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Er is al enige tijd sprake van een krappe woningmarkt. 
Dit zien we zowel in de koopwoningmarkt als de 
huurwoningmarkt. Door deze krapte zie je dat de 
prijzen steeds harder stijgen. 

Nederland
Het afgelopen half jaar (H1-2018) waren NVM 
Makelaars en VGM NL Vastgoedmanagers betrokken 
bij in totaal 23.918 huurtransacties. Van deze 
transacties lagen er 19.692 boven de liberalisatiegrens 
(710,68 euro). Dit betreffen zowel de gestoffeerde, 
gemeubileerde als ‘kale’ woningen. Het overgrote 
merendeel van deze woningen zijn niet gestoffeerde 
of gemeubileerde woningen (15.854 transacties).

Ondanks dat bij bijna 18% van alle VGM NL en NVM  
transacties de huurprijs onder de liberalisatiegrens 
valt, ligt de focus van dit rapport op de cijfers van 
transacties boven de liberalisatiegrens. 

De huurprijzen per m2 voor vrije sector woningen die 
opnieuw werden verhuurd zijn in de eerste helft van 
2018 met 3,6% gestegen in vergelijking tot dezelfde 
periode een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs 
per m2 van een vrije sector woning (kaal boven 
liberalisatiegrens) in Nederland steeg naar 10,98 euro 
per m2. Gemiddeld betaal je in Nederland voor een 
huurwoning boven de liberalisatiegrens 1031 euro 
per maand. De afgelopen jaren heeft de gemiddelde 
huurprijs per m2 een duidelijke stijging laten zien. Lag 
de gemiddelde huurprijs per m2 in de eerste helft van 
2014 nog op iets meer dan 9,23 euro zien we in de 
eerste helft van 2018 dat deze bijna de 11 euro per 
m2 haalt.

Verschil grondgebonden woningen en 
appartementen lijkt te verdwijnen
De afgelopen jaren was een duidelijk verschil te zien 
in de ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs per m2 

voor grondgebonden woningen en appartementen. 
De stijging van de gemiddelde m2-prijs van 
appartementen lag hoger dan die van grondgebonden 
woningen. Vanaf de tweede helft van 2017 zien we 
dat de huurprijsontwikkeling van grondgebonden 
woningen en appartementen weer redelijk gelijk 
opgaat. De sterkere huurprijsgroei bij appartementen 
van voor 2017 lijkt vooral een oorzaak te hebben in 
het aandeel  kleinere appartementen in de centra 
van de grote steden. Door de beperkte ruimte in 
deze steden en de steeds hogere huurprijzen is de 
gemiddelde grootte van de appartementen gedaald 
en dit heeft zijn effect gehad op de grotere stijging 
van de gemiddelde m2-prijs bij appartementen.
 
Nog steeds ligt de m2-prijs bij appartementen 
aanzienlijk hoger dan die bij de grondgebonden 
woningen. In de eerste helft van 2018 lag de 
gemiddelde prijs voor grondgebonden woningen op 
8,75 euro per m2 en voor appartementen op 12,39 
euro per m2.
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Figuur 1: Ontwikkeling van de huurprijs per m2 

in Nederland (2014-2018)

De gemiddelde huurprijs per m2 bij 
transacties stijgt de afgelopen jaren 
steeds sterker. Inmiddels ligt het landelijk 
gemiddelde per m2 op bijna 11 euro.
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Figuur 3: Ontwikkeling van de huurprijs per m2 ten opzichte 
van een jaar eerder

Na jaren van sterke stijging van de gemiddelde huurprijs per m2 
bij appartementen zien we vanaf eind vorig jaar dat deze stijging 
minder groot is geworden en dat de groei bij woonhuizen inmiddels 
groter is dan die bij appartementen.

De groei van de gemiddelde huurprijs per m² voor 
appartementen in de eerste helft van 2018 vergeleken 
met een jaar eerder was 3,0% en kwam daarmee lager 
uit dan die voor grondgebonden woningen (3,6%). 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de absolute 
huurprijzen zien we dat die vanaf de tweede helft 
2016 een stijgende lijn laten zien. In de eerste 
helft van dit jaar lagen de gemiddelde huurprijzen 
voor appartementen op 1045 euro en die voor 
grondgebonden woningen op 1009 euro. 

