De
hypotheekrente is nu kunstmatig laag mede als gevolg van het monetaire beleid van de
Europese Centrale bank, met als doel de inflatie te verhogen. Op termijn zal deze rente gaan
stijgen. De onderzoekers concluderen dat wanneer de hypotheekrente stijgt tot 5% dit leidt
tot een lagere maximale hypotheeksom van 8%. Tegelijkertijd zal het gemiddelde
huishoudensinkomen in de periode 2018 – 2021 met 3,1% per jaar stijgen op basis van
doorrekening van het regeerakkoord. Deze jaarlijkse inkomensstijging weegt op tegen het
negatieve effect van de stijging van de hypotheekrente.
Voor het effect op de verkoopprijzen geldt dat een stijging van de rente met 1% leidt tot een
afnemende prijsstijging van woningen met 6%. Dit zal niet in één keer optreden, maar
geleidelijk.
Het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties is dit kwartaal gestegen naar een
niveau van 1,16%. De hypotheekrente is gelijk gebleven op een niveau van 2,34% voor een
hypotheek met een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.
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Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB
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VERANTWOORDING
Opbrengsten
 Woningprijsontwikkeling: analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen en
nieuwbouwwoningen (NVM).
 Kavelprijsontwikkeling: analyse prijsontwikkeling kavels op basis van transacties
(Kadaster).
 Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, De Nederlandsche Bank (DNB).
 Economisch instituut voor de bouw (EIB) – Naar een nieuw ruimtelijk beleid.
 The WOX Quarterly Q1 2018 – (Calcasa)
 Woningmarkt Monitor – april 2018 (ABN AMRO)
 Bouwkostenindex: gewogen gemiddelde aanneemsom per m 2 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.
 Groeiers buiten de Randstad 2018, CBS (2018)
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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
 Inflatieverwachting: Centraal Planbureau (CPB).
 Bevolkingsprognose, huishoudenontwikkeling: CBS
 Cijfers en trends (bouw), 2018: Rabobank
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.
 Effecten mogelijke rentestijging in de koopsector, Amsterdam School of Real Estate
(2018)

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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Deze publicatie is een uitgave van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. De in deze publicatie
gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen die
worden genoemd in de verantwoording. Deze bronnen zijn zorgvuldig in onze analyse verwerkt.
Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in
deze publicatie neergelegde gegevens, prognoses en analyses onjuistheden bevatten noch voor
eventuele type fouten of onvolledigheden. Het betreft verstrekte informatie die aan veranderingen
onderhevig is, er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
Uit deze publicatie mag worden geciteerd onder vermelding van bron.

