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1 Management 
samenvatting 

Aanleiding voor evaluatie 

De Provincie Limburg hanteert sinds 2006 de Startersregeling, met als doel (1) de verbetering van de 

positie van (koop)starters op de Limburgse woningmarkt en (2) bevorderen van de doorstroming op de 

woningmarkt. In 2015 besloten de Limburgse Gedeputeerde Staten - na een positieve tussenevaluatie - de 

Startersregeling te verlengen tot en met 2019, met als toezegging dat de regeling in 2018 wordt 

geëvalueerd. Voor u ligt het resultaat van dit evaluatieonderzoek. Het evaluatieonderzoek bestaat onder 

andere uit een enquête onder gebruikers van de Starterslening en interviews met deelnemende 

gemeenten. 

 

De Startersregeling versterkt de positie van (koop)starters en heeft een positief  doorstromingseffect 

Jaarlijks worden in Limburg 1801 extra woningen verkocht als gevolg van de Startersregeling. Sinds de 

start van de regeling in 2006 zijn er 2.750 Startersleningen verstrekt (peildatum 15 juli 2018). Inmiddels is er 

door de provincie Li

verstrekt in Noord-Limburg, 36% in Midden-Limburg en 21% in Zuid-Limburg. Vermoedelijk hebben de 

regionale verschillen te maken met de relatieve betaalbaarheid van de ver

koopstarters dat gebruik maakt van de Starterslening vertoonde tot 2017 een stijgende lijn (gemiddeld 

7,1%), terwijl het totaal aantal koopstarters in de markt juist daalt. Vermoedelijk hangt dit samen met de 

verslechterde positie van starters in de woningmarkt ten opzichte van doorstromers (door onder andere 

strengere fina  155.000, 

Circa 91% 

van de geënquêteerde starters geeft aan de huidige woning zonder de Starterslening niet te hebben 

kunnen kopen, waarmee we concluderen dat de Starterslening de positie van (koop)starters versterkt.  

Starters met een Startersregeling kan voldoen aan de betalingsverplichtingen, circa 1,2% van de 

Startersleningen verkeert in een default-status (deelvraag 2). Dat is (logischerwijs) een hoger aandeel dan 

bij eerste hypotheken. Startersleningen zijn geborgd met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). 

 

De Startersregeling heeft een positieve invloed op de doorstroming in de Limburgse woningmarkt. 

Iedere Starterslening speelt 0,5 (huur)woningen vrij in de bestaande voorraad.  Daarmee genereert de 

Starterslening een extra doorstromingseffect van circa 90 woningen per jaar in een krappere (sociale en 

vrijesector)huurmarkt. Starterswoningen staan aan het begin van de verhuisketen en genereren daardoor 

minder (extra) verhuisbewegingen dan duurdere doorstromerswoningen. Zonder Starterslening zou 39% 

van de starters niet verhuisd zijn. Van de overige starters had 37% andere mogelijkheden voor financiering 

en zou 16% uitwijken naar een huurwoning.  

 

Gemeenten en financieel adviseurs: positief effecten Startersregeling  

De meeste deelnemende gemeenten signaleren dat de Startersregeling bijdraagt aan de 

beleidsdoelstellingen. De drempel voor koopstarters wordt verlaagd, de regeling simuleert doorstroming 

en starters blijven behouden voor de gemeente (en Provincie). Gemeenten zien aan de andere kant ook 

risico : in gemeentes waar sprake is van huishoudenskrimp - en daardoor marktontspanning en potentiële 

waardedaling van de woning - genereert de Starterslening een verhoogd kredietrisico. Starters met een 

Starterslening zijn met hun relatief hoge leensom immers meer blootgesteld aan waardedaling van hun 

                                                        
1 Van de gemiddeld circa 325 starters die een Starterslening afsluiten was circa 39% niet verhuisd zonder de Starterslening en was 
16% doorgestroomd naar een huurwoning. 
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onderpand dan koopstarters zonder Starterslening. Behoud van marktspanning (onder andere door sloop) 

is daarom wezenlijk om dit risico te mitigeren.  

 

Gemeenten signaleren daarnaast kansen voor verbetering van de werking van de regeling: onder andere 

door het instellen van een leeftijdsgrens, verbeterde aansluiting op lokaal woonbeleid (door in te zetten op 

inbreiding, stedelijke gebieden en gebieden met een hoge toekomstwaarde) en afstemming met de 

duurzaamheidslening. Ook financieel adviseurs staan positief tegenover Starterslening, maar zien 

verbeteringsmogelijkheden in de versnelling van het aanvraagproces. 

 

Verbetering van de Startersregeling optimaliseert de maatschappelijke effecten 

De Starterslening heeft een positief Kosten-  miljoen (netto contant) (ten 

opzichte van een scenario zonder Starterslening). Uit de Kosten-Batenanalyse (KBA) blijkt dat optimalisatie 

van de Startersregeling een nog groter positief maatschappelijk effect genereert. Optimalisaties zijn: 

Starterslening alleen beschikbaar stellen binnen bestaand stedelijk gebied en voor bestaande bouw, plus 

een verduurzamingseis. Bij deze inhoudelijke optimalisaties, in combinatie met extra promotie, kunnen de 

baten tot 2030 216,5 miljoen (netto contant). Particulieren (huiseigenaren) 

profiteren hier het meest van, aansluitend bij het beleidsdoel om de positie van starters te versterken.  

 

Ga door met de Startersregeling, optimaliseer voor verbetering van het effect 

Op basis van de evaluatie komen we tot de volgende aanbevelingen richting gemeentes en provincie: 

 Ga door met een regeling voor koopstarters: de Starterslening is hiervoor een geschikt middel, 

aansluitend bij de beleidsdoelen. Zowel starters als gemeenten zijn overwegend positief over de 

regeling, jaarlijks helpt de Starterslening circa 180 extra huishoudens aan een koopwoning. Bij 

optimalisatie kan dit aantal vergroten. 

 Overweeg betere aansluiting op lokaal/regionaal woonbeleid:  Zorg ervoor dat de Starterslening 

congruent is met lokaal en regionaal woonbeleid. Veel gemeenten in Limburg hebben specifiek 

woonbeleid, gericht op bijvoorbeeld binnenstedelijk bouwen, verdichten of verdunnen van 

woningdichtheden in bepaalde buurten, het stimuleren van middenhuur of het behouden van 

draagvlak voor voorzieningen. Koppel de uitgifte van Starterslening aan vigerend woonbeleid om 

consistentie te waarborgen. 

 Overweeg om de toegankelijkheid van Startersleningen aan leegstandscijfers te koppelen: zo 

b

verkleint u het risico op betalingsproblemen (bijvoorbeeld maximaal 2% boven de gemiddelde 

leegstand in Nederland). 

 Behoud aandacht voor de betalingssituatie: in perioden van economische neergang is 

inkomensstijging (waar de Starterslening vanuit gaat) minder vanzelfsprekend en kunnen huishoudens 

mogelijk moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Monitor de betalingsachterstanden goed, 

tijd opmerkt en hierop kunt inspelen. 

 Koppel het maximale leenbedrag aan de gemiddelde woningwaarde in de gemeente. Zo voorkomt 

u hoge leensommen in relatief goedkope gemeenten (met bijkomend betalingsrisico). 

 Overweeg een leeftijdsgrens: de Starterslening wordt uitgegeven met de veronderstelling dat starters 

inkomensgroei doormaken. Op dit moment wordt 40% van de leningen verstrekt aan oudere 

huishoudens (30-plussers), die doorgaans minder zicht hebben op inkomensontwikkeling. Dit verhoogt 

het betalingsrisico. 

