
Transactiecijfers NVM-regio Amsterdam
4e kwartaal 2019

Vanochtend heeft de NVM de kwartaalcijfers gepresenteerd in
het Hilton Hotel in Amsterdam. De cijfers zijn inmiddels
beschikbaar via de portal van de NVM, maar wij willen jullie ook
informeren over de ontwikkelingen binnen de MVA-regio:
Amsterdam, Zaanstreek, Haarlemmermeer en Waterland.

Woningcrisis verandert in woningnood

Het totale woningaanbod in Nederland is gedaald met 4%, de woningmarkt is

daardoor in het vierde kwartaal nog krapper geworden. Tijdens de

persconferentie gaf voorzitter Onno Hoes aan dat er al weinig woningen te koop

staan maar dat er ook niet veel nieuwe woningen te koop komen te staan. De

voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe maar de veronderstelling is

dat deze zichzelf mogelijk uit de markt prijzen doordat ze te duur worden

aangeboden. De gemiddelde prijs steeg met 10% tot gemiddeld € 388.000,-

NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal 40.000 woningen. Dit brengt

het totaal voor 2019 op 149.000 woningen. Dit getal is ongeveer gelijk aan het

aantal verkochte woningen in 2018. Met de ontwikkelingen die we zien is het

wel de vraag of dit aantal voor 2020 gehaald gaat worden. We zien dat de

doorstroom stokt en de PFAS- en stikstof-problematiek helpen niet mee.



Stijgende verkoopprijzen in regio Amsterdam* na twee kwartalen

van dalingen

De gemiddelde verkoopprijs voor een woning in Amsterdam bedraagt in het

vierde kwartaal € 481.000,-. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dit een

stijging van maar liefst 6,9%. Historisch gezien is dit een record bedrag. De m2

prijzen zijn met 2% gestegen t.o.v. 2018 naar € 5.300,-, binnen de ring ligt de

mediane verkoopprijs boven de € 500.000,-

In de cijfers van kwartaal 2 en 3 zagen we een daling in de gemiddelde

opbrengst. Even hebben we gedacht dat de markt zich misschien enigszins zou

stabiliseren, zover lijkt het echter nog niet te zijn. Wel zien we een stijging van

14% in de gemiddelde verkooptijd van een woning t.o.v. 2018, een woning staat

gemiddeld 28 dagen te koop.



De gemiddelde verkoopprijs in Nederland is gestegen met 7,5%. Dit is een

opvallende ontwikkeling, want de afgelopen jaren lag het percentage in

Amsterdam altijd hoger dan de rest van Nederland.

*De regio Amsterdam bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de

plaats Abcoude (gemeente Ronde Venen).

Ontwikkelingen in het aanbod en de vraagprijzen

Het aanbod is in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar maar met 0,1%

toegenomen naar 1.817 woningen, ten opzichte van het derde kwartaal zien we

een stijging van ruim 24,5%.

De vraagprijzen van de woningen in het aanbod stegen met gemiddeld 8,1%

naar € 622.000,-. De gemiddelde vraagprijs van appartementen steeg het

hardst met gemiddeld bijna 12% naar € 574.000,-, terwijl de gemiddelde

vraagprijs van tussenwoningen met 0,5% steeg naar nu € 644.000,-. De

gemiddelde vraagprijs van de overige 3 woningtypen daalde.

De gemiddelde looptijd van het aanbod is gestegen naar 43 dagen (vorig jaar

34 dagen). Op de vrijstaande woningen na, deze staan gemiddeld 133 dagen in

het aanbod, bedraagt de gemiddelde looptijd tussen de 35 bij appartementen tot

61 bij de 2/1-kap woningen. Landelijk gezien bedraagt het aantal dagen dat

aanbod gemiddeld in de markt staat, 117 dagen; oftewel een factor 2,7 ten

opzichte van Amsterdam. De korte looptijd van de meest voorkomende

woningtypen in het aanbod heeft ook invloed op het percentage woningen dat

langer dan een jaar te koop stond; iets meer dan 4%.

Door het beperkte aantal beschikbare koopwoningen, stijgende vraagprijzen en

een krapte-indicator van 2,3 is er al ruim 5 jaar lang sprake van een krappe

woningmarkt, wat zich vertaalt in een chronisch beperkt en geschikt aanbod



voor kandidaat-kopers.

Wat is de invloed van beleggers en expats op de Amsterdamse

markt?

De belegger en de expat nemen de woningmarkt in Amsterdam over, dat is de

mening van de gemiddelde Amsterdammer en zeker de politiek. Klopt dit wel?

Van het totale aantal woningen dat verkocht is is 15% aan beleggers verkocht

en 9% aan expats. Het percentage woningen dat aan expats verhuurd wordt

bedraagt 24% in Amsterdam. In de plaatsen Den Haag, Amstelveen en

Wassenaar zijn deze percentages respectievelijk 31, 40 en 54%. Een stuk

hoger dan in Amsterdam dus.



Wat zijn de verwachtingen voor 2020?