Gemiddelde grootte van de huurwoningen daalt
De gemiddelde huurprijzen zijn de afgelopen periode 
minder hard gestegen dan de huurprijzen per m2. Dit 
is te verklaren doordat de gemiddelde grootte van 
de woningen de afgelopen periode steeds kleiner is 
geworden. Lag de gemiddelde woninggrootte van alle 
huurtransacties in 2014 nog op 108 m2 zien we dat dit 
in 2018 naar ongeveer 99 m2 is gedaald. 

De daling van het gemiddelde oppervlakte was het 
grootst bij appartementen. Deze trend van steeds 
kleinere woningen zien we ook in de nieuwbouw terug 
waar steeds kleinere woningen worden aangeboden 
om de woningen betaalbaar te houden.

Als we onderscheid maken naar grondgebonden 
woningen en appartementen dan lag de gemiddelde 
oppervlakte voor grondgebonden woningen in 2014 
op gemiddeld 123 m2 en in 2018 op 117 m2. Voor 
appartementen was de daling van de gemiddelde 
oppervlakte net iets groter. Hier daalde deze van 96 
m2 in 2014 naar 88 m2 in 2018.

Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde oppervlakte 2014-2018
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Figuur 4: Gemiddelde oppervlakte 2014 en 2018
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PROVINCIES

Er zijn behoorlijke regionale verschillen. Dit heeft 
vooral te maken met plaatsen waar duidelijk sprake 
is van krapte in de markt. Hier liggen de prijzen 
aanzienlijk hoger dan op andere plekken. Zo betaal 
je de hoogste gemiddelde huurprijs in Noord-Holland. 
Hier betaal je gemiddeld 15,53 euro per m2. 

In Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg betalen 
huurders aanzienlijk minder per m2 dan in de andere 
provincies. In Friesland ligt de gemiddelde m2-prijs 
het laagst. Daar betaal je gemiddeld 8,31 euro per m2 
voor een huurwoning. 

Uit de regionale verdeling van de huurprijzen blijkt 
dat er een duidelijk verschil is tussen de Randstad 
en de rest van Nederland. Opvallend is dat vooral 
ook Groningen een relatief hoge gemiddelde m2-prijs  
kent (10,38 euro per m2). Dit komt met name door 
de stad Groningen. Door de aanwezige voorzieningen 
(waaronder een universiteit) een gewilde stad om te 
wonen. 

De hogere m2-prijs in de provincie Noord-Holland 
wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
Amsterdam. Zouden we Amsterdam echter niet 
meenemen in de provinciale overzichten dan is de 
gemiddelde m2-prijs nog steeds het hoogst in deze 
provincie (12,36 euro per m2).

Ontwikkeling gemiddelde huurprijzen
De provincies Overijssel, Zuid-Holland en ook 
Flevoland laten een behoorlijke stijging zien van 
de gemiddelde m2-prijs ten opzichte van een jaar 
eerder (ca. 10%). Kijken we naar de ontwikkeling 
van de absolute huurprijzen, dan zien we dat hier 
de provincies Flevoland en Utrecht een behoorlijke 
stijging laten zien (resp. 6,6% en 5,0%), maar dat 
de absolute huurprijs in Zuid-Holland slechts met ca. 
2,2% is gestegen.

Figuur 5: Gemiddelde huurprijs per m2 naar provincie H1 2018 
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TRANSACTIES NAAR STEDELIJKHEID

De grootste huurstijgingen worden gemeten in de 
grotere steden. Kijken we naar de huurprijsontwikkeling  
in relatie tot de urbanisatiegraad zien we dat de 
gebieden aangemerkt als zeer sterk stedelijk (5,3%) 
en matig stedelijk (5,5%) het afgelopen half jaar het 
sterkst zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.  