 Voorkom stapelen financieringsconstructies voor verduurzaming: stem de Starterslening en de 

Duurzaamheidslening op elkaar af om potentieel betalingsrisico te mitigeren. Bijvoorbeeld door het 

onmogelijk te maken om de Starters- en Duurzaamheidslening te combineren zonder dat dit zich één 

op één door vertaalt in waardevermeerdering. 

 Genereer meer bekendheid rondom de Starterslening: uit onze Kosten-Batenanalyse blijkt dat het 

meeste effect bereikt kan worden als de Starterslening, naast bovengenoemde optimalisaties, ook 

beter gepromoot wordt. 
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2 Inleiding 
2.1 Uw provincie voert sinds 2006 de Startersregeling uit 

Provincie Limburg (hierna U) heeft sinds 2006 een S De 

Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat een koopstarter maximaal 

kan lenen op basis van het inkomen en de aankoopkosten van de woning.  

 

In 2015 is de regeling verlengd tot en met 2019. Beleidsdoelen van de Startersregeling zijn:  

 Verbetering van de positie van (koop)starters op de Limburgse woningmarkt   

 Bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.  

 

Tot ultimo 2016 gaf de rijksoverheid een stimuleringsbijdrage aan alle startersregelingen teneinde deze 

doelen te bereiken. Met de aantrekkende woningmarkt is het Rijk hiermee gestopt. Door het wegvallen van 

de rijksbijdrage is de provinciale bijdrage per Startersregeling verhoogd van 50 naar 75%. De overige 25% 

wordt ingebracht door de gemeente die de Starterslening verstrekt. Uw Gedeputeerde Staten hebben bij 

de verlenging toegezegd dat de Startersregeling dit jaar door een externe partij zal worden geëvalueerd. 

Na een aanbestedingstraject vroeg u ons invulling te geven aan deze evaluatie. Voor u ligt het resultaat 

van dit evaluatieonderzoek. 

 

STARTERS IN LIMBURG 

Op dit moment doen 29 van de 33 Limburgse gemeenten mee met de regeling. Alleen Maastricht, 

Heerlen, Simpelveld en Valkenburg doen niet mee aan de startersregeling. Heerlen en Simpelveld 

overwegen deelname, zo blijkt uit hun coalitieakkoord. Uit onderzoek van het Kadaster bleek onder meer 

af te lezen dat in 2016 en 2017 38% van de kopers bestond uit koopstarters. Ongeveer 1 op de 15 

koopstarters maakte gebruik van een Starterslening. Er zijn verdere uitsplitsingen naar leeftijd van de 

koopstarter, soort woning en regio, deze staan in het hoofdstuk resultaten. 

 

Hoe werkt de Starterslening? 

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de starterswoning en het bedrag (hypotheek) 

dat kan worden geleend bij de bank. Afhankelijk van de gemeentelijke verordening gelden diverse 

voorwaarden ten aanzien van onder andere maximale leen- en aankoopbedragen. Het maximale 

 230.000, het maximale leenbedrag ligt 

 

 

De lening wordt verstrekt door de Stichting Volkshuisvesting (SVn), maar gefinancierd door gemeente en 

provincie. Met een Starterslening betalen huishoudens gedurende de eerste drie jaar geen aflossing en 

rente. Deze lasten worden betaald vanuit een separate (en dus oplopende) Combinatielening2. Op de 

Starterslening wordt annuïtair afgelost. Het rentepercentage staat 15 jaar vast en ligt circa 1% hoger dan 

de Toetsrente (op basis van 10 vaste rentetarieven met NHG, peildatum mei 2018). In alle gevallen wordt 

de Starterslening (en de combinatielening) verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waardoor 

het risico op default is geminimaliseerd. 

 

Na drie jaar beginnen starters in principe met het betalen van rente en aflossing. Bij onvoldoende 

inkomen kunnen zij een hertoets aanvragen die beoordeelt in hoeverre starters (gedeeltelijk) kunnen 

voldoen aan hun betalingsverplichting. Er zijn meerdere hertoetsmomenten: na 3, 6, 10 en 15 jaar. 

                                                        
2 Tot 1 oktober 2016 viel het aflossingsvrije leningsdeel ook onder de Starterslening. Door aangepaste Europese wetgeving is het 
aflossingsvrije leendeel losgekoppeld en ondergebracht in de Combinatielening. Daarmee verviel het  recht op hypotheekrenteaftrek 
voor de hypotheekgever (woningeigenaar) voor dit deel van de lening. 
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2.2 Uw vragen voor de evaluatie 

De evaluatie van de Starterslening vindt plaats aan de hand van onderstaande door u opgestelde hoofd- en 

deelvragen. Noord-

Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg en waar relevant andere geografische schaalniveaus. 

 

Hoofdvraag:  

Wat is de waarde van de startersregeling in Limburg, rekening houdend met de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen op de woningmarkt en op andere relevante terreinen? 

 

Deelvragen: 

1. Hoeveel starters gebruiken een Starterslening en wat is het effect daarvan (per regio)? (periode juli 

2017 t/m juni 2018, de evaluatie in 2017 reikte tot en met juni 2017) Het Kadasteronderzoek geeft deels 

antwoord op deze vragen. 

a. Hoeveel starters (absoluut en qua aandeel) maken gebruik van de regeling? 

b. Welke woningen (qua type en qua prijs) worden met behulp van een Starterslening gekocht? 

c. Hoeveel doorstroming levert dit op (in de koop- en de huursector)? 

d. Zijn er opvallende regionale verschillen te zien in het gebruik van de Starterslening?  

e. En zo ja, hoe zijn deze te verklaren? 

2. Welke betalingsachterstanden zijn er in Limburg aan de orde (deels te beantwoorden door SVn)? 

3. In hoeverre sluiten de verschillen tussen gemeenten als het gaat om het prijsplafond aan bij de 

verschillen die er tussen de gemeenten zijn op het gebied van woningvoorraad en woningaanbod naar 

prijssegment en type?  

4. Welke alternatieven heeft de doelgroep die gebruik maakt van een Starterslening?  

5. Welke gevolgen heeft het niet deelnemen van een beperkt aantal gemeenten?  

6. Welke gevolgen zou afschaffing van de regeling hebben?  

7. Welke relevante ontwikkelingen spelen er op de woningmarkt, de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 

flexibilisering; hierbij ook verband leggen met Aanvalsplan arbeidsmarkt), de financiële sector 

(bijvoorbeeld regelgeving hypotheekverstrekking) en op andere (mogelijk) relevante terreinen? En wat 

betekent dit voor het nut en het belang van Startersleningen? 

8. Welke aanbevelingen zijn er om de Limburgse startersregeling doeltreffender te maken (bijvoorbeeld 

t.a.v. prijsplafonds, hoogte leenbedragen of andere richtlijnen en voorwaarden)? 

9. Is de startersregeling voldoende bekend bij makelaars en hypotheekadviseurs? 

10. Uitvraag onder de mensen die een Starterslening hebben afgesloten: hadden de starters ook zonder 

regeling een huis kunnen kopen? 

 

We beantwoordden de vragen aan de hand van een enquête onder gebruikers van de Starterslening en 

analyses van de SVn en het Kadaster. Daarnaast hielden we circa dertig interviews met overige 

belanghebbenden, zoals intermediairs en gemeenten (deelnemende gemeenten en niet deelnemende 

gemeenten).  

 

Centraal in de analyse staat een beoordeling van de doelstelling, uitvoering (input en output) en resultaten 

(outcome) van de startersregeling. We houden in de analyse van de resultaten rekening met de 

veranderingen  zoals deze in de woningmarkt hebben plaatsgevonden en naar verwachting plaatsvinden, 

zoals de omslag van laag- en naar hoogconjunctuur en de demografische transitie (vergrijzing, instroom 

van migranten en stagnerende of krimpende huishoudensontwikkeling) voor de komende jaren. Wat 

betekent dit voor de doorwerking van uw beleid en effectiviteit van de startersregeling in de komende 

 

 

Tot slot geven we aanbevelingen voor het mogelijk aanscherpen van uw beleid om koopstarters te 

effectenanalyse in beeld brengen wat op hoofdlijn de kosten en baten zijn van enkele wijzigingen in de 

toepassing van de startersregeling.  
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3 Doelen van de 
Startersregeling 

In dit hoofdstuk beschrijven we de totstandkoming van de starterslening en de doelen die daar bij aanvang 

aan ten grondslag lagen. 