De verwachting is dat de keuze voor kopers ook in 2020 laag zal zijn en dat

door de grote krapte de prijzen zullen blijven stijgen. Vooral voor kopers met 1,5

tot 2 keer modaal is er nauwelijks keuze. Ondanks de lage rente zien we ook

dat de financieringsmogelijkheden achter blijven bij de ontwikkelingen van de

woningprijzen. Het aflossingsregime van de financiële instellingen geven een

starter minder mogelijkheden. Dit betekend concreet dat er ook in 2020 voor

een grote groep kopers weinig keuze zal zijn in Amsterdam.

De verwachting is dat steeds meer mensen gaan kiezen voor de omliggende

gemeenten, gebieden en plaatsen met een goede infrastructuur (OV en

snelweg) zoals Almere Poort, Naarden, Bussum, de Zaanstreek, Haarlem etc.

hebben de voorkeur. Verder is de verwachting dat mensen gaan uitwijken naar

de huursector, hun wensen aanpassen of langer wachten met het kopen van

een woning.

Zijn er oplossingen?

Het toevoegen van aanbod is de enige structurele oplossing. Hiervoor zal er



een strakke regie op de bouwproductie genomen moeten worden en moet er

gekeken worden naar lange termijn oplossingen. Om hiertoe te komen zullen de

ambities die er zijn en het beleid dat er is op één lijn moeten liggen, dat is op dit

moment nog niet het geval dit kan averechts werken.

Onderstaand ter illustratie de daling in populariteit op de zoekterm Amsterdam

v.s. Zuid-Kennemerland en Zaanstreek weergegeven in een grafiek. In 2019

zien we de lijn onder de 0 dalen wat inhoud dat de andere regio's populairder

zijn om op te zoeken dan Amsterdam.

De ontwikkelingen in de regio Zaanstreek*

In het 4de kwartaal van 2019 werden in de regio Zaanstreek 478 woningen

verkocht. Dat is 1,7% meer dan een jaar geleden toen er 470 woningen werden

verkocht.

De gemiddelde transactieprijs kwam met een gemiddelde stijging van 5,1% uit

op € 308.000,- ten opzichte van een jaar eerder. Vergelijken we de

transactieprijsontwikkeling ten opzichte van een kwartaal eerder, dan is er



sprake van een stijging van 2,5%. Deze sterkste prijsstijging in deze regio

zagen we met name terugkomen bij de verkochte hoek-woningen en

appartementen met gemiddelde transactieprijzen van respectievelijk € 325.000,-

(+8,7%) en € 228.000,- (+ 8,6%).

De verkooptijden lagen voor alle woningtypen op gemiddeld een kleine 4 tot iets

meer dan 5 weken, waarmee de verkooptijd van de 470 verkochte woningen

gemiddeld uitkwam op 29 dagen; een daling van 7 dagen ten opzichte van het

vorige kwartaal. Met name de vrijstaande woningen werden in het afgelopen

kwartaal veel sneller verkocht, te weten in gemiddeld 31 dagen.

Van de verkochte woningen werd ruim 68,5% boven de vraagprijs verkocht.

Gemiddeld werd er 2,3% méér voor een woning betaald dan er gevraagd werd.

Het lopende aanbod in deze regio nam ten opzichte van vorig jaar met ruim

10% af naar 286 woningen. Het aantal nieuw in verkoop genomen woningen

(515 stuks) was het afgelopen kwartaal een fractie hoger dan de aantallen

verkochte woningen, maar ondanks deze toename is er onverminderd sprake

van een zeer krappe woningmarkt.

De gemiddelde vraagprijs van de woningen in het aanbod steeg met 4,7% naar



€ 378.000,-. De gemiddelde vraagprijs van appartementen steeg het hardst met

ruim 12% naar € 259.000,-, terwijl de gemiddelde vraagprijs van vrijstaande

woningen met bijna 11% steeg naar € 587.000,-.

De gemiddelde looptijd van het aanbod is iets opgelopen naar 53 dagen (vorig

jaar 39 dagen). Vooral de vrijstaande woningen staan gemiddeld 108 dagen in

het aanbod. De looptijd van de te koop staande appartementen bedroeg het

afgelopen kwartaal 52 dagen. De relatief korte looptijd van de meest

voorkomende woningtypen in het aanbod heeft ook invloed op het percentage

woningen dat langer dan een jaar te koop stond; minder dan 6%.

Door het beperkte aantal beschikbare koopwoningen, stijgende vraagprijzen en

een krapte-indicator van 1,8 is er al ruim 4 jaar lang sprake van een krappe

woningmarkt, wat zich vertaalt in een chronisch beperkt en geschikt aanbod

voor kandidaat-kopers.

*Onder deze regio vallen de gemeenten Oostzaan en Zaanstad en enkele plaatsen in de gemeente

Wormerland, zoals Jisp, Oost-Knollendam, Spijkerboor en Wormer.

De ontwikkelingen in de regio Waterland*

In het 4de kwartaal van 2019 werden in de regio Waterland 408 woningen

verkocht. Dat is 8,2% meer dan een jaar geleden toen er 377 woningen werden

verkocht.