De stijging in de minder stedelijke gebieden blijft bij 
het herstel van de prijzen na de crisis nog wat achter 
op die bij de sterk stedelijke gebieden. Naarmate de 
vraag zal blijven toenemen en het aanbod beperkt 
blijft in de sterk stedelijke gebieden zullen ook de 
minder stedelijke gebieden op termijn een sterkere 
stijging laten zien doordat woningzoekers zullen gaan 
uitwijken naar deze gebieden. De hogere prijsstijgingen 
zullen op deze manier geleidelijk aan ook de minder 
stedelijke gebieden gaan raken. 

In de sterk stedelijke gebieden is op dit moment 
duidelijk sprake van krapte in de markt. Er is veel vraag 
naar geliberaliseerde huurwoningen en het aanbod 
is relatief beperkt. Deze vraag naar huurwoningen 
zal de komende jaren naar verwachting alleen maar 
toenemen. Dit zullen we vooral ook bij senioren 
en ouderen zien die geld vrij willen maken uit de 
overwaarde van de huidige woning, maar ook doordat 
het voor mensen die een woning willen kopen en geen 
hypotheek kunnen krijgen noodgedwongen in een 
huurwoning terecht zullen komen. 

De vraag is of het aanbod, vooral ook in de sterk 
stedelijke gebieden, voldoende kan groeien om aan 
deze groeiende vraag te voldoen. Lukt dat niet, dan 
zullen mogelijk de gemiddelde m2-prijzen nog harder 
gaan stijgen. 

Aan deze stijging van de m2-prijzen zal een grens 
zitten aan wat iemand bereid is voor een m2 te 
betalen. Mogelijk dat mensen bij nog hogere m2-
prijzen zullen gaan kijken naar nabij gelegen gebieden 
om te wonen. 

Of het effect van stijgende prijzen ook gaat gelden 
voor de zogenoemde krimpgebieden is de vraag. 
Door het vertrek van voorzieningen verliezen 
deze gebieden hun aantrekkingskracht en zullen 
woningzoekers eerder naar andere plekken kijken 
waar deze voorzieningen nog wel aanwezig zijn. 
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Bouwperiode

Huurtransacties H1 2018

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland, de verschillen 
binnen Amsterdam zijn echter groot. Huurwoningen in de Da Costabuurt, De 
Weteringschans, Kinkerbuurt en de Jordaan behoren tot de duurste in Amsterdam met 
gemiddelde m2-prijzen van boven de 27 euro. De wijken met de laagste gemiddelde 
huurprijzen per m2 zijn Gein, Bijlmer Oost en Nellestein. Hier liggen de gemiddelde 
huurprijzen zelfs onder de 10 euro per m2.

Minder sterke groei huurprijzen
Vanaf de tweede helft van 2017 zien we dat de gemiddelde huurprijzen per m2 zich wat 
meer gematigd ontwikkelen. Daar waar we eerder groeipercentages zagen van 9% tot 
bijna 15%, zien we in de eerste helft van 2018 dat de groei uitkomt op 3,0%. De snelle 
stijging van de huurprijzen lijkt dan ook wat afgezwakt in Amsterdam. Mogelijk dat er 
een grens zit aan wat huurders kunnen en willen betalen. Hierdoor zie je dat huurders 
naar andere goedkopere wijken trekken waarbij met name een goede bereikbaarheid 
een rol lijkt te spelen in de keuze van de locatie. 

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
Volgens Rebecca Haasdijk (Verwey Vastgoed) blijft Amsterdam een zeer goede 
huurmarkt. “We zien nog niet dat de markt op slot gaat, het aantal mutaties blijft 
gemiddeld gelijk.” 
“We zien wel dat de verhuringen boven de 1600 euro per maand moeizamer verlopen, 
dat komt mede doordat de markthuren zijn verhoogd, het plafond komt in zicht”, aldus 
Haasdijk. Dimitry Jansen (JLG Real Estate) vult aan: “De huurprijsontwikkeling in de 
gebieden buiten de ring (Nieuw West en Zuid Oost) neemt toe. De huurprijsontwikkeling 
van de populaire gebieden als Zuid en Centrum lijkt te stabiliseren.”

