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1 Belangrijkste conclusies 

 
1. Nog nooit steeg de prijsindex van koopwoningen in een kwartaal zo hard als in het 3e kwartaal 

van 2021. Namelijk 6,4% ten opzichte van het 1e kwartaal van 2021 en 17,5% ten opzichte van 

het 3e kwartaal van 2020. 

2. De gemiddelde transactieprijs was € 401.000. Er worden steeds minder woningen verkocht in 

de prijsklasse tot € 250.000 en steeds meer in de prijsklasse vanaf € 400.000  

3. Net als in het 2e kwartaal ligt het aantal woningtransacties in het 3e kwartaal van 2021 lager 

dan het jaar ervoor. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2020, werden in het 3e kwartaal van 

2021 13% minder woningen verkocht. 

4. Met uitzondering van het 1e halfjaar van 2021, gaan er gaan sinds 2017 meer woningen van 

eigenaar-bewoners naar investeerders, dan andersom. Vooral in de G40 buiten de Randstad. 

5. In het 1e halfjaar van 2021 kochten investeerders slechts 10.400 woningen in totaal waarvan 

3.700 van eigenaar-bewoners. Dat waren respectievelijk ruim 19.900 en 6.800 woningen in de 

1e 6 maanden van 2020. Het effect van de aanpassing van de overdrachtsbelasting is dus 

duidelijk zichtbaar in het 1e halfjaar van 2021 

6. De gemeenten met het hoogste aandeel van de woningvoorraad op 1 juli 2021 in het bezit van 

investeerders waren: Diemen (25%), Vaals (22%), Amsterdam (21%), Den Haag (19%) en 

Groningen (18%). 

7. Wijken met het hoogste aandeel van de woningvoorraad op 1 juli 2021 in het bezit van 

investeerders waren: de Noordelijke IJ-oevers Oost in Amsterdam (81%), Sloterdijk in 

Amsterdam (80%), De Leij in Tilburg (72%), De Hoef in Alkmaar (54%) en Burgwallen-Nieuwe 

Zijde in Amsterdam (51%). 
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2 Woningprijs: grootste stijging in een kwartaal sinds 1995 

Voor het 7e kwartaal op rij stegen de prijzen harder dan in het voorgaande kwartaal. In het 2e kwartaal 

van 2021 stegen de prijzen nog met 4,4%, in het 3e kwartaal met 6,4%. De kwartaal-op-kwartaal 

prijsstijging is daarmee aanzienlijk; nog nooit sinds 1995 stegen de prijzen in een kwartaal zo hard. Ten 

opzichte van het 3e kwartaal 2020 stegen de prijzen met 17,5%.  

2.1 Forse stijging woningprijsindex 

De woningprijsindex laat de algemene woningprijsontwikkeling in Nederland zien, gecorrigeerd voor 

zogenoemde samenstellingseffecten. Dit houdt in dat wanneer er bijvoorbeeld relatief veel vrijstaande 

woningen worden verkocht, hiervoor wordt gecorrigeerd. De woningprijsindex geeft de gemiddelde 

prijsontwikkeling van de totale voorraad bestaande koopwoningen weer. Ter vergelijking, de gemiddelde 

prijsontwikkeling is afhankelijk van de samenstelling van de verkochte woningen en kan dus hoger of 

lager uitvallen afhankelijk van de kwaliteit van de woningen die in een periode verkocht zijn.  

 

• Als we naar de maandelijkse prijsontwikkeling binnen het 3e kwartaal van 2021 kijken, dan 
toonden zowel augustus als september een lagere maand-op-maand prijstoename dan de 
voorgaande maand; 

• Desondanks nam de woningprijsindex in het 3e kwartaal van 2021 met 6,4% toe ten opzichte 
van het 2e kwartaal van 2021, en met 17,5% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2020. 
 

Dus: binnen het kwartaal vlakt de prijsstijging af, maar vergeleken met het voorgaande kwartaal en het 

voorgaande jaar is er nog steeds een aanzienlijke prijsstijging. Figuur 1 laat de ontwikkeling van de 

woningprijsindex per kwartaal zien vanaf 2011, zowel jaar-op-jaar als kwartaal-op-kwartaal. De stijging 

van de woningprijsindex in het 3e kwartaal was de grootste in de afgelopen 10 jaar. 

