
Meer keuze voor kopers op woningmarkt 
Utrecht, 12 januari 2023 – Het groeiende woningaanbod biedt woningkopers meer 
keuze en kansen tegen licht gedaalde prijzen. Daarmee komt de koopwoningmarkt in 
wat rustiger vaarwater. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van 
NVM-dochter brainbay over het vierde kwartaal van 2022. NVM-makelaars 
verkochten in het vierde kwartaal 2022 32.500 bestaande koopwoningen. Dit is 
vergelijkbaar met het derde kwartaal 2022 en 8% minder dan een jaar eerder. Het 
aantal woningen dat in aanbod staat, stijgt omdat er minder wordt verkocht en 
meer te koop wordt gezet. Het woningaanbod is in het vierde kwartaal 2022 meer 
dan verdubbeld ten opzichte van het vierde kwartaal 2021. Bij NVM-makelaars staan 
bijna 35.000 woningen te koop. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande 
woning is in het vierde kwartaal van 2022 407.000 euro, een daling met 3,7% ten 
opzichte van het derde kwartaal 2022. Ondanks deze daling is 45% van alle 
verkochte woningen in het vierde kwartaal 2022 boven de vraagprijs verkocht. Voor 
het eerst sinds negen jaar daalt de gemiddelde verkoopprijs op jaarbasis met 6,4%. 
Dit markeert een omslagpunt ten opzichte van het afgelopen jaar toen de prijs met 
zo’n 20% op jaarbasis steeg. 
 
Lana Gerssen, makelaar en NVM-vakgroepvoorzitter Wonen: “Het vierde kwartaal 
2022 was vriendelijker voor de woningkoper. In het derde kwartaal 2022 zagen we 
voor het eerst een prijsdaling van kwartaal op kwartaal. Dat is ook in het vierde 
kwartaal van 2022 het geval maar met 3,7% is die relatief beperkt, als ik dit afzet 
tegen de enorme prijsstijgingen die we in de afgelopen jaren hebben gezien. De 
extreem verhitte markt lijkt daarmee achter ons te liggen al maak ik me wel zorgen 
over de betaalbaarheid gezien de gestegen hypotheekrente. We zien regelmatig 
voorspellingen voorbijkomen over de prijsontwikkeling; de een nog stelliger dan de 
ander. Achteraf blijkt dan wat het écht is geworden. De woningmarkt heeft nu 
eenmaal haar eigen dynamiek. Voorspellen vereist een glazen bol en die is niet altijd 
helder. Als makelaar ben ik hoe dan ook blij dat het woningaanbod verruimt en 
daarmee ook de keuzes voor de woningkoper. We zijn er echter nog niet. De bevolking 
groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen. De ontwikkeling van het aanbod 
kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort. Mijn zorg blijft dat we de 

woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transacties bestaande woningbouw 
• NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal van 2022 32.500 woningen wat 
vergelijkbaar is met het derde kwartaal 2022 en bijna 8% minder dan een jaar 
geleden. 
• Het aantal te koop gezette woningen is in het vierde kwartaal 2022 op 
kwartaalbasis met 1% afgenomen naar 41.700 woningen. Vergeleken met een jaar 
geleden is het 14% gestegen. 
• De transactieprijs ligt in het vierde kwartaal van 2022 3,7% lager vergeleken met 
het derde kwartaal 2022. 
• De transactieprijs komt in het vierde kwartaal van 2022 daarmee uit op 407.000 
euro. Voor het eerst in ruim negen jaar daalt de prijs op jaarbasis met 6,4%. 
• De prijs van tussenwoningen daalde op kwartaalbasis 2,8% en komt daarmee uit 
op 367.000 euro. 
• Een hoekwoning noteert op kwartaalbasis een daling van 3,2% met een prijs van 
396.000 euro in het vierde kwartaal 2022. 
• De 2-onder-1-kap woningen noteren met een min van 4,8% ten opzichte van het 
derde kwartaal een prijs van 438.000 euro. 
• De prijs van appartementen ging in een kwartaal tijd met een min van 3,4% naar 
345.000 euro. 
• Vrijstaande woningen daalden met 5,5% op kwartaalbasis naar gemiddeld 605.000 
euro. 
• Vergeleken met een jaar geleden daalden de transactieprijzen van tussenwoningen 
met -5,8%, hoekwoningen -4,9%, 2-onder-1-kap woningen -7%, appartementen 
-7,2% en vrijstaande woningen -6,6%. 
• Van de woningen werd in het vierde kwartaal 2022 45% boven de vraagprijs 
verkocht. Een kwartaal eerder was dit 66% en jaar geleden 82%. 
• Het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs is verder afgenomen. De 
afgelopen jaren werd gemiddeld steeds meer betaald dan de vraagprijs. In het 
vierde kwartaal 2022 is een plusje van 0,1% boven de vraagprijs betaald. In het 
derde kwartaal 2022 was dit een plus van 3,2%. 
• In het vierde kwartaal 2022 is een woning na gemiddeld 30 dagen verkocht, 3 
dagen langer dan in het derde kwartaal 2022. 
 


