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De uitstaande hypotheekschuld in Nederland neemt ondanks 
het hoge aantal woningtransacties slechts mondjesmaat toe. 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal transacties al 

zeventien kwartalen op een rij toeneemt ten opzichte van een jaar eerder. 
In diezelfde periode nam de totale uitstaande hypotheekschuld echter 
nauwelijks toe. Alhoewel de groei weer langzaam toeneemt, is deze met 
een jaarlijkse toename van twee procent in het tweede kwartaal van 2017 
nog steeds gematigd (DNB). Deze groei wordt vooral gerealiseerd bij 
niet-banken; het bancair hypothecair krediet groeide slechts met 0,1 
procent.
Bij banken ging het grotere aantal transacties de afgelopen jaren niet 
alleen gepaard met een toename van nieuwe hypotheekschulden, maar 
ook met die van aflossingen (figuur). DNB beschikt sinds december 
2014, naast maandelijkse data over nieuwe hypotheekcontracten bij ban-
ken, ook over het maandelijkse volume aan heronderhandelingen. Op 
die manier is het mogelijk om het volume aan aflossingen af te leiden. De 
aflossingen bij banken zijn dan gelijk aan het saldo van nieuwe contrac-
ten en heronderhandelingen minus de mutatie van het uitstaande hypo-
thecaire krediet van banken en hun Special Purpose Vehicles. 
In de bancaire hypotheekmarkt compenseerde het volume aan aflos-
singen afgelopen jaren grosso modo het volume aan nieuwe hypotheek-
schulden. Een van de redenen hiervoor is dat de overwaarde op veel 
verkochte woningen in Nederland nog relatief beperkt is. Dit betekent 
dat het verschil tussen de hypotheekschuld van de oude en nieuwe eige-
naar van een woning ook vaak nog beperkt is. Bovendien is het volume 

van aflossingen fors. Dit komt allereerst door aanzienlijke incidentele 
aflossingen als gevolg van bijvoorbeeld de schenkingsvrijstelling. Ook 
neemt het volume aan contractuele aflossingen langzaam toe door het 
stijgende aandeel annuïtaire hypotheekleningen. De geringe overwaarde 
en het effect van incidentele aflossingen hebben echter vermoedelijk een 
tijdelijk karakter. Hierdoor kan het uitstaande hypothecair krediet in de 
toekomst verder toenemen. ■ FRANK VAN HOENSELAAR (DNB)

Aflossingen remmen groei bancaire hypotheekschuld woningmarkt
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Mutatie uitstaande bancaire hypotheekschuld
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Werknemers hebben, dankzij hun collectieve arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, gemiddeld meer mogelijkheden 
om de financiële klap op te vangen als zij arbeidsongeschikt 

worden dan zelfstandigen. Maar zelfstandigen beschikken wel over alter-
natieve bronnen, zoals een private verzekering tegen arbeidsongeschikt-
heid, bijverdiensten uit loondienst, een werkende partner en/of vermo-
gen. De laatste jaren kiezen echter steeds minder zelfstandigen ervoor 

om zich op de private markt tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. 
In 2006 was 28 procent privaat verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, 
in 2013 nog maar 24 procent van alle 1,1 miljoen personen. Dit betreft 
alle personen tussen de 20 en 59 jaar oud die hun belangrijkste inkomen 
verdienen als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder of 
freelancer. De vraag is of de onverzekerde zelfstandigen voldoende alter-
natieven hebben. 
Dankzij de bovengenoemde alternatieve inkomensbronnen kunnen de 
meeste onverzekerde zelfstandigen, wanneer zij arbeidsongeschikt wor-
den, terugvallen op een doorsnee-vervangingsinkomen van netto 22.000 
euro (figuur). Dat is minder dan werknemers, die zouden terugvallen 
op een doorsnee-inkomen van 33.000 euro netto. Het verschil bestaat 
omdat het winstinkomen niet verzekerd is door de WW en WIA, en 
het looninkomen van werknemers wel. Bij werknemers zou het mediane 
vervangingsinkomen zonder WW/WIA-uitkering 15.000 euro zijn. 
De onderlinge verschillen tussen zelfstandigen zijn veel groter dan die 
tussen werknemers. Een kwart van de onverzekerde ib-ondernemers 
komt niet verder dan een vervangingsinkomen van 7.000 euro per jaar, 
terwijl het meest voorziene kwart genoeg alternatieven heeft om jaarlijks 
met zijn of haar huishouden van minimaal 42.000 euro netto te leven. 
Voor de meeste zelfstandigen ligt het vervangingsinkomen dus boven 
het sociaal minimum. Wanneer we ook de zelfstandigen meetellen die 
wel privaat verzekerd zijn, blijkt voor een kwart van die zelfstandigen het 
vervangingsinkomen onvoldoende te zijn om – zonder bijstand – in een 
minimuminkomen te voorzien. ■ ERNEST BERKHOUT (CPB)

Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid sociale zekerheid

Jaarlijkse opbrengst uit alternatieven, 
bij arbeidsongeschiktheid tot aan pensioen
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