 

Figuur 1: Ontwikkeling woningprijsindex in het 1e kwartaal van 2011 t/m het 3e kwartaal van 2021 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 1 

Bron: Kadaster 

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/4+Ontwikkeling+woningprijsindex+per+kwartaal.ods/e0618005-d0cb-a10c-f91f-f0a9bab42838?t=1634819045125
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2.2 Gemiddelde prijs voor het eerst hoger dan € 400.000 

De gemiddelde woningprijs was in het 3e kwartaal van 2021 € 401.000, zoals figuur 2 laat zien. Dit is 

de hoogste gemiddelde woningprijs in de afgelopen 10 jaar en een stijging van 18,1% ten opzichte 

van het 3e kwartaal in 2020. De gemiddelde prijs steeg daarmee harder dan de woningprijsindex in het 

3e kwartaal. Dat komt doordat er relatief meer woningen gekocht werden van hogere kwaliteit of in 

regio’s waar kopers meer betalen voor dezelfde woningkwaliteit. De gemiddelde prijs corrigeert 

immers niet voor samenstellingseffecten. 

 

Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde woningprijs, 1e kwartaal 2011 tot en met 3e kwartaal 2021 

 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 2 

Bron: Kadaster 

2.3 Gemiddelde woningprijs per gemeente  

Figuur 3 toont de woningprijzen per gemeente in het 3e kwartaal van 2021. In het 3e kwartaal van 2021 

lag de gemiddelde woningprijs in de meeste Randstadgemeenten boven de € 400.000. In de regio’s 

Amsterdam en Utrecht lag de gemiddelde woningprijs zelfs vaak boven de € 475.000. De provincies 

Friesland en Groningen telden in het 3e kwartaal van 2021 jaar nog een redelijk aantal gemeenten waar 

de gemiddelde woningprijs onder de €325.000 lag. In het oosten van de provincie Groningen waren nog 

enkele gemeenten te vinden met een gemiddelde woningprijs onder de € 250.000.  

Figuur 3: Gemiddelde transactieprijs per gemeenten, 3e kwartaal 2021 

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/5+Woningprijs+per+kwartaal+en+jaar-op-jaar+verandering.ods/91f956f7-d177-be00-dfdb-c3f212abada1?t=1634819057788
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Open toegankelijk ods-document met data van figuur 3 

Bron: Kadaster 
  

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/7+Gemiddelde+woningprijs+per+gemeente.ods/ba9c2bc7-d2cc-f651-a3cf-957bcbb6cbdd?t=1634822837585
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3 Woningtransacties: aantal transacties lijkt te stabiliseren 

In het 3e kwartaal van 2021 wisselden 53.875 woningen van eigenaar. Daarmee werden 2% meer 

woningen verkocht dan in het 2e kwartaal van 2021. Ten opzichte van hetzelfde 3e kwartaal van vorig 

jaar werden 13% minder woningen verkocht.  

 

Figuur 4: Woningtransacties per kwartaal 

 

  

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 4 

Bron: Kadaster 

3.1 Shockeffect wijziging overdrachtsbelasting lijkt uitgewerkt 

Het aantal woningtransacties liep in het 2e en 3e kwartaal van 2021 terug ten opzichte van het 1e 

kwartaal van 2021. Normaliter ligt het aantal woningtransacties in het 1e kwartaal vaak lager dan in de 

daaropvolgende kwartalen. Waarschijnlijk stuwden de wijzigingen in de overdrachtsbelasting per 1 

januari 2021 het aantal transacties in het 1e kwartaal omhoog. Aangezien het aantal 

woningtransacties in de laatste 2 kwartalen afneemt, lijkt het shockeffect van deze fiscale wijzigingen 

te zijn uitgewerkt. 

3.2 Aanzienlijke verschillen tussen prijsklassen 

De daling van het aantal verkochte woningen werd vooral veroorzaakt door een daling van het aantal 

verkochte woningen in de prijsklasse tot € 250.000. In het 3e kwartaal van 2021 lag het aantal 

verkochte woningen in de prijsklasse tot € 250.000 47% lager dan in het 3e kwartaal een jaar eerder. 

https://www.kadaster.nl/documents/1953498/4844085/6+Woningtransacties+per+kwartaal.ods/b5981cb3-bf66-be9f-be01-d798e571388e?t=1634819068730
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Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2021 lag het aantal verkochte woningen in deze prijsklasse in 

het 3e kwartaal zo’n 20% lager.  