 

3.1 Totstandkoming Startersregeling 

De Starterslening is sinds 2006 in werking. Sindsdien hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. We 

beschrijven deze in onderstaande tijdlijn. 

 Op 30 juni 2006 treedt de Startersregeling in werking. In eerste instantie was de regeling bedoeld voor 

de periode 2006 tot en met 2008. Hiervoor werd door 

vanuit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg. Vanuit dit fonds kan de provincie 

Limburg, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen toekennen en hierin 

worden de aflossingen over de leningen teruggestort.3 

 In eerste instantie financierde het Rijk en de Provincie beiden 25% en de betreffende gemeente 50%. 

 In 2006 en 2007 werden slechts 23 leningen verstrekt, maar in 2008 groeide het aantal verstrekkingen 

relatief sterk 
4 

 In 2008 is de regeling verlengd voor 1 jaar (tot en met 2009). Door de kredietcrisis ontstond er meer 

behoefte aan de Startersregeling, bleek uit een tussenevaluatie. De provincie wilde met de verlenging 

duidelijk maken dat starters op de Limburgse woningmarkt nog steeds aandacht en inzet verdienden. 

Hierdoor werd besloten om de Startersregeling niet na 2008 te beëindigen, zoals aanvankelijk de 

bedoeling was. 

 In 2009 verbeterde de situatie voor starters op de koopwoningmarkt niet. De huizenprijzen stegen 

minder hard of zijn zelfs gedaald en het aanbod is verruimd, maar er is onzekerheid over eventuele 

verdere prijsdalingen. Daarnaast werden potentiële kopers geconfronteerd met scherpere 

hypotheekvoorwaarden van banken. Deze zijn sinds januari 2009 aangescherpt als gevolg van de 

Startersleningen 

met 60% toegenomen, als gevolg van deze veranderingen.5 

 Op 20 november 2009 is de Starterslening nogmaals verlengd door de Provinciale Staten, naar 

aanleiding van de uitgevoerde tussenevaluatie en vanwege de wens om de gevolgen van de 

kredietcrisis te verzachten. Deze tweede verlening duurt tot en met 2011. 

 Per 26 mei 2010 was geen rijksbijdrage meer beschikbaar voor Startersleningen, omdat het rijksbudget 

t 

provinciale aandeel per lening te verhogen naar 50%, dit was voorheen 25%. Gemeenten financieren 

de andere helft van de leningen. Dit duurde tot 1 januari 2013. 

 In oktober 2010 hebben de Gedeputeerde Staten besloten tot een herverdeling van de middelen, 

omdat niet alle gemeenten evenveel gebruik maakten van de Startersregeling. Het doel was om 

gemeenten met een grotere vraag beter te kunnen bedienen, doordat zij op elk moment nieuwe 

trekkingsrechten konden aanvragen. 

 In juli 2011 werd de derde verlenging van de Startersregeling doorgevoerd, omdat de Starterslening 

nog steeds werd aangevraagd en doorstroming nog niet optimaal was. Hiervoor heeft de provincie 

nieuwe financiële middelen beschikbaar gesteld. 

                                                        
3 Verordening Impulsplan "Starters een eigen Thuis!" Provincie Limburg (2009). 
4  (2009). 
5 Archief provincie Limburg, via https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http://www.limburg.nl/  

https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http:/www.limburg.nl/
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 In december 2012 hebben de Provinciale Staten en het R

beschikbaar gesteld, omdat deze bijna op waren. Het in stand houden van de Startersregeling kwam 

onder druk te staan. Hierdoor ging de verdeling van de financiering terug naar de oorspronkelijke 

afspraken. Daarnaast is besloten om de regeling tot en met 2015 door te laten gaan. 

 In 2014 heeft de provincie gelobbyd bij het Rijk om zo meer financiële middelen te krijgen, maar het 

Rijk heeft geen middelen beschikbaar gesteld. In mei 2015 waren de rijksmiddelen dan ook op, 

waardoor gemeenten en provincie een groter aandeel besloten te betalen (beiden 50%).  

 In oktober 2015 vond wederom een tussenevaluatie van de Startersregeling plaats. Bij de evaluatie is 

de conclusie getrokken dat  de Startersregeling een instrument is dat een positieve impuls gaf aan de 

instroom van starters op de koopwoningenmarkt en een positief effect had op de doorstroming. Voor 

de jaren daarna werden problemen voor starters verwacht doordat mogelijkheden om verbouwingen 

mee te financieren in de hypotheek beperkter werden. Hierdoor moeten in beginsel duurdere, bij 

voorkeur instapklare, woningen gekocht worden (of woningen waarbij de verbouwingen direct vertaald 

worden in een waardestijging van de woning6). Naar aanleiding van deze tussenevaluatie besloten de 

Gedeputeerde Staten de regeling te verlengen tot en met 2019. Jaarlijks wordt in het derde kwartaal 

geëvalueerd of de regeling voortgezet of tussentijds beëindigd wordt. Hierbij is ook bepaald dat de 

provincie 75% van de Startersregeling voorfinanciert en de betreffende gemeente de overige 25%.7 

 Per 1 oktober 2016 werd de opzet van de starterslening aangepast om te kunnen voldoen aan Europese 

wetgeving voor hypotheken: vanaf dit moment moest verplicht afgelost worden op de hypotheek. Het 

aflossingsvrije deel van de starterslening werd per oktober 2016 daarom losgekoppeld van de 

starterslening en ondergebracht in de combinatielening. Starters behielden zo recht op 

hypotheekrenteaftrek over de Starterslening (niet meer voor de combinatielening).  

 In 

miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Startersregeling. 

 

Figuur 1: Tijdlijn Startersregeling 

 

  

                                                        
6 Toevoeging: Stec Groep, 2018 

7  
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3.2 Doel van de Startersregeling 

De provinciale startersregeling is een instrument om de positie van starters op de Limburgse woningmarkt 
te verbeteren en de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. 

 

Positie van starters op de Limburgse woningmarkt verbeteren 

Het eerste doel van de startersregeling is om starters bij de aankoop van een woning in Limburg financieel 

te ondersteunen. De starter krijgt een lening ter overbrugging van het verschil van aankoopkosten van een 

woning en het bedrag (hypotheek) dat de starter op basis van het huidige inkomen maximaal kan lenen 

volgens de normen van de nationale hypotheekgarantie (NHG). Hierdoor kan de starter een woning kopen 

die zonder startersregeling niet bereikbaar zou zijn.8 

 

Doorstroming op de woningmarkt verbeteren 

Het tweede doel van de startersregeling is om de stagnatie op de Limburgse woningmarkt te doorbreken 

en de doorstroming te verbeteren 9 In Limburg was de stagnatie van de woningmarkt al enkele jaren een 

probleem, door onder andere stijging van de huizenprijzen, de economische terugval daarna en de 

stijgende bijkomende kosten bij de aanschaf van een woning. Hierdoor nam de financiële bereikbaarheid 

van de Limburgse koopwoningmarkt af, zeker voor starters en mensen met lagere inkomens. Als gevolg 

hiervan stagneerde de doorstroming binnen de Limburgse woningmarkt, werd de doelgroep starters niet 

voldoende bediend en nam de druk op de (sociale) huursector verder toe. 

