
20
20

20
20

€

€€

%

TE KOOP
VERKOCHT

TE KOOP

%

REEKS VAN FACTOREN VOEDT 
PRIJSSTIJGING WONINGEN 2019

Beschikbare bouwlocaties Bouwkosten
AANBOD AANBOD

STIJGEN MEER DAN GEDACHT: 
MET 8,5% T.O.V. 2017. EN 7% 
VOOR 2019 IPV 5%

Het aanbod van 
nieuwbouwwoningen blijft 
achter vanwege een gebrek 
aan bouwlocaties, wat de 
prijzen omhoog stuwt.

Bevolkingsgroei
VRAAG

Voorkeuren van huishoudens
VRAAG

Door de 
bevolkingsgroei 
neemt het aantal 
huishoudens harder 
toe dan de woning-
voorraad, wat de 
prijzen opstuwt.

De discrepantie tussen vraag en aanbod van 
woningen wordt nog eens versterkt door de 
groeiende voorkeur voor wonen in stedelijke 
gebieden, waar het relatief lastig is om nieuwe 
woningen te realiseren.

Recente prijsontwikkeling
VRAAG

Stand van de economie
VRAAG

Besteedbaar inkomen
VRAAG

Hypotheekcondities
VRAAG

Financieel vermogen
VRAAG

Hypotheekrente
VRAAG

Belastingen
VRAAG

Huursector
VRAAG

De recente prijsstijgingen overtroffen telkens de 
verwachtingen, waardoor de prijsontwikkeling 
een zichzelf versterkend karakter kreeg. 
Dit zelfversterkende karakter zal geleidelijk 
minder worden.

De kosten van 
nieuwbouwwoningen 
stijgen, maar het 
effect daarvan op de 
prijs van bestaande 
woningen is beperkt.

De economische groei in 
Nederland zal af-
zwakken naar 2% in 
2019 en 1,7% in 2020. 
De bijdrage van de 
economie aan de 
huizenprijsontwikkeling 
zal dus minder positief 
zijn.

De stijging van het 
besteedbaar inkomen 
en het positieve effect 
daarvan op de woning-
prijzen houdt nog even 
aan, maar zal op langere 
termijn afzwakken.

Door de ruimere 
NHG-regels en de 
soepelere inkomens-
normen kunnen huis-
houdens meer lenen, 
wat bijdraagt aan een 
verdere stijging van 
de prijzen.

De belastingwijzigingen 
die in 2019 worden 
doorgevoerd zijn al 
langer bekend en zijn 
dus al grotendeels in de 
prijzen verwerkt.

Hoewel de invloed 
beperkt is, zullen de 
recente koersdalingen 
op internationale 
aandelenmarkten 
negatief afstralen op 
de huizenprijzen.

De aanhoudend lage hypotheek-
rente blijft de huizenprijzen opstuwen.

Het gebrek aan huurwoningen in het midden-
huursegment leidt tot een verdere stijging van 
de huren. De krapte in het huursegment voedt 
de prijzen  in het koopsegment.


