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INLEIDING EN SAMENVATTING

Inleiding
In het Kwartaalbericht grondexploitaties pre-
senteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met 
betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondex-
ploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de 
ontwikkeling van de belangrijkste macro-econo-
mische kengetallen met betrekking tot gebieds-
ontwikkeling in Nederland.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graad-
meter voor grondwaardeontwikkeling voor 
woningbouw in Nederland en ‘Midden-land’. 
Onder het Middenland worden de gemeenten 
beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en 
anderzijds niet agrarisch zijn. 

Naast de Metafoor Residex komt de index van het 
Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ont-
wikkeling van de grondwaarde voor woningbouw 
weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex ge-
baseerd is op een residuele grondwaarde bere-
kening. De index van het Kadaster is gebaseerd 
op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

Nieuw dit jaar zijn de hoofdstukken omtrent com-
mercieel vastgoed. In deze hoofdstukken wordt 
ingegaan op de vraag naar commercieel vast-
goed en de ontwikkeling van de bouwkosten aan 
de aanbodkant.

De verantwoording van de cijfers en een begrip-
penlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht 
opgenomen.

Samenvatting
In dit kwartaalbericht kunnen de eerste conclusies 
over de effecten van de Coronacrisis worden getrok-
ken. De woningmarkt wordt tot dusver maar beperkt 
beïnvloed door de crisis. De woningprijzen per m² 
van bestaande woningen zijn dit kwartaal weer flink 
gestegen, namelijk met meer dan 3%. Op jaarbasis 
zijn de prijzen zelfs met meer dan 10% toegenomen. 
Daarnaast is het twintig jaar geleden dat er zo wei-
nig woningen te koop stonden.

De prijzen van nieuwbouwwoningen liggen een stuk 
hoger dan die van bestaande woningen. Deson-
danks wordt dit verschil in prijs per m² steeds klei-
ner. De prijzen per m² van nieuwbouwwoningen zijn 
het afgelopen jaar ‘maar’ met 6% toegenomen.

In tegenstelling tot de woningprijzen stijgen de 
bouwkosten nog maar beperkt. In het afgelopen 
kwartaal betrof deze stijging slechts 0,2%. De afge-
lopen kwartalen laten daarmee een stabilisatie van 
de woningbouwkosten zien. Ook de aanbestedings-
index laat een beperkte stijging zien van 0,1%. Op 
jaarbasis is zelfs een daling van 1,1% zichtbaar. Dit 
betekent dat bouwopdrachten voor een lagere prijs 
op de markt worden gezet.  

Als gevolg van de stabilisatie van de bouwkos-ten en 
de stijgende woningprijzen is de Metafoor Residex 
afgelopen kwartaal gestegen met 10,7%. Dit bete-
kent dat de theoretische waarde van woningbouw-
grond is toegenomen. Op jaarbasis is de Residex nog 
sterker gestegen: met 39,8%.

De werkelijke transactieprijzen van woningbouw-
kavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een 
meer stabiele ontwikkeling. De prijs van de grond 
laat zich blijkbaar minder beïnvloeden door de 
marktontwikkelingen. De gemiddelde prijs per m² 
van bouwkavels bedroeg volgens het Kadaster in 
het derde kwartaal € 496,-. Dit betreft een stijging 
van 9,3% ten opzichte van vorig kwartaal. De effec-
ten van de Coronacrisis op de grondprijzen zullen op 
de langere termijn moeten blijken.
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Ontwikkelingen bestaand aanbod
De gemiddelde verkoopprijs van bestaande wo-
ningen is ten opzichte van het tweede kwartaal 
gestegen met 3,1%. De gemiddelde transactie-
prijs bedroeg in het derde kwartaal van 2020 € 
354.000,- (NVM, 2020). Per vierkante meter werd 
in het derde kwartaal gemiddeld € 2.899,- betaald 
voor een bestaande woning, t.o.v. €2.807,- in het 
tweede kwartaal. De gemiddelde verkooptijd van 
koopwoningen bedroeg in het derde kwartaal 
van 2020 30 dagen (NVM, 2020). Dit is een lichte 
stijging, vorig kwartaal was de gemiddelde ver-
kooptijd nog 28 dagen. Het aantal te koop staande 
woningen is met 27,0% gedaald ten opzichte van 
een jaar eerder, het aantal verkochte woningen is 
met 14,4% gestegen. 

