
INITIATIEFVOORSTEL Starterslening Tilburg 

Een initiatiefvoorstel wordt ingediend bij de Agendacommissie. U kunt het format initiatiefvoorstel 

invullen en sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl Initiatiefvoorstellen gaan eerst naar het college voor 

wensen en bedenkingen. Daarna wordt het voorstel inclusief de wensen en bedenkingen van het 

college besproken in een vergadering van de woordvoerders. Daarna neemt de raad een besluit. Het 

kan ook voorkomen dat de agendacommissie besluit om een initiatiefvoorstel met de wensen en 

bedenkingen van het college direct te agendering voor de raad. 
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Inleiding 
In heel Nederland is momenteel sprake van een oververhitte 
woningmarkt. In het bijzonder starters op de woningmarkt hebben het 
erg moeilijk. Het aandeel starters dat zelf een woning kan financieren is 
in Nederland tussen 2012 tot 2018 meer dan gehalveerd van 29 procent 
naar 13 procent.1 Ook in Tilburg zien we dat de positie van startende 
koopstarters (i.t.t. doorstromende koopstarters) na de economische 
crisis weer terug is op het niveau van voor de crisis.2  
 
Koopstarters hebben op de woningmarkt een moeilijkere positie ten 
opzichte van hun concurrentie, te weten:  

• doorstromers vanuit een koopwoning met overwaarde op hun 
woning en fiscaal gunstige voorwaarden bij de bestaande 
hypotheek;  

• particulier beleggers die koopwoningen kopen voor verhuur en 
daarbij het voordeel hebben dat er geen regels zijn die hen 
verhinderen een (te) hoge huur te vragen.  

• expats die steeds vaker kopen in plaats van huren en daar de 
fiscale voordelen gerelateerd aan het inkomen bij hebben.  

  
Naast de toegenomen concurrentie, zijn in het afgelopen decennium de 
hypotheeknormen aangescherpt. Naast de eis van een annuïtaire 
hypotheek voor fiscale aftrekbaarheid moeten notariskosten, 
taxatiekosten en overdrachtsbelasting nu zelf worden gefinancierd en 
mag sinds 2018 maximaal honderd procent van de getaxeerde 
woningwaarde worden geleend, waardoor een koper gemiddeld zes 

 
1 https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/hoge-verwachtingen.pdf  
2 https://tilburg.notubiz.nl/document/7913119/1#search=%22starterslening%22  
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procent van de woningwaarde aan eigen vermogen moet inbrengen. 
Jongeren hebben door hun korte carrières vaak niet de mogelijkheid 
gehad veel vermogen te sparen en starters kunnen niet de overwaarde 
van een huidig koophuis inzetten.  
 
Er zijn dan ook duidelijke signalen dat, door de recente strengere 
hypotheekeisen en de hogere verkoopprijzen op de woningmarkt, de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid voor bepaalde groepen jongeren 
lager wordt.3 
 
Starterslening 
De Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), biedt starters op de 
koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét 
dat beetje extra te lenen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen 
de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) 
hypotheek bij de bank. Door de Starterslening verhogen koopstarters 
hun door de wet gemaximeerde betaalcapaciteit met maximaal 20%. De 
Starterslening is een tweede hypotheek, aanvullend op de eerste 
hypotheek van een andere geldverstrekker. De startende woningkoper 
heeft de eerste 3 jaar geen maandlasten voor zijn Starterslening. Na deze 
eerste 3 jaar wordt er wel rente en aflossing betaald. Tenzij de 
koopstarter dit nog niet kan betalen. In dat geval vraagt de koopstarter 
een hertoets aan bij SVn. Als zijn inkomen daadwerkelijk onvoldoende is, 
betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het inkomen van zijn 
huishouden op dat moment.  
 