 

Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2020 werden in het 3e kwartaal van 2021 juist 7% meer 

woningen verkocht in de prijsklasse € 400.000 tot € 500.000 en 37% meer woningen in de prijsklasse 

vanaf € 500.000.  

 

Figuur 5 geeft het aandeel woningtransacties per prijsklasse per kwartaal weer. Hier is het afnemende 

aandeel woningtransacties in de prijsklassen tot € 250.000 duidelijk zichtbaar. In het 3e kwartaal van 

2020 viel nog zo’n 1 op de 3 verhandelde woningen in de prijsklasse tot €250.000, in het 3e kwartaal 

van 2021 was dit gezakt tot 1 op de 5. 

 

Figuur 5: Woningtransacties per kwartaal naar prijsklasse 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 5 

Bron: Kadaster 

3.3 In 2021 iets meer koopstarters en 35-minners 

Hoewel de eerste shock van de wijziging van de overdrachtsbelasting lijkt te zijn uitgewerkt, blijft het 

aandeel koopstarters en 35-minners op een iets hoger niveau dan een jaar geleden: 

 

• Koopstarters kochten in het 3e kwartaal van 2021 iets meer woningen dan in het 3e kwartaal 
van vorig jaar: 38% ten opzichte van 35%. In vergelijking met het 2e kwartaal van 2021 bleef 
het aandeel koopstarters hetzelfde.  

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4844085/8+Woningtransacties+per+kwartaal+naar+prijsklasse.ods/c268d1a0-4854-427a-e62c-d20978858cef?t=1634819187381
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• We zien in ook het aantal kopers tot en met 35 jaar in het 3e kwartaal van 2021 iets hoger lag 
dan in het 3e kwartaal een jaar geleden (53% ten opzichte van 51%).  

 

4 Particuliere investeerders kochten fors minder in 1e halfjaar 

Het aandeel investeerders neemt sinds 2013 toe, zowel in de transacties als in de woningvoorraad. In 

het maatschappelijk debat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van koopwoningen is het vooral 

relevant om te weten of eigenaar-bewoners steeds minder woningen bezitten ten opzichte van 

investeerders. Die ontwikkeling is zichtbaar in onze data, alhoewel niet even sterk in alle gemeenten en 

wijken. De wijziging van de overdrachtsbelasting voor investeerders per 1 januari 2021 moest 

tegenwicht bieden aan deze ontwikkeling. Het effect is duidelijk zichtbaar: in de eerste 6 maanden van 

2021 kochten investeerders slechts 10.400 woningen ten opzichte van bijna 19.900 in de eerste 6 

maanden van 2020. In de laatste 6 maanden van 2020 kochten investeerders nog meer: zo’n 40.600 

woningen. De afname was het sterkst zichtbaar in het 1e kwartaal van 2021, maar ook in het 2e kwartaal 

bleven de aankopen van investeerders onder het niveau van 2020. 

 

De data over investeerders is op dit moment beschikbaar t/m juni 2021. Ook is de data over het 1e 

halfjaar van 2021 nog voorlopig. Bij transacties door particulieren wordt namelijk een dag, een maand, 

een half jaar en een jaar na aankoop gecheckt of men er is gaan wonen. Als de verkrijger op enig 

moment in de woning is gaan wonen, verandert de indicatie in eigenaar-bewoner. In tabel 1 staan de 

verschillende begrippen gebruikt in dit hoofdstuk uitgelegd.  

 

Tabel 1. Begrippenlijst 

Begrip Beschrijving 

Eigenaar-bewoner Woning in het bezit van een particulier (natuurlijk persoon, NP) waarvan we 

weten dat de betreffende woning ook het woonadres is waar men staat 

ingeschreven.  