Haasdijk en Jansen zien voor de komende periode een gelijkblijvende trend met een 
groeiende vraag naar woningen tot 1.500 euro, en afnemende vraag naar woningen 
boven de 2.500 euro. Met name in Zuidoost zien we dat kleine beleggers veel interesse 
hebben om te investeren. Dit komt door de betere rendementen die daar vooralsnog 
behaald worden.

Figuur 7: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Amsterdam H1-2018
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Figuur 8: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Rotterdam H1-2018
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In tegenstelling tot Amsterdam stegen de huurprijzen per m2 in Rotterdam de 
afgelopen periode juist wel harder. Ondanks de relatief grotere stijging ten opzichte 
van Amsterdam liggen de huurprijzen nog steeds relatief laag in Rotterdam. 
Huurwoningen in de wijk Hillegersberg-Schiebroek en Noord behoren tot de duurste per 
m2 in Rotterdam. De gemiddelde huurprijzen per m2 komen hier uit op respectievelijk 
14,05 euro per m2 en 13,84 euro per m2 en 13,22 euro per m2. De goedkoopste 
huurwoningen als we kijken naar de gemiddelde m2-prijzen liggen in de wijken 
Ijsselmonde (10,02 euro per m2) en Overschie (10,33 euro per m2). 

Snellere groei huurprijzen
Vanaf de tweede helft van 2017 zien we dat de gemiddelde huurprijzen per m2 zich 
sterker ontwikkelen in Rotterdam. De stijging ligt hier zelfs hoger dan 10% waarbij de 
stijging in de eerste helft van dit jaar zelfs uitkomt op 15%. Gemiddeld ligt de m2-prijs 
in de eerste helft van 2018 op 12,71 euro per m2.

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
Een trend die we zien is dat men vanwege aankoop in een van de vele 
nieuwbouwprojecten in Rotterdam, hun huidige woning verkopen en besluiten tot 
oplevering van hun nieuwbouwwoning tijdelijk te gaan huren. Dit zorgt voor extra 
druk op de huurwoningmarkt volgens Marcella Koenrades (Ooms Makelaars). Marc van 
Gulik (Kolpa Makelaars) geeft aan dat de krapte in de huur- en koopmarkt zorgt voor 
hogere huren en een kortere omloopsnelheid.
Wat betreft de lokale verschillen in Rotterdam geeft Koenrades aan dat er naar 
verwachting steeds meer transacties zullen plaatsvinden in de buitenwijken van 
Rotterdam en dan met name de wijken op Rotterdam Zuid. “Beleggers kunnen hier nog 
relatief goedkoop een woning kopen, vervolgens opknappen om weer te verhuren”, 
aldus Koenrades. Waar eerder verhuur pure noodzaak was voor vele huiseigenaren, 
omdat zij hun woning niet verkocht kregen, is verhuur nu een bewuste keuze, een 
beleggingsobject waar rendement behaald kan worden. De verwachting is dat de 
vraag naar gemeubileerde appartementen zal toenemen door een toename van expats 
in Rotterdam.
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In de Archipelbuurt in het centrum van Den Haag (ook wel Indische buurt genoemd) 
worden in de eerste helft van 2018 de transacties met de hoogste gemiddelde huurprijs 
per m2 gerealiseerd. Hier ligt de gemiddelde prijs op 16,58 euro per m2. Ook in de 
Schilderswijk ligt de prijs boven de 16 euro per m2 (16,09 euro). Hier betaalt men dus 
per m2 het meest voor een vrijkomende huurwoning.  De laagste huurprijzen zien we 
in het Transvaalkwartier en Ypenburg. Hier ligt de huurprijs per m2 onder de negen 
euro (resp. 8,56 en 8,93 euro per m2). 

Zeer sterke groei in de eerste helft van dit jaar
In de eerste helft van dit jaar zien we in Den Haag een sterke stijging van de m2 ten 
opzichte van een jaar eerder (14,7%). Dit in tegenstelling tot  de groei in de perio-
den daarvoor (3% - 5%).  De gemiddelde prijs in Den Haag komt vanaf de eerste 
helft van dit jaar ook boven de 12 euro per m2 uit (12,25 euro per m2). 