Uit onderzoek blijkt dat de Starterslening het beleidsdoel van gemeenten 
ondersteunt. Zo zijn koopstarters met een Starterslening gemiddeld 
jonger en kopen ze gemiddeld goedkopere woningen dan andere 
koopstarters. Koopstarters met een SVn-lening zijn 27,3 jaar en zonder 
lening 31,7 jaar. Men krijgt op jonge leeftijd toegang tot een koopwoning 
en gebruiken de extra betaalcapaciteit van de Starterslening om de stap 
naar een koopwoning te zetten. Gegeven hun jonge leeftijd en 
waarschijnlijk hun lagere inkomens kopen starters met een Starterslening 
in de goedkoopste prijsklasse.4 
 
De afgelopen jaren is landelijk het aantal afgenomen Starterslening 
gedaald. De belangrijkste redenen die daarvoor worden gegeven zijn de 
overall verslechterde positie van koopstarters,5 het gegeven dat sinds 
2016 drie van de vier G4 steden zijn gestopt met het aanbieden van de 
Starterslening vanwege angst voor verdere stijging van huizenprijzen 
(wat uit onderzoek van het Kadaster ongegrond blijkt)6 en wellicht de 
belangrijkste: de maximale som van starterslening en hypotheek is bij 
elkaar € 290.000, terwijl de gemiddelde woningwaarde in Nederland  

 
3 https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/hoge-verwachtingen.pdf 
4 https://www.svn.nl/media/1687/prijseffecten-startersleningen.pdf  
5 https://www.hypotheker.nl/actueel/persberichten/starterslening-slechts-druppel-op-gloeiende-plaat-voor-
jonge-huizenkopers/  
6 https://www.svn.nl/media/1687/prijseffecten-startersleningen.pdf  

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/hoge-verwachtingen.pdf
https://www.svn.nl/media/1687/prijseffecten-startersleningen.pdf
https://www.hypotheker.nl/actueel/persberichten/starterslening-slechts-druppel-op-gloeiende-plaat-voor-jonge-huizenkopers/
https://www.hypotheker.nl/actueel/persberichten/starterslening-slechts-druppel-op-gloeiende-plaat-voor-jonge-huizenkopers/
https://www.svn.nl/media/1687/prijseffecten-startersleningen.pdf


€ 300.000 is.7 Deze laatste reden gaat echter niet op voor Tilburg; in 
Tilburg is juist sprake van een grote voorraad goedkope koopwoningen.8 
Mede om die reden achten de indieners de Starterslening in Tilburg wel 
degelijke kansrijk.  
 
Starterslening in Tilburg 
De gemeente Tilburg heeft in het verleden al Startersleningen verstrekt, 
maar is daar in 2015 mee gestopt toen het beschikbare budget was 
uitgeput.9 De Starterslening was dan ook een succes; alleen in 2013 en 
2014 werden er al 240 verstrekt. Ook in Tilburg droeg de Starterslening 
bij aan de beoogde doelgroep: de aanvrager van een Starterslening was 
veelal jonger dan 30 jaar en had een gemiddeld inkomen van iets minder 
dan € 30.000,- per jaar waarmee een woning van gemiddeld iets minder 
dan € 150.000,- gekocht werd (zie ook voetnoot 9). 
 
Zoals gezegd worden er sinds 2015 door de gemeente Tilburg geen 
Startersleningen meer verstrekt. De gemeente Tilburg verstrekt wel een 
aantal andere producten van het SVn, die zijn ondergebracht in de 
Stimuleringslening in het kader van de aanpak ‘Aan de slag met je huis’. 
Onder de Stimuleringslening vallen respectievelijk de 
Duurzaamheidslening, de Blijverslening en de Verzilverlening. Kortom, de 
gemeente heeft voldoende ervaring en kennis in huis om de invoering en 
de uitvoering van de Starterslening (spoedig) ter hand te nemen.  

 
Wat zijn uw (politieke) 
overwegingen om dit 
voorstel in te dienen? 
 

In het Bestuursakkoord staat beschreven: “We zien dat voor starters op 
de woningmarkt in Tilburg de uitdagingen groot zijn. Startersleningen en 
starterswoningen kunnen het gewenste steuntje in de rug zijn.” Het 
college heeft de Raad hierover nader geïnformeerd via de 
‘Informatienota Verkennend onderzoek positie koopstarters Tilburg’. In 
deze nota beargumenteert het college waarom in haar optiek 
“aanvullend instrumentarium, zoals startersleningen en 
starterswoningen, onvoldoende leidt tot het gewenste steuntje in de rug 
voor de Tilburgse starters.”  
 
Ondertekenaars van dit initiatiefvoorstel zijn echter van mening dat er 
minstens zoveel argumenten zijn om te onderbouwen dat de 
Starterslening wel degelijk een steuntje in de rug kan zijn voor Tilburgse 
starters. Bovendien stellen zij vraagtekens bij de volledigheid en 
selectiviteit van de door het college geleverde argumentatie. Om die 
reden dienen ondertekenaars nu dit initiatiefvoorstel in en vragen zij de 
Raad een uitspraak te doen over de wenselijkheid van (her)invoering van 
de Starterslening in Tilburg en het college opdracht te geven te komen 
met een Raadsvoorstel voor het (her)invoeren van de Starterslening. 
 