Investeerders De woning is in het bezit van een natuurlijk persoon (particulier) die 3 of meer 

woningen bezit en niet in die woning staat ingeschreven, of een niet-natuurlijk 

persoon (bedrijfsmatig) met woningbezit. Hierbinnen wordt onderscheid 

gemaakt op basis van het aantal woningen in bezit: 

- Investeerders met maximaal 4 woningen in bezit  

- Investeerders met 5 tot en met 9 woningen in bezit 

- Investeerders met 10 tot en met 99 woningen in bezit  

- Investeerders meer dan 100 woningen in bezit 

G4 De 4 grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht. 

G44 De 44 (middel)grote gemeenten van Nederland (G4 + G40). 

Randstad Regio beslaat de provincies Utrecht en Zuid-Holland plus het zuidelijke deel van 

Noord-Holland. De G4 liggen in dit gebied, dat min of meer samenvalt met de 

Randstad. 

Niet-Randstad Alle gemeenten die niet tot de Randstad-regio behoren. Overig Nederland. 
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4.1 Vooral meer aankopen door investeerders in de G40 buiten de Randstad 

Vanaf 2013 nam het aandeel woningen dat is gekocht door investeerders (zowel particulier als 

bedrijfsmatig) toe. Het feit dat de activiteiten van investeerders op de koopwoningmarkt tegenwoordig 

onder een vergrootglas liggen, hangt samen met het idee dat de toename in aankopen van 

investeerders ervoor zorgt dat particulieren minder makkelijk een (betaalbare) woning kunnen kopen.  

 

Om die reden overwegen verschillende (lokale) overheden opkoopbeschermingsmaatregelen. De 

opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen van eigenaar-bewoners niet zomaar 

kunnen worden gekocht voor de verhuur. Zo blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die 

er zelf in gaan wonen. In dit licht is het waardevol om in beeld te brengen in hoeverre koopwoningen 

verschuiven van een eigenaar-bewoner naar een investeerder. Om het effect zo zuiver mogelijk in beeld 

te brengen, is het van belang om ook de omgekeerde stroom mee te nemen: hoeveel koopwoningen 

verschuiven van investeerders naar eigenaar-bewoners? Als je alles optelt en aftrekt, krijg je het ‘netto-

aandeel’ van de investeerders. Bij een positief percentage gaan er meer woningen van eigenaar-

bewoners naar investeerders dan andersom. 

 

Figuur 6 laat zien dat vanaf 2017 vrijwel alle gebieden te maken hebben met een toename van het 

aantal woningen gekocht door investeerders ten koste van het aantal woningen gekocht door eigenaar-

bewoners. Hierbij is gekeken naar investeerders die na transactie minimaal drie woningen in bezit 

hebben. Nieuwbouwtransacties zijn uitgesloten, omdat het in geval van nieuwbouw bij de stroom van 

investeerders naar eigenaar-bewoners in veel gevallen in feite gaat om projectontwikkelaars. Dat is niet 

de groep die we hier in beeld willen brengen. Ook bij het in beeld brengen van de aandelen gaat het om 

de bestaande koopwoningmarkt. Over de hele periode zien we het grootste netto-aandeel in de G40-

steden buiten de Randstad. Hier kopen investeerders dus meer van eigenaar-bewoners dan dat zij 

verkopen aan eigenaar-bewoners. Ook de andere grote steden (G4 en G40 in de Randstad) laten vanaf 

2017 een groot netto-aandeel zien. Het valt op dat er met name in de G4 voor 2016 sprake was van 

een beweging de andere kant op: hier verkochten investeerders meer aan eigenaar-bewoners dan dat 

zij kochten van eigenaar-bewoners 

 

Ook was in de 2e helft van 2020 het effect duidelijk zichtbaar van de wijziging van de 

overdrachtsbelasting voor investeerders per 1 januari 2021; investeerders kochten toen gemiddeld in 

het laatste half jaar van 2020 meer woningen dan zij verkochten. Op maandniveau valt op dat in alle 

gebieden het netto-aandeel van investeerders in de transacties vanaf oktober 2020 gestaag opliep; tot 

ongeveer 9% in de G4 en ongeveer 6,5% in de rest van het land. In januari 2021 kelderde het netto-

aandeel met ruim -7% in de G4 en ongeveer -3,5% in de rest van het land. In de maanden 

daaropvolgend liep het netto-aandeel weer op. In juni 2021 was het netto-percentage ongeveer 0%, de 

2 verkoopstromen waren nagenoeg gelijk.   