 

De Provincie Limburg zag de starterslening van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVn) als een instrument dat op korte termijn een bijdrage kon leveren aan het verbeteren van 

het functioneren van de Limburgse woningmarkt en de kansen voor de doelgroep starters kon vergroten.  

 

3.3 Input voor uw beleid: de werking van de Startersregeling 

Vanuit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg worden de Startersleningen via de SVn 

beheerd en uitgekeerd. Dit fonds is revolverend: rente en aflossing komen terug in het fonds en kunnen 

gebruikt worden voor het verstrekken van nieuwe Startersleningen. 

 

Verstrekte leningen 

Het aantal verstrekte Startersleningen is sinds de invoering van de regeling in 2006 geleidelijk op gang 

gekomen. In totaal zijn er sinds de invoering van de regeling 2.750 Startersleningen verstrekt (15 juli 2018). 

In het eerste half jaar van 2017 lag het aantal verstrekte leningen (153 leningen) iets lager dan in het eerste 

half jaar van 2016 het geval was (194 leningen). In het eerste half jaar van 2018 is het aantal leningen weer 

toegenomen, naar 198 leningen. 

 

Het aantal beëindigde aanvragen van de Starterslening in de Provincie Limburg is onbekend. Landelijk 

werd 7% van de aanvragen door SVn beëindigd. Zowel op verzoek van de hypotheekgever (is 

woningeigenaar) als door een negatieve krediettoets (verhoudingen zijn onbekend). De redenen voor 

hypotheekgevers om hun aanvraag te beëindigen lopen uiteen. Soms is de koop ontbonden of is 

financiering elders geregeld.   

 

Financiële middelen 

Provincie Limburg heeft 

startersregeling, vanaf de invoering van de regeling in 2006. Per juli 2018 is  miljoen 

euro aan trekkingsrechten verstrekt aan de g 6,1 miljoen aan leningen 

verstrekt aan starters. Het resterende bedrag is via trekkingsrechten al toegekend en nog beschikbaar voor 

de gemeenten om in te zetten bij het verstrekken van nieuwe Startersleningen10.  

  

                                                        
8 Archief provincie Limburg, via https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http://www.limburg.nl/ 
9 Archief provincie Limburg, via https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http://www.limburg.nl/ 
10 , tussenevaluatie door provincie Limburg, 2017 

https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http:/www.limburg.nl/
https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160217065836/http:/www.limburg.nl/
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Tabel 1: totaaloverzicht verstrekte leningen en bedragen, tot en met 2e kwartaal 2018 

Jaar Aantal gepasseerde 
Startersleningen met 
provinciaal aandeel 

Omvang Hoofdsom Waarvan aandeel Provincie 

2006 t/m 2007 36     

2008 54 

2009 59 

2010 122  3.510.265    

2011 215     

2012 298     

2013 241     

2014 350     

2015 358     

2016 441     

2017 378     

2018 (t/m Q2) 198     

Totaal 2.750   

Bron: Kwartaalcijfers provincie Limburg (2018). 

Starterslening heeft multiplier effect van circa 5,75 

oen die de provincie Limburg beschikbaar heeft gesteld, zijn al 2.750 

Startersleningen verstrekt. 

.000 wordt 

vermoedelijk grotendeels gefinancierd met de eerste hypotheek. De multiplier van de Starterslening komt 

daarmee neer op circa 5,75. 

  

 

Meeste leningen verstrekt in Noord-Limburg 

Van het totaal aantal leningen dat verstrekt is (en de financiële bijdrage hieraan) is 43% gebruikt voor 

woningen in Noord-Limburg. In Midden-Limburg is 36% van de leningen gebruikt en de overige 21% in 

Zuid-Limburg. 

 

Tabel 2: regionale verdeling uitgegeven leningen en provinciale bijdrage, tot en met 2e kwartaal 2018  

Regio Aantal leningen %-verdeling Provinciale bijdrage %-verdeling 

Noord 1.185 43%  .403.422  43% 

Midden 990 36%  3.101.681  36% 

Zuid 575 21%    21% 

Totaal 2.750 100%  .105.098  100% 

Bron: Kwartaalcijfers provincie Limburg (2018). 

Ontvangen rente en aflossing nemen jaarlijks toe, rendement van circa 4,3% 

Ieder jaar neemt het geïnde bedrag aan rente en aflossing verder toe. In 2017 ging het om respectievelijk 

 4,3%, maar 

dit percentage loopt op naarmate meer wordt terugbetaald. Zie onderstaande tabel voor een uitsplitsing 

naar jaren. Het actuele renteniveau (prijspeil 2018) ligt op 2,9%, dat is 1% hoger dan de toetsrente11.  

 

  

                                                        
11 Toetsrente: de door geldverstrekkers gepubliceerde 10 jaar vaste rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG. Het 
rentepercentage, dat geldt voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15 jaar vaste rentetarief van de 
Starterslening. 
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Tabel 3: totaaloverzicht ingaande kasstromen provincie, tot en met 2017 

Jaar Ontvangen rente Ontvangen aflossing 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017    

Totaal   

Bron: Kwartaalcijfers provincie Limburg (2018). 
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4 Resultaten 
In dit hoofdstuk beantwoorden we stuk voor stuk uw deelvragen. Een aantal deelvragen zijn meer 

oordeelsvormend van aard, die beantwoorden we in hoofdstuk 5, aan de hand van de interviewresultaten.  

 

4.1 Deelvraag 1: hoeveel starters gebruikten de Starterslening en wat kochten zij? 

Gemiddeld maakte 7,1% van de koopstarters12 gebruik van de Starterslening (deelvraag 1a) 

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat 7,1% van de Limburgse koopstarters in de periode 2012-2017 

gebruik maakte van de starterslening (zie figuur 2, en tabel 3 voor uitsplitsing naar gemeentes), 

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde13. Het aandeel koopstarters dat gebruik maakt van de 

Starterslening vertoonde tot 2017 een stijgende lijn, daarna daalde deze licht. Opvallend is dat het aandeel 

koopstarters in de totale Limburgse woningmarkt juist afnam, van 52% in 2012 tot 36% in 2017. Mogelijk 

kunnen starters door de aantrekkende woningmarkt en stijgende prijzen steeds moeilijker een woning 

financieren, waardoor zij zich sneller wenden tot de Starterslening. Het beeld van een afnemend aandeel 

koopstarters heerst ook landelijk: het aandeel hypotheekaanvragen door starters daalde tussen 2017 Q2 en 

2018 Q2 van 39 naar 34%14. 

 

Figuur 2: aandeel koopstarters met Starterslening in Limburg 

 

Bron: Kadaster (2018). 

Doelgroep primair singles en stellen tot 30 jaar 

Op het moment van afsluiten van de Starterslening zijn starters gemiddeld 28 jaar. Onderstaande figuur 

(rechts) laat zien dat de groep 26- en 30-plussers relatief groter wordt. Doorgaans gaat het om singles 

(55%) of stellen zonder kinderen (32%). In 13% van de gevallen gaat het om (eenouder)gezinnen.  

                                                        
12 Koopstarters: huishoudens die voor het eerst een woning kopen.  
13 
ond  
14 Bron: Hypotheken Data Netwerk (2018). 
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Figuur 3: kenmerken starterswoning 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening en Kadaster (2018). 

Starters kochten vooral grondgebonden woningen met de Startersregeling (deelvraag 1b) 

Het merendeel van de starters koopt een hoek-, rij- of twee-onder-één-kapwoning met de Starterslening 

(88%), meestal tussen de 100 m² en 125 m² gbo groot15 en overwegend uit de bouwperiodes 1941-1970 

(34%) en 1971-1990 (32%). In Zuid-Limburg worden gemiddeld oudere woningen gekocht dan in overig 

Limburg. In Noord-Limburg kopen huishoudens relatief gezien de nieuwste woningen. Circa 15% van de 

starters koopt een nieuwbouwwoning. Ruim 40% van de respondenten die een nieuwbouwwoning kocht 

met de Starterslening geeft aan, van de Starterslening af te hebben gezien als deze alleen beschikbaar was 

voor bestaande woningen.  