Ontwikkelingen nieuwbouwwoningen
De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwo-
ningen is met 6,0% gestegen ten opzichte van een 
jaar eerder (NVM, 2020). In het derde kwartaal 
van 2020 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 
van nieuwbouwwoningen €410.000,-. De prijzen 
van nieuwbouwwoningen liggen aanzienlijk ho-
ger dan die van bestaande woningen, ook in het 
derde kwartaal. Gemiddeld bedroeg de prijs per 
m² van nieuwbouwwoningen € 3.233,- in het der-
de kwartaal. In het tweede kwartaal bedroeg de 
prijs per m² nog € 3.249.-. 
Hoewel de prijs per m² van bestaande wonin-

gen verder stijgt, is bij nieuwbouwwoningen een 
kentering te zien in de stijging van de prijs per 
m², zie de figuur. Een oorzaak van de kentering 
van de prijs per m² van nieuwbouwwoningen is 
de toegenomen populariteit van woningen in la-
gere prijssegmenten (NVM, 2020). Wat betreft 
het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, ten 
opzichte van het tweede kwartaal, is het aantal 
verkopen gestegen met 45,0% in het derde kwar-
taal, een forse stijging. Dit is het gevolg van nieuw 
aanbod dat kort voor en tijdens de zomerperiode 
op de markt kwam. Traditioneel is de zomerperi-
ode een rustige tijd qua woningverkopen, dit jaar 
was dat echter anders.

Consumentenvertrouwen fors gedaald
Uit de ‘Eigen Huis Marktindicator’ van Vereniging 

Eigen Huis (VEH, 2020) blijkt dat het consumen-
tenvertrouwen in de woningmarkt is gedaald van 
97,7 in het 2e kwartaal naar 97,0 in het 3e kwar-
taal (zie onderstaande figuur). Het consumen-
tenvertrouwen van 97,0 betreft een kwartaal-
gemiddelde, in september steeg het vertrouwen 
weer naar 99. Hoewel het gemiddelde vertrou-
wen in het derde kwartaal zich onder de neutrale 
grens van 100 bevindt, is vanaf september weer 
een stijging te zien (niet zichtbaar in grafiek). Dit 
komt door de hoge huizenprijzen, de koopbereid-
heid en de lage hypotheekrente (VEH, 2020). Het 
consumentenvertrouwen in het derde kwartaal is 
overigens gemeten voor de nieuwe maatregelen 
(van oktober 2020) in verband met het Corona-
virus. De effecten daarvan zullen later zichtbaar 
zijn.

WONINGPRIJSONTWIKKELING

De prijs van bestaande woningen is in het afgelopen jaar toegenomen met 10,3%. Het aantal te koop 
staande woningen is sterk afgenomen. Dit toont aan dat de woningmarkt nog steeds zeer gespan-
nen is. De invloed van de Coronacrisis lijkt op basis van de cijfers beperkt te zijn op de woningmarkt.

WONINGMARKT

NVM - Verloop gemid-
delde woningprijs per 
m²; bestaande bouw en 
nieuwbouw (bewerking 
Metafoor)
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WONINGMARKT

VEH - Ontwikkeling consumentenvertrouwen woningmarkt 
(bewerking Metafoor)

NVM - Verloop gemiddelde woningprijs per m² woonoppervlak 
(bewerking Metafoor)
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Ontwikkeling woningbouwkosten
De woningbouwkosten stegen het afgelopen 
kwartaal opnieuw maar beperkt met 0,21%. In 
het derde kwartaal van vorig jaar betrof de stij-
ging nog 0,51%. De procentuele stijging van de 
woningbouwkosten vlakt sinds 2019 per kwar-
taal steeds verder af. Op jaarbasis (Q3 2019 – Q3 
2020) zijn de bouwkosten met 1,69% toegeno-
men. Een jaar eerder (Q3 2018 – Q3 2019) betrof 
deze stijging nog 5,33%.

