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Nieuwe records op woninghypotheekmarkt

In het vierde kwartaal van vorig jaar zijn 182 duizend woning-
hypotheken ingeschreven. Volgens het CBS is dit het hoogste aantal
dat ooit in één kwartaal is ingeschreven. Hiermee is een bedrag
gemoeid van 43 miljard gulden. Ook dit is een absoluut record. De
hypotheekrente heeft in december het laagste niveau sinds 1964
bereikt met een gemiddeld percentage van 5,2 procent.

Vooral meer oversluitingen en tweede hypotheken

Het aantal nieuw ingeschreven woninghypotheken is in het vierde
kwartaal van 1998 met bijna 22% gestegen ten opzichte van hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. Een belangrijke oorzaak van de forse
toename van woninghypotheken in het vierde kwartaal is de daling van
de hypotheekrente in één jaar tijd met 0,6 procentpunt. De stijging van
het aantal inschrijvingen komt grotendeels voor rekening van de
oversluitingen en tweede hypotheken. Meer dan de helft van alle
nieuwe woninghypotheken behoort tot deze categorie.

Woningprijs blijft sterk stijgen

De gemiddelde verkoopprijs voor bestaande koopwoningen bedroeg
afgelopen jaar 273 duizend gulden. Dit is een stijging van 10% ten
opzichte van 1997. Het gemiddelde hypotheekbedrag is vorig jaar nog
sterker toegenomen, namelijk met 16% tot een bedrag van 237 duizend
gulden.

Hypotheekschuld per woning 178 duizend gulden

In één jaar tijd is de hypotheekschuld met 57 miljard gulden toe-
genomen. De uitstaande schuld voor woninghypotheken komt daarmee
eind 1998 uit op 483 miljard gulden. Vijf van de zes eigen woningen zijn
met een hypotheek belast. Op deze woningen rust een gemiddelde
hypotheekschuld van 178 duizend gulden.
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Technische toelichting
De bron voor de hypotheekgegevens is Kadata BV. Gegevens over het
aantal transacties en de gemiddelde verkoopprijs van bestaande
woningen zijn ontleend aan het Kadaster en het Bouwfonds
Woningbouw.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. W.T.
Vissers, tel. (070) 337 45 76. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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groei aantal woninghypotheken t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand  
jaar (linker schaal) en hypotheekrente (rechter schaal)

-40

-20

0

20

40

60

80

100

94-1 94-2 94-3 94-4 95-1 95-2 95-3 95-4 96-1 96-2 96-3 96-4 97-1 97-2 97-3 97-4 98-1 98-2 98-3 98-4

kwartaal

%

3

4

5

6

7

8

%

groei rente

Hypotheken 
Jaar  Kwartaal  
1996 1997 1998 97-4 98-1 98-2 98-3 98-4

mld gld  
Woninghypotheken
  Nieuw ingeschreven hypotheken 82,9 106,5 132,3 31,5 23,2 32,0 33,8 43,2
  Uitstaande schuld 1) 368 426 483 426 440 452 466 483
        

x 1 000  
 
Nieuw ingeschreven woninghypotheken 470 537 577 150 108 145 142 182
  w.v.  
  Woningtransacties 259 281 291 79 55 71 78 87
  Oversluitingen / Tweede hypotheken 2) 211 256 286 71 53 74 64 95

Hypotheekrente %  

6,3 5,8 5,6 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3
1 ) Ultimo, bij banken, verzekeraars, pensioen- en bouwfondsen, inclusief de woninghypotheken aan bedrijven
     en aan het buitenland.
2) Bij de veronderstelling dat elke woningtransactie tot een nieuwe hypotheekinschrijving leidt.