De Starterslening is niet dé heilige graal is, die alle uitdagingen voor alle 
koopstarters gaat oplossen. Desalniettemin is het volgens de indieners 
zeer belangrijk om koopstarters in de huidige oververhitte woningmarkt 
een steuntje in de rug te bieden!  

 
7 https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/4633276/starterslening-jongeren-huizen-hypotheek-daling  
8 https://tilburg.notubiz.nl/document/7913119/1#search=%22starterslening%22  
9 https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2015/01%20raadsbrief%20startersleningen_cnt.pdf#search=starterslening  
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Welk doel wilt u 
bereiken? 
 

1. Het kopen van een woning haalbaarder maken voor 
koopstarters. 

2. Het bevorderen van doorstroming op de huurmarkt. 
3. Het vasthouden en aantrekken van (relatief) jonge inwoners.   

Welk besluit vraagt u 
aan de raad 
 

1. Het uitspreken van de wenselijkheid tot (her)invoering van de 
Starterslening in Tilburg. 

2. Het college daartoe opdracht te geven zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk in Q1 2020 te komen met een Raadsvoorstel voor het 
(her)invoeren van de Starterslening. 

3. Het college te verzoeken om gelijktijdig met de invoering van de 
regeling een gerichte communicatiecampagne op te starten om 
de starterslening onder de aandacht te brengen van de 
doelgroep. 

4. Het college te verzoeken om na invoering van de regeling de 
Raad via de reguliere P&C-cyclus periodiek te informeren over de 
voortgang van de uitvoering en na 2 jaar, of zoveel eerder het 
college het nodig acht, de regeling en de uitvoering te evalueren 
en zo nodig te komen met verbetervoorstellen. 

 
Budgettaire 
consequenties (indien 
van toepassing) 
 

Net zoals het college reeds bij de invoering van de SVn Stimuleringslening 
(bestaande uit de Duurzaamheidslening, de Blijverslening en de 
Verzilverlening) heeft gedaan, dient de gemeente bij het SVn een 
revolverend fonds te starten. Het revolverende karakter van het fonds 
houdt in dat rente en aflossing weer terugvloeien in het fonds en 
opnieuw inzetbaar zijn voor Startersleningen. Wij stellen voor om voor 
de dekking van dit revolverend fonds dezelfde systematiek te hanteren 
zoals bij de Stimuleringslening is gedaan, maar deze financiële 
uitwerkingsvraag beleggen we bij het college.  
 
Ook ten aanzien van de jaarlijks terugkerende kosten voor de gemeente 
(beheerkosten en rentelasten) stellen wij voor de systematiek van de 
stimuleringslening te hanteren, inhoudende dat die kosten in rekening 
worden gebracht bij degenen aan wie een lening is verstrekt en niet ten 
laste komen van de algemene middelen. Ook deze financiële 
uitwerkingsvraag beleggen we bij het college. 
 
Kortom: ons uitgangspunt is een financieringsfaciliteit die enerzijds 
revolverend en anderzijds kostendekkend is. 
 
Budgettair risico gemeente 
Bij de Starterslening wordt een recht van tweede hypotheek gevestigd op 
de woning. Beide leningen (eerste hypotheek en Starterslening) moeten 
voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG). Bij verkoop van de woning wordt de lening volledig afgelost. Dit is 
een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. De gemeente 
loopt daardoor geen risico als de starter onverhoopt de hypotheek niet 
meer kan betalen. Een eventuele restschuld wordt namelijk voldaan door 
de NHG. 
 
Budgettair risico koopstarter 
De starterslening gaat uit van extra lenen op een verantwoorde manier. 
Zo moet de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Bij 



het afsluiten van een hypotheek staat de Stichting Waarborgfonds Eigen 
Woningen dan borg voor de hypotheeklening. Bovendien wordt de 
hoogte van de Starterslening aangepast als de totale financiering (de 
eerste hypotheek en het bedrag in de toewijzingsbrief Starterslening) de 
NHG-norm ten aanzien van de Loan-to-Value of de 
verwervingskostengrens overschrijdt. 
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