Vanaf 2021 geldt dat vergunningsaanvragen 
moeten voldoen aan de nieuwe BENG eisen. Wo-
ningen moeten bijna energieneutraal worden, 
wat een prijsopdrijvend effect heeft op de direc-
te bouwkosten. De Coronacrisis zorgt daarente-
gen voor een neerwaartse druk op de bouwkos-
ten (Cobouw, 2020), doordat projecten mogelijk 
worden uitgesteld (ABN AMRO, 2020). Hetzelfde 
aantal bouwbedrijven moet dan concurreren voor 
een kleiner aantal projecten. Gezien de blijvende 
druk op de woningmarkt is het echter nog maar 
de vraag of projecten daadwerkelijk worden uit-
gesteld. Vooralsnog wordt dit niet gesignaleerd in 
bijvoorbeeld de opdrachtenportefeuille van Me-
tafoor.

Aanbestedingsindex
De eerder genoemde bouwkostenindex laat en-
kel de directe loon- en materiaalkosten zien. De 
aanbestedingsindex van het Bouwkostenkompas 
maakt daarnaast inzichtelijk hoe de markt zich 
beweegt door te kijken naar de prijs die aanne-
mers vragen voor het bouwen van woningen. Ten 
opzichte van vorig kwartaal laat de aanbeste-
dingsindex een beperkte stijging zien, namelijk 
0,11%. De jaarmutatie laat echter een daling van 
1,10% zien (Bouwkostenkompas, 2020). Sinds 
eind 2019 kent de aanbestedingsindex geen ster-
ke stijgingen meer. Aanbestedingsprijzen vallen 
sinds begin 2020 lager uit dan de directe bouw-
kosten. De volgende grafiek laat dan ook een in-
teressante trend zien. Hoewel de directe loon- en 
arbeidskosten nog steeds stijgen, worden bouw-
opdrachten door toenemende concurrentie voor 
een lagere prijs op de markt gezet. 

WONINGBOUWKOSTEN

De woningbouwkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Onder andere overheidsmaatregelen als ‘gasloos bouwen’ heb-
ben een opstuwend effect op de woningbouwkosten gehad. De afgelopen kwartalen laten echter een stabilisatie van de bouw-
kosten zien. De directe woningbouwkosten stijgen nog slechts gering en de resultaten van aanbestedingen vallen lager uit. 

WONINGMARKT

Bouwkosten- en aanbestedingsindex (data Bouwkostenkompas)

Ontwikkeling woningbouwkosten in %
(data Bouwkostenkompas)

€
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De werkelijke gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal gedaald met 
6,99%. De theoretische waarde van bouwgrond, de residuele grondwaarde, is gestegen met 
25,78%. De theoretische waarde van bouwgrond in Midden-Nederland steeg met 20,78%.

GRONDPRIJZEN WONINGBOUW

Kadaster: Werkelijke prijzen woningbouw-
grond
Het Kadaster houdt de werkelijke transacties 
van woningbouwkavels bij in heel Nederland. De 
ontwikkeling van de transactieprijzen is weerge-
geven in de grafiek. De kwartaalmutatie van de 
werkelijke transactieprijzen van bouwgrond be-
treft een stijging van 9,33%. In het derde kwartaal 
bedroeg de grondprijs gemiddeld  € 495,77 per 
m², in het vorige kwartaal was dat € 453,45. Ver-
geleken met een jaar eerder bedraagt de mutatie 
0,77%.

Metafoor Residex: Theoretische waarde van 
woningbouwgrond
Op basis van woningmarktcijfers van NVM en de 
bouwkosten van het Bouwkostenkompas bere-
kent Metafoor elk kwartaal de Metafoor Residex. 
De Residex is een residuele grondwaarde index 
en geeft het gemiddelde verloop van de theore-
tische waarde van woningbouwgrond in heel Ne-
derland weer op basis van een residuele grond-
waardeberekening. De Residex geeft ten opzichte 
van het Kadaster de ontwikkelingen op de markt 
duidelijker weer. Een uitleg van de methode is op-
genomen in de begrippenlijst. 

Volgens de Residex is de gemiddelde grond-
waarde in het derde kwartaal van 2020 € 655,54 
per m². Ten opzichte van een kwartaal eerder is 

WONINGMARKT

de Residex gestegen met 10,72%. Op jaarbasis 
is de Metafoor Residex gestegen met 39,79%. 
Deze trend is terug te zien in de voorgaande pa-
ragrafen van dit kwartaalbericht. De bouwkosten 
stijgen gering. De aanbestedingsindex voor wo-
ningbouwkosten is al aan het dalen. De prijzen 
van nieuwbouwwoningen stijgen nog steeds, en 
daarmee stijgt dus de residuele waarde van wo-
ningbouwgrond.  