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
Marc van Dijk ( i4 Housing) ziet meer aanbod ontstaan in het prijssegment tussen 
900 euro en 1.250 euro per maand door particuliere beleggers die appartementen 
kopen voor de verhuur.  “Er is voornamelijk verhuur in het centrum en de zogenaamde 
expatwijken (o.a. Statenkwartier en Benoordenhout)”, volgens van Dijk. Tevens ziet 
hij meer verhuur in het centrum van Wassenaar in plaats van de grotere objecten in 
Wassenaar Zuid.
Vooral de vraag naar appartementen rond de 1.000 euro neemt toe in Den Haag. 
Door het grotere aanbod en flink stijgende prijzen in de koopmarkt is er veel vraag 
naar het tijdelijk huren. Vanuit de huurwoning gaat men dan op zoek naar een nieuwe 
koopwoning.

Marc van Dijk verwacht dat het aantal huurtransacties in het segment rond 1.000 
euro per maand de komende periode zal toenemen. Hij verwacht ook dat het aantal 
transacties in het hogere segment zal toenemen.  Vooral door de komst van meerdere 
multinationals naar Den Haag, maar ook door de groei van reeds bestaande bedrijven, 
zoals Shell die aangeeft de komende jaren honderden extra banen in Den Haag te 
creëren bij de New Energies-divisie.

Figuur 9: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Den Haag H1-2018
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Met name de stad Groningen zorgt ervoor dat de gemiddelde huurprijs per m2 in de 
provincie relatief hoog ligt. Het is een stad waar men graag wil wonen en waar grotere 
voorzieningen zoals een universiteit en ziekenhuis zorgen voor een relatief grote vraag 
naar woningen. Met name Oosterparkwijk en Oud-Zuid laten een relatief hoge m2-prijs 
zien van boven de 13 euro per m2 (13,22 euro in Oosterparkwijk en 13,09 euro in 
Oud-Zuid). Het centrum ligt daar iets onder met een gemiddelde prijs van 11,58 euro 
per m2.

Na daling in de tweede helft van 2017 stijgen de prijzen weer
Waar we in de tweede helft van 2017 nog een daling zagen in de gemiddelde huurprijs 
per m2 zien we in de eerste helft van 2018 dat de stijging van daarvoor weer wordt 
doorgezet. De gemiddelde huurprijs per m2 steeg in deze periode 2,8%. Het aandeel 
nieuwbouw bij de transacties in de eerste helft van 2018 blijft beperkt in Groningen. 
Als we kijken naar het aandeel transacties met een bouwperiode na 2011 zien we dat 
dit slechts 3% van de transacties betreft. Dit percentage ligt in andere grote steden 
relatief hoger.

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
De stad Groningen sluit aan in het rijtje steden buiten de randstad waar huurprijzen 
in de geliberaliseerde huur de afgelopen perioden sterk zijn gestegen. De druk op de 
woningmarkt neemt hier toe. In de grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht 
en Rotterdam, maar ook in de middelgrote steden als Eindhoven en Groningen stijgen 
de prijzen sterker dan in andere delen van Nederland. Het is volgens Leo Timmermans 
(ACM Vastgoed Management) vooral een kwestie van meer vraag dan aanbod. 

Figuur 10: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Groningen H1-2018
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Figuur 11: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Eindhoven H1-2018
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EINDHOVEN

Met name in het stadsdeel Woensel-Zuid zien we in de eerste helft van dit jaar een 
relatief hoge m2-huurprijs van 13,41 euro per m2. Deze ligt opvallend genoeg hoger 
dan in het centrum van Eindhoven waar woningen zijn verhuurd voor een gemiddelde 
prijs van 10,51 euro per m2. Dit komt met name door diverse transacties van relatief 
kleine appartementen met een huurprijs boven de 1000 euro. De laagste m2-prijs is te 
vinden in Woensel-Noord. Hier lag de prijs onder de 9 euro (8,55 euro per m2). 

