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Aan de raad, 

1. Inleiding 

In opdracht van het stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten heeft Economisch 
Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek gedaan naar de omvang en de effecten van restschulden op de 
woningmarkt. 

Gedurende de crisis zijn de woningprijzen ten opzichte van 2 0 0 8 met circa 20 o7o gedaald. Voor een deel 
van de woningeigenaren betekent dit dat de waarde van de woning lager ligt dan de uitstaande 
hypotheek; de woning staat "onder water". Er is dan sprake van onderwaarde. Bij verkoop manifesteert de 
onderwaarde zich als restschuld die niet kan worden gefinancierd met de hypotheek voor de aankoop van 
een nieuwe woning. De restschuld die huishoudens hebben zal dus anderszins moeten worden 
gefinancierd. 

Uit het onderzoek blijkt dat van de huishoudens met een huis met onderwaarde ruim 80oXo de woning in de 
afgelopen 1 0 jaar heeft gekocht. Prijsdaling van de woning is de verklarende factor achter de toename 
van het aantal huishoudens. De omvang van de huishoudens met een onderwaarde concentreert zich 
met huishoudens in de leeftijdsgroep 2 5 tot 4 5 jaar. In de leeftijdsgroep 2 5 tot 3 5 jaar heeft 67 07o van de 
huishoudens in de koopsector te maken met een onderwaarde. Een belangrijk deel van de huishoudens 
met onderwaarde op de woning (44 0 7o) kan niet verhuizen, omdat onder de huidige leennormen het 
inkomen ontoereikend is om de financiering van een nieuwe kwalitatief betere woning en de restschuld te 
dragen. In combinatie met het terugbrengen van de leencapaciteit (strengere eisen banken) in de 
afgelopen jaren zorgt dit ervoor dat mensen als het ware vastzitten in hun huis. Er is geen sprake meer 
van doorstroming op de woningmarkt. Ook de verlaging van de NHG (Nationale Hypotheekgarantie) heeft 
in negatieve zin bijgedragen aan de beperkte doorstroming. De geldverstrekkers zelf kennen restricties in 
het financieren van woningen met een onderwaarde. Deze restricties zijn erg uiteenlopend, waardoor de 
consument ongewild afhankelijk is geworden van het beleid van de eigen geldverstrekker. 

Het gebrek aan doorstroming heeft ook ongewenste effecten op de economie, onder andere beperking 
arbeidsmobiliteit, minder investeringen in woningen zelf en woninginrichting. Om een oplossing te zoeken 
voor deze problematiek heeft SVn een product ontwikkeld genaamd de Restschuldlening. Bij het kopje 
achtergronden vind u nadere informatie over het product Restschuldlening. 

Ter inzage ligt: 



2. Achtergrond 

De spelregels van de Restschuldlening 

Met de Restschuldlening beschikt een particuliere woningeigenaar over de financiële middelen om de 
restschuld van zijn of haar huidige woning te financieren, zodat hij of zij kan verhuizen naar een nieuwe 
woning. De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast de eerste hypotheek voor de 
aankoop van de nieuwe woning. De Restschuldlening zorgt er niet voor dat mensen aangemoedigd 
worden om zich in de schulden te steken. Er wordt nadrukkelijk getoetst aan het inkomen en evt. 
aanwezige eigen vermogen Het feit dat de banken deze markt niet of onvoldoende oppakken is voor een 
belangrijk deel gelegen in de strengere eisen waaraan banken dienen te voldoen en niet in het feit dat er 
onverantwoorde risico's worden genomen als je de lening wel verstrekt. 

De Restschuldlening kan de gemeente afstemmen op de eigen beleidsdoelstellingen. Als gemeente stel 
je eigen voorwaarden voor het verstrekken van de lening vast. Zo kan de lening worden ingezet voor een 
bepaalde wijk, een afgebakende doelgroep of een specifiek project. Ook kunt u, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, de maximale lening en de hoogte van de aankoopprijs van de nieuwe woning bepalen. 

De vaste voorwaarden 

» De restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012 en voor 31 december 2017. 
* De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, aanvullend op een 

eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning. 
» Inkomen van aanvragers van 57 jaar of ouder wordt niet meegenomen bij de 

bepaling van de maximale Restschuldlening. 
* De lening wordt aangevraagd in de gemeente/provincie waar de nieuwe woning 

staat. 
* De eigendomsakten van de oude en nieuwe woning mogen op het moment van 

aanvraag van de lening nog niet gepasseerd zijn bij de notaris. De 
eigendomsakte van de nieuwe woning dient altijd eerder te passeren dan de 
eigendomsakte van de oude woning. Uiteraard kunnen de akten pas passeren 
indien er akkoord is van SVn en de eerste geldverstrekker. 

* De aanvrager is een particulier waarvan de oude woning als eigen woning en 
hoofdverblijf fungeert (behoudens tijdelijke verhuur). De aanvrager dient de 
nieuwe woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken. 