De volgende figuur laat zien dat de werkelijke 
transactiecijfers van het Kadaster redelijk sta-
biel zijn, ze laten zich weinig beïnvloeden door de 
marktontwikkelingen. In de praktijk blijkt name-

lijk dat gemeenten de grondprijzen maar mond-
jesmaat verhogen. Bovendien verkopen gemeen-
ten regelmatig gronden voor een lagere prijs om 
betaalbare en duurzame woningbouw te stimule-
ren. De Metafoor Residex, de theoretische waarde 
van bouwgrond, kent grotere schommelingen. De 
Residex beweegt namelijk meer mee met de wo-
ningmarktcijfers en bouwkosten en laat hierdoor 
grotere fluctuaties zien in de ontwikkeling van de 
theoretische waarde van woningbouwgrond.

Metafoor Residex t.o.v. Index Kavelprijzen Kadaster per m²

€
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Metafoor Regio Residex: Theoretische waarde 
van woningbouwgrond in Midden-Nederland
Naast de Residex, berekent Metafoor ieder kwar-
taal ook de Metafoor Regio Residex. De Regio 
Residex laat het verloop van de theoretische 
waarde van woningbouwgrond zien in een vier-
tal NVM-regio’s in Midden Nederland. De regio 
Midden Nederland laat een meer gemiddelde 
woningmarkt zien, doordat regio’s met extreem 
hoge of lage prijzen niet worden meegenomen. 
Een uitleg van de methode is opgenomen in de 
begrippenlijst.

In het derde kwartaal van 2020 was de gemiddel-
de grondwaarde volgens de Metafoor Regio Re-
sidex € 451. Ten opzichte van vorig kwartaal is de 
Regio Residex gestegen met 11,10%. Op jaarba-
sis is sprake van een stijging van 62,02%.

WONINGMARKT

Metafoor Regio Residex
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COMMERCIEEL VASTGOED

Door de economische groei van de afgelopen jaren is het bruto aanvangsrendement (BAR) van commerci-
eel vastgoed over het algemeen gedaald. Door de Coronacrisis nemen beleggingsrisico’s toe wat in het af-
gelopen kwartaal heeft geleid tot een stijgend bruto aanvangsrendement voor enkele vastgoedcategorieën.

COMMERCIEEL VASTGOED: VRAAG

Door de Coronacrisis is de beleggingsmarkt ver-
anderd. De risico’s op de markt groeien en onze-
kerheid heerst bij beleggers. Dit heeft een opdrij-
vend effect op de aanvangsrendementen.

Kantorenmarkt
Doordat nog onduidelijk is wat de nieuwe rol van 
het kantoor gaat zijn in de toekomst, wordt be-
leggen in kantoorruimten riskanter. Dit heeft re-
gionaal een opstuwend effect op het bruto aan-
vangsrendement. Dit geldt in mindere mate voor 
toplocaties, waar de risico’s minder groot zijn. Met 
name de vraag naar kantoren van hoge kwaliteit 
op toplocaties zoals OV-knooppunten en stads-
centra is in het derde kwartaal hoog gebleven. 
Landelijk kan dit tot gevolg hebben dat het bruto 
aanvangsrendement licht stijgt.  

Bedrijfsruimtemarkt
Door de snelle groei van de e-commerce is de 
vraag naar logistiek vastgoed gestegen (Rabo-
bank, 2020). Het bruto aanvangsrendement voor 
logistiek vastgoed kan mede daardoor licht ge-
daald zijn.

Uit cijfers van Funda (2020) blijkt dat, ten op-
zichte van het derde kwartaal in 2019, 42% meer 
bedrijfsruimten zoals loodsen, fabrieks- en be-
drijfshallen worden bekeken op de site. Ook ten 
opzichte van vorig kwartaal is het aantal bezichti-
gingen gestegen. Het bruto aanvangsrendement 
voor dit vastgoed lijkt ook laag te blijven.

Winkelruimtemarkt
Het bruto aanvangsrendement van de beste re-
taillocaties is nog steeds laag en ruim onder ge-
middeld. Door de huidige onzekerheid zijn beleg-
gers echter terughoudender geworden. Hierdoor 
is er een stijgende trend in het bruto aanvangs-
rendement van retail vastgoed te bekennen 
(Syntrus Achmea, 2020). Deze trend is minder 
goed zichtbaar in lokale winkelgebieden, die door 
de Coronacrisis goed presteerden. 