Stijging van de gemiddelde prijs iets afgezwakt 
Waar we in de tweede helft van 2017 een grote stijging zagen van bijna 11% ten 
opzichte van een jaar eerder, zien we in de eerste helft van 2018 dat de groei is 
teruggezakt naar 2,8%. De gemiddelde m2-huurprijs lag in Eindhoven de eerste helft 
van dit jaar op 10,36 euro. Dit is iets lager dan in de laatste helft van 2017 toen de 
gemiddelde prijs uitkwam op 10,92 euro per m2.

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
Eric Prevoo van vb&t ziet in Eindhoven een aanhoudend hoge vraag in het segment 
tot 1.000 euro per maand waarbij de grootste druk is te zien bij woningen tussen de 
750 euro en 900 euro per maand. Om aan deze met name hoogstedelijke vraag te 
kunnen voldoen is de gemiddelde grootte van de appartementen maar ook van de 
eengezinswoningen fors afgenomen. 

Vanuit de investeerders is er veel vertrouwen en dus vraag in de Brabantse en met 
name Eindhovense beleggersmarkt. De pijplijn voor de komende jaren voorziet met 
name in appartementen in de grootte van 40 tot 70m2, waarvan deels gestoffeerd en/
of gemeubileerd.

Vooral de toevoeging van nieuwbouw met kleine metrages (40-70 m2), waarvan 
een aanzienlijk deel gestoffeerde en/of gemeubileerde woningen was opvallend de 
afgelopen periode. Verwachting is dat de vraag de komende tijd zal aanhouden. Met 
name de constante vraag van starters, senioren, expats en als tussenoplossing voor 
nieuwbouw speelt hierin een rol.
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In de wijk Overvecht zien we begin dit jaar dat de gemiddelde huurprijs per m2 boven 
de 16 euro uitkomt. De gemiddelde huurprijs ligt hier op 16,48 euro per m2. Na de wijk 
Overvecht zien we de hoogste huurprijs in Zuid. Hier ligt de gemiddelde prijs op 14,24 
euro per m2. Opvallend is dat de binnenstad bij de laagste gemiddelde m2-prijzen terug 
te vinden is. De gemiddelde huurprijs lag hier op 12,29 euro. Alleen in Vleuten-De 
Meern lag de huurprijs lager (10,12 euro per m2).

Ogenschijnlijke daling van de gemiddelde prijs
Doordat we in de eerste helft van 2016 een relatief laag gemiddelde m2-prijs had-
den (9,91 euro per m2) en het half jaar daarop juist een hele hoge (13,74 euro per 
m2) zien we dat de percentages ten opzichte van een jaar eerder een wat vertekend 
beeld laten zien. Zo komen we in de eerste helt van 2018 uit op een daling van de 
gemiddelde prijs ten opzichte van een jaar eerder op bijna 5%. De daling een half 
jaar eerder leek zelfs nog veel groter en kwam uit op bijna 20%. Inmiddels zien we 
dat vanaf de tweede helft 2017 de prijs geleidelijk aan het stijgen is van 11 euro in 
de tweede helft 2017 naar 11,40 euro in de eerste helft van 2018.

Lokale makelaars en vastgoedmanagers aan het woord
Willem Wattez van De Keizer makelaarsgroep ziet in Utrecht dat met name de groep, 
waaronder ook veel alleenstaanden, die teveel verdienen voor een sociale huurwoning 
en te weinig voor de vrije sector tussen wal en schip vallen in Utrecht. Daarbij zijn 
er bij de sociale huur in Utrecht lange wachttijden. “Een andere ontwikkeling die wij 
zien is dat bij bepaalde nieuwbouwprojecten in Utrecht (Terwijde en Leidsche Rijn) 
maximale kale huurprijzen worden opgelegd om het voor de eerder genoemde groep 
mogelijk te maken aan een betaalbare woning te komen”, aldus Wattez.
 
De meeste transacties worden momenteel gemaakt in de wijk Leidsche Rijn. Dit is 
met het nieuwe winkelcentrum een opkomende wijk met veel nieuwbouw. Daarbij is 
dit ook een wijk met relatief veel expats. Met name de 3-kamer appartementen in de 
middeldure huur lijken in trek in Utrecht.