» Er moet sprake zijn van een werkelijke aan- en verkooptransactie. 
« De lening bedraagt minimaal C 10.000, -. Het maximum bedrag van de lening is 

afhankelijk van de regeling van uw gemeente/provincie, de omvang van de 
fiscale restschuld en de financiële draagkracht, maar bedraagt nooit meer dan 
C 75.000, -. 

« De looptijd van de Restschuldlening is 15 jaar. 
. De rente wordt vastgesteld op het moment van offreren en is gebaseerd op een 

door SVn vastgestelde rente voor 15 jaar. De rente is gedurende de gehele 
looptijd vast. 

« De Restschuldlening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in 
maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand. 

. De Restschuldlening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar 
gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de nieuwe 
woning bij de notaris. 

* Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van 
C 250, -. 

2 



Hoe wordt de Restschuldlening aangevraagd? 

» Stap 1:De aanvrager vraagt bij de gemeente een toewijzingsbrief 
Restschuldlening aan. De gemeente toetst de aanvraag aan haar eigen 
verordening en controleert de verkoopopdracht. 

« Stap 2: Als de aanvrager in aanmerking komt, overhandigt de gemeente de 
aanvrager de aanvraagset voor de Restschuldlening en de toewijzingsbrief. In 
de toewijzingsbrief staat welk maximale bedrag er gereserveerd is voor de 
klant en wordt het voorbehoud van een positieve krediettoets opgenomen. Van 
de toewijzingsbrief stuurt de gemeente een kopie naar SVn 

. Stap 3: De aanvrager stuurt het aanvraagformulier en de op de checklist 
genoemde stukken naar SVn. Als alle stukken bij SVn binnen zijn, nemen zij de 
leningaanvraag in behandeling. De aanvraag wordt financieel getoetst op 
haalbaarheid. De aanvrager kan alleen een offerte bij SVn aanvragen als er 
een voorlopige koopovereenkomst van de oude woning en de nieuwe woning 
getekend is. Daarnaast dient ook de offerte van de eerste geldverstrekker voor 
de financiering van de nieuwe woning aangeleverd te worden. 

* Stap 4: Bij een positieve toetsing ontvangt de aanvrager een offerte voor de 
Restschuldlening. Hierin staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn 
(rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd van de lening en de 
overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt de aanvrager een Toelichting op 
een Restschuldlening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. Bij een 
negatieve toetsing ontvangt de gemeente bericht van SVn. De gemeente stuurt 
op basis van deze negatieve toets een afwijzingsbrief naar de aanvrager. Deze 
afwijzingsbrief vermeldt dat de toewijzingsbrief wordt ingetrokken. 

» Stap 5: Nadat de offerte met overeenkomst van geldlening is ondertekend, is het 
leenbedrag direct beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt de 
aanvrager elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan 
rente en aflossing aan SVn. 

« Stap 6: Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een 
depot gestort. Zodra de nieuwe woning bij de notaris is gepasseerd, gaat de 
aanvrager over de lening rente en aflossing betalen. Door geld op te vragen uit 
het depot lost de notaris, die belast is met de verkoop en levering van de oude 
woning, de restschuld die ontstaat bij de verkoop van deze woning uiteindelijk 
af. 

3. Overwegingen 
Het gebrek aan doorstroming vormt een probleem op de woningmarkt. Bestaande woningen worden niet 
verkocht omdat er geen sprake is van doorstroming en een grote groep huishoudens zit vast in hun 
woning met de daarbij behorende negatieve gevolgen voor de economie. Ander nadeel is dat de 
nieuwbouw van woningen in de koopsector zich op dit moment met name richt op de goedkope koop. 
woningen waarvan verwacht wordt dat we hierover 10-15 jaar voldoende van hebben. Het is wel een 
bewuste keus geweest om op deze acute vraag in te spelen, zie de Woonvisie van 26 maart 2015, maar 
het meest gewenst is toch om ook rekening te houden met de lange termijnvraag. Het instrument van de 
Restschuldleningen is een mogelijkheid om de doorstroming te bevorderen en daarmee meer in te spelen 
op de daadwerkelijk vraag op de woningmarkt. 
Het SVn heeft hiervoor een conceptverordening opgesteld waar de gemeente een aantal keuzes heeft. 
Het gaat hierbij om de volgende keuzes: 
De maximale koopprijs van de woning. Voorgesteld wordt om deze te stellen op een koopprijs van C 
245.000, -. Dit komt ongeveer overeen met de gemiddelde koopprijs van een twee onder één kapwoning 
en is gelijk aan de huidig geldende NHG grens. Het maximale bedrag is opgenomen enerzijds om te 
voorkomen dat de markt te veel wordt verstoord en anderzijds om de risico's voor de gemeente te 
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beperken. Het moet voorzien in een vraag waar de markt het momenteel laat liggen en niet om mensen 
met een al dure woning in een nog duurdere woning te laten woningen. 
Soort/type woningen: Het idee is om net als met de starterslening de restschuldlening zowel voor 
nieuwbouw woningen als voor bestaande woningen open te stellen. 
Bindingseisen Het voorstel is om net als bij de starterslening geen bindingseisen te stellen. 
Maximale omvang lening: Vergelijkbaar met de starterslening wordt voorgesteld om de maximale omvang 
van de lening te leggen op C 30.000, -

4. Middelen 
Beheerkosten 
De gemeente betaalt jaarlijks per 1 januari een beheervergoeding van 0,5o7o op jaarbasis over de 
schuldrest van de leningen. 