?
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In de voorgaande kwartalen was sprake van een krimpende groei 
van de bouwkosten van commercieel vastgoed. Dit is ook het geval 
in het derde kwartaal.

De verklaring voor de afvlakkende groei van de 
bouwkosten van commercieel vastgoed komt 
overeen met die van de woningbouwkosten en 
GWW-kosten. Bouwbedrijven brengen hun werk-
zaamheden voor een lagere prijs op de markt als 
gevolg van toenemende concurrentie. Dit vertaalt 
zich naar het dalen van de aanbestedingsindex tot 
onder de bouwkostenindex (Bouwkostenindex, 
2020).

Kantorenmarkt
De bouwkosten van kantoren zijn het afgelopen 
kwartaal beperkt gestegen, namelijk met 0,16%. 
De jaarmutatie van de bouwkosten bedraagt 
1,65%. 

Bedrijfsruimtemarkt
De bouwkostenindex van nieuwe bedrijfsruimten 
bedraagt aan het eind van dit kwartaal 126,42. 
Dit is een stijging van 0,17% ten opzichte van het 
tweede kwartaal van 2020. De jaarmutatie van 
bouwkosten voor de bedrijfsruimten bedraagt 
1,57%.

Winkelruimtemarkt
De stabiele stijging van de bouwkosten op de 
winkelruimtemarkt in de afgelopen kwartalen 
zet zich door. De bouwkostenindex bedraagt aan 
het eind van het derde kwartaal van 2020 130,40. 
Dit is een stijging van 0,25% ten opzichte van het 
tweede kwartaal van dit jaar. De bouwkostenin-
dex is met 1,49% gestegen in vergelijking met het 
derde kwartaal van 2019.

COMMERCIEEL VASTGOED

COMMERCIEEL VASTGOED: BOUWKOSTEN

Kwartaalmutatie bouwkosten commercieel
(data Bouwkostenkompas)

Jaarmutatie bouwkosten commercieel
(data Bouwkostenkompas)
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Bouwkostenindex GWW-sector
Net als bij de woningbouwkosten laat de ontwik-
keling van de GWW-kosten een stabilisatie zien. 
De jaarmutatie laat een zeer beperkte daling zien 
van -0,01%. Op kwartaalbasis is een stijging van 
0,46% zichtbaar (BDB, 2020). 

Effecten Coronacrisis op GWW-Kosten
De Coronacrisis heeft een afnemende vraag tot 
gevolg. Hierdoor krimpen de orderportefeuilles 
en daarmee de bouwproductie (Co-bouw, 2020). 
Dit resulteert in toenemende concurrentie, waar-
door de GWW-kosten stabiliseren (EIB, 2020). 
Aangezien de bouw een laat-cyclische sector 
is, zullen de effecten van de Coronacrisis op de 
GWW-kosten naar verwachting ook in 2021 zicht-
baar zijn. De top van de GWW-kosten lijkt dan 
voorbij te zijn.

Ontwikkeling inflatie
Ten opzichte van vorig kwartaal is de index met 
0,34% gestegen. Ook op jaarbasis zijn de prijzen 
gestegen (zie figuur). Als gevolg van de Coron-
acrisis is de inflatie lager dan eerder voorspeld. 
Deze ontwikkeling is met name veroorzaakt door 
een afname in de vraag naar vliegtickets, vakan-
ties, benzine en kleding. Als gevolg van de afge-
nomen vraag naar deze producten zijn de prijzen 
gedaald. Aan de andere kant rekenen veel onder-
nemers de meerkosten die ze maken als gevolg 

van de Coronamaatregelen door aan de klant. Als 
gevolg hiervan worden bijvoorbeeld de Horeca 
en de kapper duurder. Dit drijft de inflatie juist 
op. Volgens het CPB (2020) zal de inflatie in 2020 
tussen de 0,6% en 1,2% procent liggen. Dit is ech-
ter afhankelijk de ontwikkelingen omtrent het Co-
ronavirus. 

Een tekort aan personeel en materiaal zorgde ervoor dat de kosten in de GWW-sector de af-
gelopen jaren flink stegen. Deze stijging heeft echter zijn piek bereikt. De Coronacrisis heeft 
een negatief effect op de GWW-kosten waardoor een stabilisatie van deze kosten zichtbaar is. 