 

Als we het netto-aandeel uitdrukken in absolute aantallen, valt op dat in de periode 2017 tot en met het 

eerste halfjaar van 2021 netto ruim 14.600 woningen van eigenaar-bewoners naar investeerders 

gingen, waarvan ruim 11.400 woningen in de grote steden (G4 en G40). Bijna 9.400 van die ruim 14.600 

woningen staan daarnaast buiten de Randstad. Daarvoor, in de periode 2013 tot 2017, was er juist 

sprake van netto ruim 5.600 woningen die van investeerders naar eigenaar-bewoners zijn gegaan. De 

G4 tekende voor meer dan de helft van die ontwikkeling. Sterker nog, in die periode was er buiten de 
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Randstad juist al een lichte toename van het aantal woningen dat van eigenaar-bewoners naar 

investeerders overging. 

 

Figuur 6: De netto-verschuiving van woningbezit door eigenaar-bewoners naar investeerders (in 

aandeel van het totaal aantal woningtransacties in de bestaande koopwoningmarkt) 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 6 

Bron: Kadaster 

Noot: een negatief percentage betekent dat er meer woningen zijn overgegaan van investeerders naar eigenaar-bewoners dan 

andersom. 

4.2 Aantal woningen in bezit van particuliere investeerders stijgt gestaag 

Hoe vertaalden die transactieontwikkelingen zich naar de woningvoorraad? Het is niet verrassend dat 

ook daar het aantal en het aandeel van investeerders groeiden. Figuur 7 laat zien dat het aandeel van 

de woningvoorraad in bezit van investeerders tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2021 is gestegen van 7,6% 

naar 8,6%. Daarnaast laat de figuur zien dat vooral de investeerders groeiden die 5 tot en met 9 

woningen bezaten, of 10 tot en met 99 woningen bezaten. Als we kijken naar de eerste groep, zien we 

een stijging van het aantal woningen in bezit van 20% tussen januari 2018 en juli 2021. In absolute 

aantallen groeide het bezit van de groep investeerders met meer dan 100 woningen het meest. 

  

 

 

 

 

  

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/1+Netto-verschuiving+woningbezit+van+eigenaar-bewoners+naar+particuliere+investeerders.ods/cabc02e9-c483-4df5-4dff-39bd6b36b221?t=1635327053272
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Figuur 7: Ontwikkeling aantallen en aandelen investeerders in de woningvoorraad 

 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 7 

Bron: Kadaster 

 

Net als bij de transacties is het effect van de gewijzigde overdrachtsbelasting voor investeerders ook 

zichtbaar in de woningvoorraad. Tussen juli 2020 en januari 2021 nam het aantal woningen in bezit van 

investeerders met ruim 19.000 toe. In het eerste half jaar van 2021, tussen januari 2021 en juli 2021, 

nam het bezit van investeerders in de woningvoorraad met slechts 7.000 woningen toe. 

 

Kijkend naar regionale verschillen blijkt dat sinds 2018 het aandeel woningen in bezit van investeerders 

over het hele land toenam. Dat is in lijn met wat we eerder bij de transacties zagen. Het aandeel 

woningen in bezit van investeerders in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) was aan het 

eind van het 2e kwartaal nog altijd aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland; gemiddeld was 17,8% 

van de woningen in de G4 in het bezit van investeerders. Voor de rest van Nederland lag dit percentage 

lager, namelijk op 8,6%. Het is dan ook niet verrassend dat de gemeenten Amsterdam en Den Haag 

beide in de top 5 staan van gemeenten met het hoogste aandeel van de woningvoorraad in het bezit 

van investeerders. Deze top vijf wordt verder aangevuld door de gemeenten Diemen, Vaals en 

Groningen. De top 5 wijken met het hoogste aandeel bezit van investeerders zijn de Noordelijke IJ-

oevers Oost in Amsterdam (81%), Sloterdijk in Amsterdam (80%), De Leij in Tilburg (72%), De Hoef in 

Alkmaar (54%) en Burgwallen-Nieuwe Zijde in Amsterdam (51%). 
 