 

Figuur 4: kenmerken starterswoning 

  Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

.000 7.000 werd gefinancierd met behulp 

van de Starterslening (17,5%). Door de relatief duurdere voorraad (zie ook tabel 3) worden in Noord- en 

Midden-Limburg relatief hogere bedragen geleend met de Startersleningen afgesloten dan in Zuid-

Limburg. Het huidige gemiddelde gezamenlijk bruto inkomen van huishoudens is circa  37.000 en 

verschilt nauwelijks per regio. Sinds de economie weer aantrekt, zien we een lichte stijging in de 

gemiddelde aankoopbedragen.  

 

                                                        
15 Blijkt uit het Kadasteronderzoek. 
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Figuur 5: gemiddeld leenbedrag starterswoning  

  Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

Circa een kwart (23%) van de starters zette de Starterslening (gedeeltelijk) in voor verduurzaming van de 

woning. Regionaal verschilt dit aandeel nauwelijks. Meestal zette men de Starterslening in voor relatief 

kleine verduurzamingsingrepen, zoals vervanging van de HR-ketel, dubbel glas, dak- of vloerisolatie. 

Slechts 30% van de starters was goed op de hoogte van de mogelijkheid om de Starterslening in te zetten 

voor verduurzaming, hoofdzakelijk via de financieel adviseur. 

 

Figuur 6: inzet voor verduurzaming met de Starterslening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

Iedere Starterslening speelt 0,5 (huur)woningen vrij in de bestaande voorraad (deelvraag 1c) 

Per uitgegeven Starterslening komt ongeveer een halve woning vrij in de bestaande woningvoorraad. Dit 

doorstromingseffect is relatief laag, wanneer we dat vergelijken met de doorstromingseffecten van 

gemiddelde koopwoningen en gemiddelde hypotheekverstrekkingen (zie tekstkader op de volgende 

pagina). Toch is het logisch: starterswoningen staan aan het begin van de verhuisketen en genereren dus 

relatief weinig extra verhuisbewegingen eerder in de keten (zie onderstaand tekstkader). De woningen die 

vrijkomen door doorstroming zijn vooral sociale (en vrijesector) huurwoningen. 

 

In Zuid-Limburg is het doorstromingseffect relatief sterker dan in Midden- en Noord-Limburg (zie 

onderstaande figuur rechts). Circa 52% van de koopstarters die gebruik maakt van de Starterslening laat 

een sociale huur- (42%) of vrijesectorhuurwoning (10%) achter. Circa 40% koopt een starterswoning vanuit 

het ouderlijk huis. De starters die niet vanuit de ouderlijke woning komen, laten vooral appartementen 

achter (68%) (vooral in Zuid-Limburg). Daardoor zijn de woningen die vrijkomen door doorstroming vooral 

geschikt voor andere (huur)starters, vaak afkomstig vanuit de ouderlijke woning, een studentenwoning, of 

een andere huurwoning.  
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Figuur 7: achtergelaten woning of situatie koopstarters met Starterslening 

  
Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

Figuur 8: achtergelaten woning / woningtype 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

De verhuisketen die wordt gegenereerd houdt op zodra een huishouden door verhuizing geen woning 

achterlaat (bijvoorbeeld bij uit huis gaan). Verhuisketens zijn logischerwijs niet gebonden aan 

gemeentegrenzen. 

 

VERHUISKETEN LANGER BIJ VERHUIZING IN TOPSEGMENT 

Gemiddeld genereert een verhuisketen van 2,3 woningen (lees: 1 nieuwbouwwoning zorgt voor 1,3 

verhuizingen elders. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO ( 2014) en 

data van het CBS. Over het algemeen levert een verhuizing in het topsegment de langste verhuisketen op. 

Dure woningen zorgen voor meer doorstroming dan goedkope woningen omdat zij hoger op de 

woonladder staan en dus meer huishoudens de  

kans geven een stap te zetten in hun wooncarrière.  

Voor Startersleningen is een verhuisketen van  

circa 0,5 woningen normaal, blijkt uit onderzoek  

van het EIB  

. Dit  

onderzoek wees uit dat voor iedere 100 verstrekte  

S  

, RIGO (2014). Bewerking Stec Groep (2018). 
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Regionale verschillen: koopstarters in Noord- en Midden-Limburg maken gemiddeld het meeste 

gebruik van de startersregeling (deelvragen 1d, 1e) 

In Noord- en Midden-Limburg maken gemiddeld 8,6% van de koopstarters gebruik van de Starterslening. 

In Zuid-Limburg ligt dit percentage opvallend lager, op 4,9% (gecorrigeerd voor niet deelnemende 

gemeentes). In Roerdalen (16,3%), Venray (13,9%) en Horst aan de Maas (12,6%) wordt het meeste gebruik 

gemaakt van de Starterslening, in Gulpen-Wittem (1,9%), Gulpen-Wittem (1,5%) en Vaals (1,5%) het minste. 

 

Figuur 9: aandeel koopstarters per Limburgse regio 

 

Bron: Kadaster (2017), Funda (2018), Lokale Monitor Wonen (2016). Bewerking Stec Groep (2018). *Aandeel verkochte woningen op 
Funda ten opzichte van totaal aantal verkochte woningen tot het beleidsmatig vastgestelde maximale aankoopbedrag. **Zuid-Limburg 
exclusief niet-deelnemende gemeenten. 

De relatief lage deelname aan de Starterslening in Zuid-Limburg komt vermoedelijk door de relatief 

betaalbare woningvoorraad: 45% van de koopwoningvoorraad in Zuid-Limburg heeft een WOZ-waarde 

- en Noord-Limburg ligt dit aandeel lager (30 en 25%). Starters zijn in Zuid-Limburg 

daardoor minder genoodzaakt gebruik te maken van de Starterslening: door het lagere aankoopbedrag 

kunnen zij zonder Starterslening de financiering van de woning rond krijgen16 (zie ook figuur 5). Daarnaast 

worden in Zuid-Limburg relatief veel woningen verhandeld in het segment tot het beleidsmatig 

vastgestelde maximale aankoopbedrag: 41% (er is dus relatief veel aanbod).  

 

In niet-deelnemende gemeenten (allen in Zuid-Limburg) ligt het aandeel betaalbare voorraad overigens op 

vergelijkbaar niveau met de rest van Zuid-Limburg (46% marktaandeel op Funda, 45% van de 

woningvoorraad heeft een WOZ-waarde tot 

relatief laag (28% marktaandeel op Funda, 29% van de woningvoorraad heeft een WOZ-waarde tot  

WOZ-   

 

TOELICHTING NIET-DEELNAME MAASTRICHT EN HEERLEN 

Uit het interview met de gemeente Heerlen bleek dat de goedkope woningvoorraad een belangrijke reden 

is om geen Starterslening te verstrekken. De Heerlense woningvoorraad is voor starters al relatief 

betaalbaar  Vaak kan dit bedrag met enkel een 

hypotheek gefinancierd worden. Daarnaast vindt de gemeente een lening bovenop de hypotheek een 

risico voor starters. Door de aantrekkende woningmarkt en stijgende prijzen, overweegt de gemeente nu 

wel mee te doen. Maastricht kent in tegenstelling tot Heerlen juist een relatief dure woningvoorraad, met 

weinig woningen die betaalbaar zijn voor starters. Echter is het fonds voor de Starterslening in de 

gemeente leeg, waardoor zij niet kunnen deelnemen. De gemeente overweegt een heropening van het 

fonds na 2020, maar onderzoekt ook alternatieven om starters te helpen (zoals flexibele woonconcepten).  