De consumentenprijsindex (CPI) is een be-langrijke indicator voor het bijhouden 
van de inflatie (prijspeil). De index is ten opzich-te van het tweede kwartaal van 
2020 met 0,34% gestegen. De jaarstijging van de CPI bedraagt 1,1% (CBS, 2020). 

KOSTENONTWIKKELING GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Inflatie

ALGEMEEN

Index GWW-kosten, Metafoor (data BDB)
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Kortlopende rente
De 12-maands Euribor (Euro Interbank Offerted 
Rate), de rente die de Europese banken onder-
ling hanteren, ligt in het derde kwartaal van 2020 
op -0,34% (DNB & ECB, 2020). Dit is een sterke 
daling ten opzichte van het rentepercentage een 
kwartaal eerder, toen was het percentage nog 
-0,13%. Ook op jaarbasis is sprake van een da-
ling. De kortlopende rente is ondanks de hogere 
risico’s als gevolg van de Coronacrisis historisch 
laag. Dit is het gevolg van het opkoopprogramma 
van de ECB. Op deze manier probeert de centrale 
bank een stijging van de rente te voorkomen.

Langjarige rente
In het derde kwartaal van 2020 is het rendement 
op 10-jaars Europese staatsobligaties verder ge-
daald naar 0,12%. Vorig kwartaal bedroeg het 
rendement op staatsobligaties nog 0,35%. De da-
ling is het gevolg van het opkopen van staatsobli-
gaties door de ECB. Naast de Coronacrisis hebben 
ook het handelsbeleid van de VS en de Brexit-si-
tuatie impact op de langlopende rente. Door het 
opkoopbeleid van de ECB wordt voor de komende 
tijd een stabiel rentepercentage verwacht.  

De ontwikkelingen van de kort- en langjarige renteniveaus worden bijgehouden door De Nederlandsche Bank (DNB) en 
de Europese Centrale Bank (ECB). De kortlopende rente is het afgelopen kwartaal gedaald tot een rentepercentage van 
-0,34%. Het rendement op de langjarige rente is ook gedaald. De 10-jaars Europese staatsobligaties daalden naar 0,12%. 

RENTE

ALGEMEEN

Rentepercentage kortlopend (12 maands Euribor)
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VERANTWOORDING

Opbrengsten woningmarkt
• Kadaster. Ontwikkeling transactieprijzen woning-
bouwkavels.
• ING. Woningmarkt – Wat is de economische stand 
van zaken op de woningmarkt (2020).
• RTL Nieuws. Nederlanders maken zich weinig zor-
gen over coronadip huizenmarkt (2020).
• NVM. Marktcijfers koopwoningmarkt (2020).
• NVM. Marktcijfers nieuwbouw (2020). 
• Vereniging Eigen huis. Eigen Huis Markt-indicator 
(2020).

Kosten
• ABN AMRO. Corona zet broodnodige investeringen 
bouw onder druk (2020).
• BDB. Bouwkostendata (2020).
• Bouwkostenindex.nl. Indexcijfers bouwkosten 
(2020).
• Cobouw. Kwartaalupdate: In het oog van de or-
kaan: zo staat de bouw ervoor (2020).
• Cobouw. Bouwkosten dalen eind 2020 met ruim 11 
procent (2020).
• EIB. Monitor bouwketen (2020).

Commercieel vastgoed 
• Bouwkostenindex. Indexcijfers (2020).
• Funda. Funda in business Q3-update: Herstel zet 
door in derde kwartaal (2020).
• Syntrus Achmea. Syntrus Achmea Outlook 2021-
2023 (2020).
• Rabobank. Corona: uitdagende tijden voor project-

ontwikkelaars (2020). 

Inflatie en Rente
• CBS. Consumentenprijzen (2020).
• CPB. Scenario’s economische gevolgen coronacri-
sis (2020).
• Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.
• Herfinancieringsrente: sturingsrente van de Euro-
pese Centrale Bank (ECB).
• Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m 10-jaars 
hypotheekrente (DNB).
• Langlopende rente: rendement op 10-jaars Euro-
pese staatsobligaties van de ECB.
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BEGRIPPENLIJST

Aanbestedingsindex bouwkosten: correctie op 
de aanneemsom per m² BVO. De aanbestedings-
index maakt niet-structurele (markt)effecten in-
zichtelijk. Dit gebeurt op basis van nacalculatie. De 
markteffecten bestaan voor het grootste gedeel-
te 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 wijzi-
ging van de prijzen en is geen sprake van een tij-
delijk markteffect. Een stijging van de index houdt 
in dat de aanbestedingskosten hoger uitkomen 
dan vooraf is geschat. Een verklaring hiervoor is 
de krapte op de markt.