De gemiddelde transactieprijs kwam met een stijging van 5,3% uit op €

335.000,- ten opzichte van een jaar eerder. Vergelijken we de

transactieprijsontwikkeling ten opzichte van een kwartaal eerder, dan is er

sprake van een stijging van 1,3%. Deze prijsstijging in deze regio zagen we met

name terugkomen bij de verkochte hoekwoningen, 2/1-kap en vrijstaande

woningen met een gemiddelde transactieprijs van respectievelijk € 324.000,- (+

9,8%), € 420.000,- (+ 8,8%) en € 607.000,- (+ 7,4%).



De verkooptijden lagen voor alle 5 woningtypen op gemiddeld 32 tot 45 dagen

voor 4 van de 5 woningentypen. De verkochte vrijstaande woningen deden er

gemiddeld 83 dagen over waardoor de gemiddelde verkooptijd van de 408

verkochte woningen uitkwam op 42 dagen; een stijging van 8 dagen ten

opzichte van een jaar eerder.

Van de verkochte woningen werd ruim 34% boven de vraagprijs verkocht.

Gemiddeld werd er 0,1% minder voor een woning betaald dan er gevraagd

werd.

Het lopende aanbod in deze regio nam ten opzichte van vorig jaar met ruim 9%

af naar 426 woningen. Deze daling qua aanbod werd vooral veroorzaakt

doordat er minder appartementen, 2/1-kap en vrijstaande woningen in verkoop

stonden en werd onder andere veroorzaakt doordat er van deze woningtypen

minder in het aanbod bijkwam.

De gemiddelde vraagprijs van de woningen in het aanbod steeg met 13,5%

naar € 492.000,-. De gemiddelde vraagprijs van appartementen steeg het

hardst met gemiddeld 47,6% naar € 341.000,-, terwijl de gemiddelde vraagprijs

van 2/1-kap woningen met 4,8% zeer beperkt steeg naar nu € 476.000,-. Van



de in aanbod staande vrijstaande woningen steeg de gemiddelde vraagprijs met

11% naar € 782.000,-. Ook van de in aanbod staande tussenwoningen steeg de

gemiddelde vraagprijs. Deze bedroeg in het 4e kwartaal van 2019 € 319.000,-,

wat een stijging van 10% is ten opzichte van een jaar eerder.

De gemiddelde looptijd van het aanbod is met 16 dagen toegenomen naar 111

dagen (vorig jaar 95 dagen). Vooral appartementen, tussen- en hoekwoningen

stonden respectievelijk gemiddeld 92, 57 en 109 dagen in het aanbod;

stijgingen van respectievelijk 46, 15 en 44 dagen. De ruim 2 maal langere

looptijd ten opzichte van de naastliggende woningmarktregio Zaanstreek valt

op. De lange(re) looptijden hebben ook invloed op het percentage woningen dat

langer dan een jaar te koop stond; ruim 18%.

*Onder deze regio vallen de gemeenten Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,

Purmerend, Zeevang, Waterland en de plaats Wijdewormer.

De ontwikkelingen in de regio Haarlemmermeer*

Het aantal transacties nam in deze regio toe met 11,8% naar 540 woningen;

een toename die vooral toe te schrijven was aan de stijgingen van de verkochte

aantallen tussen-, hoek- en 2/1-kap woningen.

De gemiddelde transactieprijs steeg met 11,2% naar nu € 396.000,-. De

sterkste prijsstijgingen zagen we terug bij hoek-, 2/1-kap en vrijstaande

woningen met respectievelijk gemiddelde transactieprijzen van € 401.000,- (+

15,8%), € 520.000,- (+ 15%) en € 690.000,- (+ 28,3%).

Verkopen lukte in gemiddeld 33 dagen (vrijstaande woningen gemiddeld 104

dagen) en daarbij werd 63% van de woningen boven de vraagprijs verkocht.



De aantallen in aanbod staande woningen kende een daling van 11,8%, ten

opzichte van een jaar eerder, naar nu 388 woningen. Echter, in vergelijking met

een kwartaal eerder is er sprake van een lichte stijging van 3,7% van de

aantallen te koop staande woningen.

De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal bleef met 607 stuks vrijwel gelijk ten

opzichte van een jaar eerder (toen 605 woningen nieuw in aanbod).

De gemiddelde vraagprijs steeg in vergelijking met een jaar eerder met 4,7%

naar een gemiddelde van € 548.000,-. Meest opvallende stijger waren de

hoekwoningen die voor gemiddeld € 446.000,- met 9,7% meer te koop stonden

in vergelijking met een jaar eerder. Van de te koop staande 2/1-kap woningen

daalde de gemiddelde vraagprijs met 5,7% naar € 512.000,-.

Door het beperkte aantal beschikbare koopwoningen, stijgende vraagprijzen en

een krapte-indicator van 2,2 is er al ruim 3 ½  jaar lang sprake van een krappe

woningmarkt, wat zich vertaalt in een chronisch beperkt en geschikt aanbod

voor kandidaat-kopers.

*Onder deze regio vallen de gemeenten Haarlemmermeer,  Aalsmeer en Uithoorn.