                                                        
16 De financieringslasten van de Starterslening zijn immers hoger dan de financieringslasten van een reguliere hypotheek.  
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4.2 Deelvraag 2: welke betalingsachterstanden zijn aan de orde? 

98,8% van de Starters met een startersregeling kan voldoen aan de betalingsverplichtingen, circa 1,2% van 

de Startersleningen verkeert in een default-status17. Redenen voor de betalingsachterstand zijn niet bekend. 

Ten opzichte van andere type leningen die de SVn verstrekt is dat relatief veel (duurzaamheidslening 0%, 

overige leningen 0,3%). Logischerwijs ligt het percentage ook iets hoger dan bij een gemiddelde 

hypotheek18. Het default percentage bij NHG hypotheken ligt ook lager, namelijk op 0,45%.19 

Van de ruim 2.000 verstrekte leningen (sinds 2007) is anno nu bijna een kwart afgelost (23%, zie linker 

figuur). Van 

(na de eerste hertoets). In 6% van de gevallen wordt geen rente en aflossing betaald, maar heeft men al 

wel één of meerdere hertoetsen gehad. Circa 34% van de huishoudens lost nog niet af en betaalt nog geen 

rente omdat zij nog geen eerste hertoets hebben gehad. Dit is conform de regeling, de eerste drie jaar 

hoeven zij nog niks af te lossen. 

 

Op het moment van de eerste hertoets (na 3 jaar) heeft 12% van de starters al afgelost. 66% gaat  volgens 

plan  aflossen en rente betalen na de eerste hertoets. Circa 23% kan dit nog niet. Circa de helft daarvan 

(11%) start wel met het betalen van rente, de andere helft (12%) wacht tot de tweede hertoets. Bij de 

tweede hertoets kan circa helft (49%) voldoen aan de betalingsverplichtingen: 26% heeft de lening volledig 

afgelost en 23% start met aflossen en rente betalen. De overige helft kan grotendeels (35%) nog steeds 

geen rente en aflossing betalen, 16% start wel met rente betalen. Gegevens over executieverkopen als 

gevolg van betalingsachterstanden zijn niet bekend. Vermoedelijk is hier nauwelijks sprake van gezien de 

borging via Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

 

Figuur 10: betaalstatus uitgegeven Startersleningen 

 
 

Bron: SVn (2018). *1.398 huishoudens heeft een 1e hertoets gehad, 74 huishoudens heeft een 2e hertoets gehad. Slechts 1 huishouden 
had al een 3e hertoets (niet representatief). 

Zelf ervaart 11% van de respondenten de Starterslening als moeilijk tot zeer moeilijk betaalbaar (zie figuur 

rechts). Waar dat door komt is onbekend. De overige 89% van de starters ervaart geen problemen of 

moeilijkheden rondom de betaling. In Zuid-Limburg ervaart men de Starterslening relatief het meest 

betaalbaar (zie bijlage), mogelijk doordat woningen hier relatief goedkoop zijn, het gemiddelde leenbedrag 

lager is, maar het besteedbaar inkomen gelijk. 

 

                                                        
17 Betalingsachterstand van 3 maanden of meer. 
18 Bij Rabobank ligt dit percentage op circa 0,50% voor Nederlandse hypotheken (meer dan 3 maanden betalingsachterstand). Niet 
bekend is of deze hypotheken NHG geborgd zijn. Bron: Jaarverslag Rabobank 2017. 
19 Dit default percentage is tot stand gekomen door de garanties met een gemelde achterstand in 2017 van meer dan 3 maanden af te 

zetten tegen de actieve garanties in 2017. 
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Figuur 11: perceptie betaalbaarheid van starters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

Starters hebben een overwegend positieve perceptie van de waardeontwikkeling van hun woning: 82% 

verwacht waardestijging. Onderstaande figuur (links) laat tevens zien dat huishoudens die een woning 

kochten met de Starterslening na 2013 meer vertrouwen hebben in waardeontwikkeling dan huishoudens 

die daarvoor (in de crisis) kochten. De relatief positieve perceptie van waardeontwikkeling is opvallend 

omdat de WOZ-waarde zich in werkelijkheid negatief heeft ontwikkeld sinds 2010. Sinds 2015 is weer een 

positieve trend zichtbaar. 

 

Ruim driekwart (77%) van de huishoudens verwacht nog minimaal 3 jaar in de huidige woning te blijven 

wonen. Rekening houdend met de tijd dat huishoudens al in de aangekochte woning wonen, schatten we 

in dat huishoudens gemiddeld circa 13 jaar in een starterswoning wonen. Naarmate huishoudens langer in 

hun woning blijven wonen lossen zij meer 

water staande  hypotheek. Vanuit regionaal perspectief zijn de verschillen klein. Opvallend is dat vooral in 

Noord-Limburg, relatief gezien de sterkste woningmarkt, starters iets minder positief zijn over de 

waardeontwikkeling dan in Midden- en Zuid-Limburg.  

 

Figuur 12: perceptie waardeontwikkeling20 

 
 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), CBS WOZ- . 

                                                        
20 Er bestaat een na-ijl effect in de WOZ-waarde ontwikkeling doordat de waarde peildatum  op 1 januari van het voorgaande jaar ligt. 
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Figuur 13: ingeschatte resterende woonduur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

4.3 Deelvraag 3: sluiten lokale verschillen in prijsplafond aan bij betaalbaarheid 
woningaanbod? 

Prijsplafond in Zuid-Limburg relatief hoog ten opzichte van betaalbaarheid bestaande voorraad 

Gemeentelijke verschillen in maximaal aankoopbedrag (opgenomen in de gemeente verordening) houden 

beperkt verband met de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad. Uit correlatieanalyses die we 

voor dit onderzoek deden blijkt geen verband. In Noord-Limburg is de woningvoorraad het duurst, het 

maximale 

Midden-Limburgs is gemiddeld minder betaalbaar dan in Zuid-Limburg, toch ligt het gemiddelde maximale 

aankoopbedrag in Midden-Limburg lager -Limburg (  zie tabel 3. 

 

Andere onderlinge verschillen in leningsvoorwaarden zijn beperkt. De 

-

Geleen na (alleen bestaande bouw), kan de Starterslening worden ingezet voor bestaande en nieuwbouw.  

 

Tabel 4: betaalbaarheid bestaande voorraad 

Gemeente/regio Aandeel 
koopstarters met 
Starterslening 

Beleid: maximaal 
aankoopbedrag 

Marktaandeel koopwoningen 

tot max. aankoopbedrag21 

Aandeel koopvoorraad 
met WOZ-
170k 

Relatief Absoluut Relatief Absoluut 

Mook en Middelaar 10,3%   26%               25  12%               11  

Gennep 11,1%   36%               70  17%               32  

Bergen 7,6%  90.000  39%               60  25%               38  

Venray 13,9%   36%            200  19%            107  

Horst aan de Maas 12,6%   31%            121  13%               51  

Venlo 5,3%   52%            718  40%            549  

Peel en Maas 8,5%   17%               81  12%               57  

Beesel 4,5%   27%               31  34%               39  

Noord-Limburg 8,6%  39%         1.306  25%            827  

Nederweert 4,2%  00*  13%               24  9%               17  

Leudal 7,9%   22%               89  26%            109  

Weert 7,0%   18%            131  27%            197  

Roermond 7,5%   22%            192  39%            335  

Maasgouw 8,0%   21%               67  32%            103  

Roerdalen 16,3%   29%               72  32%               79  

Echt-Susteren 11,1%   28%            112  31%            122  

Midden-Limburg 8,6%  22%            687  30%            933  

Sittard-Geleen 3,6%   45%            444  51%            511  

                                                        
21 Voor de gemeenten die geen Starterslening hebben (Heerlen, Valkenburg, Maastricht en Simpelveld) wordt niet gerekend met de 
beleidsgrens van het maximale aankoopbedrag, maar betreft het woningen met een aank  
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Stein 7,4%   26%               86  39%            131  