Figuur 12: Gemiddelde huurprijs en huurprijs per m2 in Utrecht H1-2018
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Utrecht
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VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland), de brancheorganisatie van vastgoedmanagers, en de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM staan gezamenlijk voor circa 31.000 
huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Daarmee is een marktaandeel van circa 50% gemoeid. Sinds
2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen. NVM en VGM NL streven naar 
een minder sterk gereguleerde woningmarkt, waarbij de keuzevrijheid van de consument leidend is bij de invulling 
van zijn of haar woonwens.
De cijfers in deze rapportage betreffen de prijsontwikkeling van huurmutaties, dus gerealiseerde verhuurtransacties. 
De huurprijsstijging voor de zittende huurder is vaak veel lager en valt buiten deze analyse
Voor de gepresenteerde cijfers geldt in zijn algemeenheid dat deze niet alleen onder invloed van marktwerking tot 
stand komen, maar dat ook de volgende aspecten een rol spelen:

• Verhouding woonhuizen en appartementen
• Oppervlakte van de woningen
• Locatie van de transacties 
• Bouwjaar (bijvoorbeeld aandeel nieuwbouw)

De cijfers zijn gebaseerd  op alle sinds 1 januari 2014 door NVM en VGM NL afgemelde huurwoningen, inclusief 
nieuwbouw en beleggingsobjecten. Dubbele afmeldingen (door NVM én VGMNL) zijn uitgefilterd. Verder worden de 
volgende filters gebruikt: Huurprijs tussen 85 en 10.000 euro per maand, huurprijs per vierkante meter tussen 4 en 
25 euro per maand (kale huur, dus exclusief servicekosten, gas-, water-, licht- of administratiekosten) of tussen 4 
en 35 euro per maand (gemeubileerd en gestoffeerd). Woonoppervlakte groter dan 9 vierkante meter.

De gepresenteerde cijfers in deze rapportage van NVM en VGM NL kunnen afwijken van andere bronnen die 
rapporteren over de huurmarkt. Zo brengen ook partijen als CBS, Pararius en MVGM cijfers over de (vrije) huurmarkt 
uit. Verschillen in bijvoorbeeld aantallen, gemiddelde prijzen of ontwikkelingen kunnen veroorzaakt worden door de 
gebruikte bronnen, de gebruikte rekenmethodiek, vraagprijs ten opzichte van transactieprijs en de verhouding van 
transacties naar bijvoorbeeld woningtype, regio of andere segmentatie, en door het marktsegment waarover wordt 
gepubliceerd. 

Definities

Urbanisatiegraad/Stedelijkheid 
De urbanisatiegraad van een buurt wordt bepaald op basis van de adressendichtheid, waarbij de volgende indeling 
wordt gebruikt:
Zeer sterk stedelijk:           >= 2500 omgevingsadressen per km2
Sterk stedelijk:           1500 –< 2500 omgevingsadressen per km2
Matig stedelijk:           1000 –< 1500 omgevingsadressen per km2
Weinig stedelijk:           500 -< 1000 omgevingsadressen per km2
Niet stedelijk:                        < 500 omgevingsadressen per km2
 
Gebiedsindeling
In deze rapportage wordt gewerkt met de gemeente-, wijk- en buurtindeling 2016 van het CBS.
 
Liberalisatiegrens
De liberalisatie- of vrije huursectorgrens lag in 2014 op € 699,48 en vanaf 2015 op € 710,68.
 
Gestoffeerd/Gemeubileerd
Een gestoffeerde woning is inclusief vloer(bedekking) en gordijnen, en gemeubileerde woning is inclusief meubels. 

Disclaimer:
De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna ‘de NVM’) en Vastgoedmanagement 
Nederland (hierna ‘VGM NL’) behouden zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
NVM of VGM NL. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van NVM en VGM NL is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke 
verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM en VGM NL aan de samenstelling 
van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteden, geeft NVM en VGM NL geen garanties op de volledigheid, 
juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. NVM of VGM NL zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep 
op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

VERANTWOORDING
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