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Persbericht 
Meer woninghypotheken 
In het tweede kwartaal van 2002 zijn er 127 duizend nieuwe 
woninghypotheken bij het Kadaster ingeschreven. Dit is 5 procent meer dan in 
het tweede kwartaal van 2001. Uit cijfers van het CBS blijkt dat met name het 
aantal oversluitingen is toegenomen. Deze stijging hangt onder andere samen 
met de daling van de gemiddelde hypotheekrente vanaf eind 2000. Inmiddels 
is de hypotheekrente weer licht gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van 
een woning is sinds het tweede kwartaal van 2001 met ruim 6 procent 
gestegen tot 199 duizend euro. Mede daardoor is het gemiddelde bedrag van 
de nieuwe woninghypotheken met 6 procent gestegen tot 158 duizend euro. 

 

Vooral meer oversluitingen  

Het aantal nieuwe hypotheken is in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 
2001 met 5 procent gestegen. De toename komt uitsluitend door de groei van 
het aantal oversluitingen (+12 procent). Het aantal hypotheken dat 
samenhangt met een woningtransactie is gelijk gebleven. 

 

Hypotheekrentes verhoogd 

In de periode van december 2000 tot december 2001 is de hypotheekrente 
gedaald van 6,2 procent naar 5,3 procent. Dit heeft mede bijgedragen aan de 
stijging van het aantal oversluitingen.  

Sinds november 2001 is de kapitaalmarktrente echter gestegen. Daarop 
aansluitend hebben banken en institutionele beleggers hun hypotheekrente 
met 0,7 à 0,8 procentpunt verhoogd. Het duurt echter enige tijd voordat de 
rentestijging gevolgen heeft voor de gemiddelde rente op nieuw ingeschreven 
hypotheken. In het tweede kwartaal van 2002 is de laatstgenoemde rente 
opgelopen tot 5,5 procent, een stijging met 0,2 procentpunt ten opzichte van 
het eerste kwartaal. 

 

Gemiddelde nieuwe hypotheek 158 duizend euro 
In het tweede kwartaal van 2002 bedraagt het gemiddelde bedrag van een 
nieuwe hypotheek 158 duizend euro. Dit is ruim 6 procent hoger dan in het 
tweede kwartaal van 2001.  

Deze stijging hangt mede samen met de stijging van de gemiddelde 
verkoopprijs van een woning. In het tweede kwartaal van 2002 bedroeg deze 
verkoopprijs 199 duizend euro tegenover 187 duizend euro in het tweede 
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kwartaal van 2001.  

 

Hypothecaire schuld 331 miljard euro 
De totale hypothecaire schuld bij financiële instellingen is aan het einde van 
het tweede kwartaal van 2002 opgelopen tot 331 miljard euro. De gemiddelde 
hypotheekschuld per woning die met een hypotheek is belast bedraagt 106 
duizend euro. Bijna 90 procent van de eigen woningen is met een hypotheek 
belast. 

 

Technische toelichting 
De bron voor de gegevens is het Kadaster. Het registratiemoment is het 
moment van het passeren van de akte bij de notaris. De verkoopprijzen 
hebben betrekking op bestaande eengezinswoningen en op bestaande en 
nieuwe appartementen. Waar in dit persbericht wordt gesproken over 
oversluitingen, gaat het om oversluitingen en tweede hypotheken. Over 
tweede hypotheken heeft het CBS sinds begin 1999 geen afzonderlijke 
gegevens meer. 
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Woninghypotheken        

  Kwartaal           

 00-4 01-1 01-2 01-3 01-4 02-1 02-2

 mld euro           

Woninghypotheken        

  Nieuw ingeschreven hypotheken 21 14 18 19 21 18 20

  Uitstaande schuld 1) 285 293 298 308 316 324 331

        

 x 1 000           

         

Nieuw ingeschreven woninghypotheken 147 100 120 124 137 115 127

  w.v.        

  Woningtransacties 81 53 64 67 81 57 64

  Oversluitingen / Tweede hypotheken 2) 66 47 56 57 56 58 63

        

 dzd euro           

        

Gemiddeld hypotheekbedrag 144 141 149 155 157 156 158

Gemiddelde verkoopprijs 180 180 187 192 192 195 199

Gemiddelde hypotheekschuld 1) 95 97 98 101 103 104 106

        

 %             

Hypotheekrente 6,2 6,0 5,9 5,8 5,5 5,3 5,5

          

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.  

        

Bron: CBS en Kadaster        

        

 

 