Beek 3,1%   37%               67  28%               50  

Schinnen 3,6%   46%               59  36%               46  

Onderbanken 3,0%   27%               23  51%               43  

Meerssen 2,9%   22%               43  15%               30  

Nuth 0,0%   24%               43  25%               45  

Brunssum 11,6%   57%            195  70%            242  

Heerlen -  72% 724 69%            701  

Landgraaf 5,2%   47%            194  59%            243  

Kerkrade 8,2%   63%            306  71%            344  

Voerendaal 1,9%   19%               20  19%               21  

Valkenburg aan de Geul -  18% 37 20%               41  

Maastricht -   28% 322 29%            329  

Eijsden-Margraten 2,2%   16%               42  11%               30  

Gulpen-Wittem 1,5%   32%               45  24%               34  

Simpelveld -  36% 22 47%               29  

Vaals 1,5%   59%               35  42%               25  

Zuid-Limburg 4,9%  41%         1.602  45%         1.739  

Limburg (totaal) 7,1%  35%         3.595  36%         3.766  

Bron: Kadaster (2018), Funda (2018), gemeentebeleid (2018), Lokale Monitor Wonen (2016). Bewerking Stec Groep (2018). *Uitgegaan 
van grondgebonden woning in bestaande voorraad. Rode gemeenten hebben momenteel geen Starterslening. 

4.4 Deelvraag 4: welke alternatieven heeft de koopstarter zonder Starterslening? 

Stel dat de gemeente waar een starter een woning zoekt geen Starterslening aanbood, dan geeft 39% van 

de starters aan niet te zijn verhuisd. De overige 61% zag alternatieven in een andere vorm van financiering 

(37%), verhuizing naar een huurwoning (16%) of verhuizing naar een gemeente waar wel een 

Starterslening werd aangeboden (9%). Opvallend is dat in Zuid-Limburg men relatief vaker alternatieven 

had aangewend. Mogelijk heeft dit te maken met de relatief betaalbare voorraad in Zuid-Limburg. 

 

Figuur 14: zonder Starterslening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

4.5 Deelvraag 5: welke gevolgen heeft het niet-deelnemen van 4 gemeenten? 

Starterslening heeft nauwelijks invloed op locatiekeuze 

Het aandeel koopstarters dat gebruik maakt van de Starterslening in buurgemeenten van niet-

deelnemende gemeenten ligt lager (5,3%) dan gemiddeld in Zuid-Limburg (5,8%, zie figuur 5 en tabel 3). 

Op basis daarvan concluderen we dat het niet-deelnemen van 4 Zuid-Limburgse gemeenten geen effect 

heeft op het gebruik van de Starterslening elders. Het effect in de niet-deelnemende gemeenten zelf is dat 

zij naar schatting circa 5 tot 10% van de koopstarters niet kunnen bedienen met een koopwoning. Dit zorgt 

voor een (licht) verhoogde druk op de huurmarkt en (lichte) belemmering van de doorstroming. Het gaat 

per gemeente hooguit om één of enkele woningen per jaar.  
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De mogelijkheid om gebruik te maken van de Starterslening in de desbetreffende gemeente lijkt geen 

belangrijke motivatie voor de locatiekeuze van starters: 9% van de starters geeft aan zonder de 

Starterslening in een andere gemeente (mét Starterslening) te hebben gekocht (zie figuur 13). Starters die 

gebruik maken van de Starterslening verhuizen in driekwart van de gevallen binnen dezelfde gemeente. 

62% van de huishoudens verhuist naar de gemeente waar één van beide (of beide) leden is/zijn 

opgegroeid. In 19% van de gevallen verhuizen huishoudens vanwege werk in de desbetreffende gemeente. 

Slechts 8% van de respondenten benoemd wonen dichter bij werk als één van de drie belangrijkste 

verhuisredenen. 

 

Figuur 15: relatie met vestigingsgemeente Starterslening 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

4.6 Deelvraag 6 & 10: welke gevolgen zou afschaffing van de Starterslening hebben? 

Zonder Starterslening had 91% starters desbetreffende woning niet kunnen kopen (deelvraag 10) 

Uit figuur 9 blijkt dat 37% van de starters zonder Starterslening alternatieve financieringswijzen had 

aangewend. Toch geven circa 9 op de 10 respondenten aan dat zij zonder de Starterslening de huidige 

woning niet hadden kunnen financieren (mogelijk hadden zij met alternatieve financiering dus een 

goedkoper huis moeten kopen). De rest had het gat kunnen opvullen met behulp van eigen vermogen (7%) 

of hulp van de ouders (2%). Ook hier zien we dat gebruikers van de Starterslening in Zuid-Limburg minder 

afhankelijk zijn van de Starterslening dan in Noord- of Midden-Limburg. 

 

Figuur 16: mogelijkheid aankoop gekochte starterswoning zonder Starterslening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 
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Afschaffing van de Starterslening heeft diverse gevolgen (deelvraag 6) 

Feitelijk heeft afschaffing van de Starterslening de volgende gevolgen. In de volgende hoofdstukken gaan 

we hierop dieper in tijdens de oordeelsvorming.  

 Zonder de Starterslening is er minder doorstroming op de woningmarkt: 39% geeft aan niet te zijn 

verhuisd zonder de Starterslening. 

 Daarnaast geeft circa 37% aan dat zij een woning zouden hebben gekocht met behulp van alternatieve 

financieringsmiddelen. Zij zouden daardoor waarschijnlijk aangewezen zijn op een goedkopere 

(mogelijk kwalitatief slechtere) woning. 

 De vraag naar huurwoningen en de druk op de huurwoningmarkt neemt toe: circa 16% zou gaan huren 

zonder de Starterslening. 

 Het multiplier effect (5,75) wordt afgeremd omdat een deel van de koopstarters geen (of een lagere) 

hypotheek afsluit. 

 

4.7 Deelvraag 8: hoe wordt de Starterslening doeltreffender volgens starters? 

Een deel van deze deelvraag beantwoorden we met behulp van de enquêteresultaten. We vroegen 

koopstarters waar zij verbetermogelijkheden zien. Dit vroegen we ook aan gemeenten, daarover leest u 

meer in hoofdstuk 5. 

 

Startersregeling werkt doeltreffender door betere begeleiding gemeenten  

Gebruikers van de Starterslening geven aan dat de Starterslening aantrekkelijker zou zijn bij een lagere 

rente (34%), betere informatievoorziening en begeleiding door gemeenten (25%), een sneller 

toekenningsproces (24%). Enkelen noemen ook verruiming van mogelijkheden voor verduurzaming van de 

woning als verbeterpunt. Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de hoogte van het maximale 

leenbedrag van de Starterslening, de lengte van de aflossingsvrije periode (beide 79%) en de begeleiding 

van de financieel adviseurs (65%).  

 

Figuur 17: tevredenheid met financiële en overige aspecten Starterslening 

  
Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 
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4.8 Deelvraag 9: is de Starterslening voldoende bekend bij makelaars en financieel 
adviseurs? 

De meeste starters (56%) komen in aanraking met de Starterslening via hun financieel adviseur 

De meeste starters (56%) komen in aanraking met de Starterslening via hun financieel adviseur. Sociaal 

netwerk (16%) en makelaars (9%) spelen ook een belangrijke rol in de informatievoorziening. Slechts 6% 

raakt bekend met de Starterslening via de gemeente. Starters geven aan dat de informatievoorziening en 

begeleiding door gemeenten beter kan. Hier liggen mogelijk kansen als het gaat om het optimaliseren van 

de Starterslening.  