Budget 
Het is lastig om in te schatten hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de lening. Wij stellen u voor om op 
basis van artikel 3 van de verordening Restschuldlening een bedrag in te zetten van C 250.000, - voor het 
versterken van Restschuldleningen. Zodra het bedrag is uitgeleend kan het bedrag weer worden 
aangevuld. De ervaring met de starterslening leert dat er in de eerste jaren regelmatig extra budget 
beschikbaar moet worden gesteld, maar dat na verloop van tijd het revolverende fonds zijn werk doet en 
er geen of minder geld meer bij hoeft te worden gelegd. Revolverend houdt in dat er rente en aflossing 
wordt betaald over de uitgezette leningen en dat deze rente en aflossing kan worden gebruikt om weer 
nieuwe leningen uit te zetten. 

5. Risico's 
De risico's zijn het kredietrisico over de hoogte van de verstrekte lening. 
Tevens loopt de gemeente ook het risico om over de uitgeleende gelden tijdelijk geen rente inkomsten te 
ontvangen, omdat de hypotheekgever niet kan/wil betalen. 
De Restschuldleningen zijn niet NHG geborgd, wel wordt een 2 e hypotheek gevestigd op de nieuwe 
woning die wel valt onder NHG. Deze zekerheid werkt pas als de som van de leningen lager is dan de 
waarde van de woning. Bij aanvang is dit nog niet het geval. 

Deze risico's zijn echter aanvaardbaar omdat: 
De lening is vertrekt onder de huidige NHG financieringsnormen (LT^Gedragscode Hyp.Fin.)) 
waarbij rekening is gehouden met de eerste hypotheek op de nieuw aan te kopen woning en de 
restschuld lening; 
Dit betekent dat de betaalbaarheid van beide leningen verantwoord wordt geacht. 
De eerste hypotheek annuïtair wordt afgelost; hierdoor neemt per maand de hoogte van deze 
lening af. 
Dit zelfde geldt ook voor de restschuld. Deze wordt ook vanaf de eerste maand annuïtair afgelost 
en na 15 jaar is de lening geheel betaald. 
Hierdoor wordt het risico van de uitstaande gelden maandelijks minder. 
Tegenover de leningen staan de hypotheekrechten. 
Indien de waarde van de woning in de komende 6 jaar niet stijgt, dan zal door de annuïtaire 
aflossing na 6 jaar, de waarde van de woning gelijk zijn aan de som van de 2 hypotheken. 
Indien de waarde van de woning in de komende 4 jaar met 107o stijgt, dan zal door de annuïtaire 
aflossing na 4 jaar, de waarde van de woning gelijk zijn aan de som van de hypotheken. 
Indien de waarde van de woning daalt, duurt het uiteraard langer. 
Gemeente ontvangt een marktconforme rente van hypotheekgever (onder aftrek van de kosten 
met SVn). 

Het kredietrisico geldt met name in de eerste jaren. Hier staat tegenover dat leningen volgende de huidige 
inkomenstoetsen betaalbaar zijn voor de gehele looptijd. 

6. Communicatie/Aanpak 

Net als bij de introductie van de startersleningen zullen de hypotheekverstrekkers en tussenpersonen op 
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de hoogte worden gesteld van het feit dat wij als gemeente het product Restschuldleningen aanbieden en 
zij zullen ook de nodige informatie ontvangen. Bij de introductie van het product startersleningen hebben 
zij bijgedragen aan het succes van het product. Dit zal waarschijnlijk ook bij dit product het geval zijn. De 
eerste hypotheekverstrekker heeft immers ook een voordeel bij het product omdat ze hierdoor extra 
leningen kunnen verstrekken Daarnaast zal er ook voorlichting gegeven worden over het product op de 
gemeentelijke website. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om: 
1. De verordening Restschuldlening vast te stellen, onder de voorwaarden dat de minimale lening 

C 10.000,- bedraagt en de maximale lening C 30.000,-, de maximale koopprijs van de woning 
C 245.000,- is en de lening kan worden aangevraagd door in Nederland woonachtige en 
verblijfsgerechtigde personen. 

2. Op basis van artikel 3 van de Verordening Restschuldlening een budget beschikbaar te stellen van 
6 250.000, -. - , — . 

Hoogachtend, 
Burgemeester èn wethouders van Steenbergen, "ì Burgemeester ėn 

R.A. Bďáers 

de burgermeester 

n Belt, MBA 