Bijkomende kosten: onderdeel van de stich-
tingskosten. Alle kosten die geen directe betrek-
king hebben tot de grond of de bouw van het huis. 
Het zijn indirecte kosten.

Bruto vloeroppervlakte (BVO): de gebruiks-
ruimte gemeten langs de buitenomtrek van de 
constructie/vastgoedobject, conform NEN 2580.

Commercieel vastgoed: vastgoed met als doel 
verhuur of verkoop, waaronder winkel, kantoor 
en bedrijfsruimten.

Huurprijs: gerealiseerde kale huur per vierkan-

te verhuurbaar vloeroppervlak (VVO), exclusief 
BTW.

Metafoor Residex: indexcijfer en de graadme-ter 
voor de grondwaarde van woningbouw. De Me-
tafoor Residex volgt – als residu – uit de ont-wik-
keling van woningprijzen en bouwkosten. Als per-
centage voor de bijkomende kosten wordt 24,3% 
gehanteerd. Bij de berekening van de Residex 
wordt rekening gehouden met het gewogen ge-
middelde van woningcategorieën op basis van 
transactiecijfers van het betreffende kwartaal. 
Het markteffect van de bouwkosten wordt mee-
genomen door te rekenen met de aanbestedings-
index van Bouwkostenkompas.nl. Basisjaar van 
de Metafoor Residex is 1 januari 2013. 

Metafoor Regio Residex Middenland: indexcijfer 
en de graadmeter voor de grondwaarde woning-
bouw in het ‘Middenland’. Het Middenland bestaat 
uit een viertal NVM-regio’s die het gemiddelde 
van de Nederlandse woningmarkt representeren. 
Uitschieters aan de boven- en onderkant (Am-
sterdam en Noord-Groningen) worden zo niet 
meegenomen in de berekening.

De vier NVM-regio’s betreffen: Dordrecht e.o., 
Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o. en Zwolle 
e.o. Basisjaar van de Metafoor Regio Residex is 1 
april 2017.

Opnameniveau: verhuur- en verkooptransacties 
die op de vrije markt plaatsvinden.

Residuele grondwaarde: De resterende grond-
waarde wanneer de stichtingskosten en winsten 
worden afgetrokken van de verkoopwaarde van 
een vastgoedobject. De residuele methodiek 
wordt veel gebruikt door gemeenten om grond-
waarden te berekenen.

Transactieprijs: de werkelijk betaalde prijs van 
een verkochte woning.

Transactieprijs per m²: prijs per m² GBO van de 
woning. Het cijfer geeft in principe het meest ac-
curate beeld van de ontwikkeling in de woning-
markt.

Stichtingskosten: bouw- en grondkosten inclu-
sief bijkomende kosten. De stichtingskosten zijn 
de totale kosten voor de bouw van een vastgoe-
dobject.

Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO): de ver-
huurbare gebruiksruimte, gemeten tussen de 
scheidingsconstructies van betreffende (bin-
nen)ruimte, conform NEN 2580.

Woningprijsontwikkeling: woningmarktanalyse 
van bestaande koopwoningen en nieuwbouwwo-
ningen (NVM).
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COPYRIGHT

Deze publicatie is een uitgave van Metafoor Ruim-
telijke Ontwikkeling B.V. De in deze publicatie ge-
presenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit 
door ons betrouwbaar geachte bronnen die wor-
den genoemd in de verantwoording. Deze bron-
nen zijn zorgvuldig in onze analyse verwerkt. Me-
tafoor Ruimtelijke Ontwikkeling aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de 
in deze publicatie neergelegde gegevens, prog-
noses en analyses onjuistheden bevatten noch 
voor eventuele typefouten of onvolledigheden. 
Het betreft verstrekte informatie die aan veran-
deringen onderhevig is, er kunnen derhalve geen 
rechten aan worden ontleend.

Uit deze publicatie mag worden geciteerd onder 
vermelding van de bron.