 

 

 

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/2+Woningbezit+en+aandeel+investeerders.ods/61988fbe-d61a-1ec3-1aaf-ce4b3e4df1c3?t=1634819033375
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Figuur 8: Aandeel investeerders per gemeente juli 2021 

 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 8 

Bron: Kadaster 

 

 

 

 

https://kadaster.nl/documents/1953498/4844085/3+Aandeel+investeerders+per+gemeente.ods/2dfbeba5-ab1b-b1fc-2c8d-1d6b6a5eeb4d?t=1634822808543
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5 Ontwikkelingen die de koopwoningmarkt beïnvloeden 

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt zijn altijd het gevolg van wat er gebeurt op economisch en 

maatschappelijk vlak. Wat speelde er in het 3e kwartaal van 2021? 

 

• Het marktvertrouwen van woningkopers liep vanaf maart 2021 iedere maand steeds iets verder terug. Maar 

nog steeds waren er meer huishoudens optimistisch dan pessimistisch over de koopwoningmarkt. Lees meer 

in de Eigen Huis marktindicator van Vereniging Eigen Huis. 

• Inkomensontwikkelingen hebben ook hun effect op de woningmarkt. In 2020 nam de koopkracht toe met 2,5%. 

Voor 2021 verwacht het Centraal Planbureau een toename van 0,8%. Een hogere koopkracht zorgt voor een 

vergroting van de betaalcapaciteit op de koopwoningmarkt. Lees meer in de augustusraming van het Centraal 

Planbureau. 

• De stijgende prijzen van gas, elektriciteit en andere brandstoffen zorgen voor het hoogste inflatieniveau van de 

afgelopen 1,5 jaar. Energie was in september 19,4% duurder dan een jaar eerder. In augustus was dit nog 

13,7%. Hierdoor steeg de inflatie van 1,4% in juli naar 2,7% in september. Als de prijzen blijven oplopen heeft 

dat een negatief effect op de koopkracht van veel Nederlanders. Wat weer invloed kan hebben op de 

betaalcapaciteit op de koopwoningmarkt. Lees meer over de Inflatiecijfers op CBS.nl.  

• De hypotheekrente daalde licht. In augustus 2021 was de gemiddelde rente voor nieuwe hypotheken 1,8%. 

Dat was 5 jaar geleden nog 2,6% volgens statistieken van De Nederlandsche Bank. 

 

6 Meer informatie 

• Ons eerdere Kwartaalbericht van 2021 vindt u op de pagina Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt over het 2e 

kwartaal van 2021. 

• Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt vindt u op de pagina Onderzoeken. 

• Het Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt is geschreven door: Lianne Hans, Jorian Lamberink, Marion Plegt, 

Leo Prins, Paul de Vries, Hans Wisman en Joost Zuidberg. 

• Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. 

Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert. 

• Het Kadaster publiceert het aantal transacties en de woningprijs op basis van de eigendomsoverdrachten bij 

de notaris. De NVM publiceert op basis van de koopakten.  

• Wilt u het Kwartaalbericht woningmarkt voortaan per mail ontvangen? Schrijf u dan in via 

het aanmeldformulier. 

 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/woningmarkt/eigen-huis-marktindicator#/
https://www.eigenhuis.nl/woningmarkt/eigen-huis-marktindicator#/
https://www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022
https://www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/40/inflatie-stijgt-naar-2-7-procent-in-september
https://www.dnb.nl/statistiek/data-zoeken/#/details/deposito-s-en-leningen-van-mfi-s-aan-huishoudens-rentepercentages-gecorrigeerd-voor-breuken-maand/dataset/efba2d4e-fb53-49a8-a1fe-d5ee3263e14c/resource/8d3ccc86-8396-43b8-a18b-5ba293f01c1d
https://www.kadaster.nl/-/woningmarkt-2e-kwartaal-2021-weg-uit-de-grote-stad?redirect=%2Fzakelijk%2Fover-ons%2Fonderzoeken
https://www.kadaster.nl/-/woningmarkt-2e-kwartaal-2021-weg-uit-de-grote-stad?redirect=%2Fzakelijk%2Fover-ons%2Fonderzoeken
https://www.kadaster.nl/zakelijk/over-ons/onderzoeken
https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/woningmarkt/paul-de-vries-woningmarktexpert
https://m3.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=S3BfGPaaB7&wpMessageId=1004&userId=60615&command=viewPage&activity
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