 

Figuur 18: verbeterpunten volgens starters en bekend raken met Starterslening 

  Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 
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5 Oordeelsvorming 
over de effecten van 
de Startersregeling 

Voor de oordeelsvorming over de effecten van de Startersregeling beschrijven we allereerst het 

veranderende speelveld voor de koopstarter. Zo kunnen we  de doelen waarmee de Starterslening zijn  

opgestart in een actueel perspectief plaatsen en nagaan wat de meerwaarde van de regeling onder de 

huidige omstandigheden is. Daarnaast beschrijven we hoe gemeenten en andere partijen die bekend zijn 

met en/of kennis hebben van de startersregeling aankijken tegen de Starterslening en welke 

optimalisatiemogelijkheden zij zien.  

 

5.1 Deelvraag 7: welke relevante ontwikkelingen spelen op de woningmarkt (specifiek 
voor starters)?  

Een van de doelen van de Starterslening was verbetering van de positie van starters op de woningmarkt. 

Door veranderende marktontwikkeling, zoals het aantrekken van de woningmarkt en demografische 

verschuivingen, verandert de positie van starters constant. Financieel gezien hebben starters in Nederland 

te maken met de volgende actualiteiten: 

 Hoogconjunctuur verhoogt de druk op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen is hoger dan 

tijdens de crisis, dat leidt gemiddeld genomen tot hogere huizenprijzen. In de periode 2015-2018 nam 

de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland met 12% toe, in Limburg was dat iets minder: 

circa 9%22.  

 Strengere financieringseisen koopwoning (zoals de maximale leencapaciteit van 100%23) maken het 

voor starters moeilijker om een koopwoning te financieren. Voor starters is deze maximale 

leencapaciteit zwaarder dan voor doorstromers, omdat zij doorgaans minder eigen vermogen hebben. 

Dit blijkt ook de afname van het aandeel hypotheken voor een eerste woning (dat daalde in 2018 Q2 

met 11% ten opzichte van 2017 Q2, terwijl in totaal het aantal hypotheken groeide met 2,5%24). 

 Afbouw van de hypotheekrenteaftrek maakt kopen op termijn fiscaal steeds minder voordelig. 

Bovendien had de hypotheekrenteaftrek in het verleden een flink prijsopdrijvend effect wat de 

koopwoning tot een aantrekkelijk verdienmodel maakte. Die bubbel 

verdwijnt nu langzamerhand uit de markt. 

 De rentestand is de afgelopen jaren historisch laag, wat de prijzen vooral in de aantrekkelijke 

woningmarkten snel opdreef. De rente op 10-jarige staatsobligaties - een indicator voor de 

hypotheekrente - is de afgelopen 10 jaar gedaald van circa 4,7% naar 0,5%25. 

 De herziene woningwet - met onder meer scheiding van DAEB en niet-DAEB, passend toewijzen, 

inkomensafhankelijke huurstijging en de 80-10-10-regel - zorgt er voor dat corporaties zich terugtrekken 

uit het segment tussen aftoppings- en liberalisatiegrens en daar boven. Starters met een 

middeninkomen zijn hierdoor meer aangewezen op de koopmarkt dan vroeger. 

 Een gemiddelde studieschuld  vermindert het hypotheekbedrag 

Overleg, op basis van een rondgang langs de vijf grootste hypotheekverstrekkers. Studenten die nog 

 

                                                        
22 CBS (2018). 
23 Prijspeil 2018. 
24  
25 De Nederlandsche Bank (2018). 
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Een aantal andere, meer structurele trends spelen ook een rol voor starters. Denk aan: 

 De flexibilisering (van maatschappij en specifiek de arbeidsmarkt heeft twee effecten: (1) huishoudens 

zijn minder plaatsgebonden waardoor ze vaker dan in het verleden huren prefereren boven vastzitten  

aan een koopwoning en (2) mensen werken steeds vaker op basis van korte contracten en komen 

daardoor moeilijker aan financiering van de bank voor een koopwoning. Tussen 2010 en 2016 steeg het 

aandeel werkenden met een flexibel arbeidscontract van 31% naar 39%. 

 Demografische transitie zorgt voor een kwantitatieve en kwalitatieve vraagverandering op de 

woningmarkt. Het aandeel ouderen neemt toe, net als het aandeel kleine (één- en tweepersoons) 

huishoudens. Momenteel is circa 37% van de huishoudens in Limburg een éénpersoonshuishouden, in 

2040 is dit naar verwachting 42% (CBS/PBL regionale prognose 2017-2040). Een deel van de Limburgse 

gemeenten heeft daarnaast te maken met een geleidelijke afname van het aantal huishoudens. 

Geleidelijk verschuift door deze demografische transitie de vraagdruk van traditionele gezinswoningen 

naar woningen voor kleinere huishoudens die zorggeschikt gemaakt kunnen worden (zoals 

appartementen en patiowoningen). Bij afname van het aantal huishoudens is het kwantitatief en 

kwalitatief op peil houden van de voorraad wezenlijk (bijvoorbeeld via onttrekking van incourante 

voorraad en toevoegen waar kwalitatief behoefte aan is).  

 

Deze ontwikkelingen maken dat de verschillen in de toegankelijkheid van de woningmarkt voor 

koopstarters binnen Limburg toenemen. Ook is het belangrijk dat koopstarters zich realiseren dat 

toekomstige waardeontwikkeling van de woning geen absoluut gegeven is. De verschillen tussen 

gemeenten zijn groot, en daarnaast is belangrijk dat de koopstarter oog heeft voor de toekomstige 

courantheid van de te kopen woning.  

 

We signaleren dat het bewus

Dit geldt in beginsel overal in Nederland, maar is in provincie Limburg extra relevant vanwege de 

demografische transities die zich voordoen.   

 

5.2 Interviewresultaten: hoe kijken gemeenten aan tegen de Starterslening?  

We hebben 26 gemeenten gesproken over hun bevindingen van de Starterslening. Het ging om gemeenten 

die deelnemen aan de regeling en gemeenten die dit niet doen. We spraken telkens met de medewerker 

die ambtelijk het meest betrokken is bij afwegingen over het startersbeleid. We vatten de belangrijkste 

bevindingen hier samen. In de bijlage staan per gemeente nog een aantal belangrijke inzichten benoemd.  

 

De meeste deelnemende gemeenten signaleren dat de regeling bijdraagt aan de doelen 

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Starterslening, omdat deze de drempel voor 

koopstarters om een woning te kunnen kopen verlaagt, en dat gemeenten aangeven dat de regeling 

starters behoudt voor de gemeente. Ten tijde van de crisis was het belangrijk om starters te helpen, maar 

nu de huizenmarkt weer aantrekt en de prijzen stijgen, geven gemeenten aan dat er nog steeds vraag is  

naar de Starterslening.  

 

eling om voor een koopwoning in 

 

Bron: Leon Langenhuizen, Gemeente Venray (2018). 

rwaarden en 

 

Bron: Winand Bijlmakers, Gemeente Nederweert (2018). 
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Het aantal koopstarters dat deelneemt aan de regeling is in aandeel relatief beperkt, en in sommige 

gemeenten is er geen behoefte. Hierdoor zijn de effecten van de Startersregeling niet in elke gemeente 

even groot. 

 

Starterslening, maar er werd geen beroep op gedaan, ook niet 

na aanprijzing door makelaars. Toen er geen gebruik van werd gemaakt  

Bron: Ad Keulers, Gemeente Valkenburg (2018). 

Gemeenten in gebieden met huishoudenskrimp zijn kritisch over de werking van de regeling  

Sommige gemeenten zien een potentieel kredietrisico voor starters door huishoudenskrimp en 

waardedaling van de woning (actueel of op termijn), met name wanneer woningen snel verkocht dienen te 

worden. Voor Heerlen is dit een reden om niet mee te doen aan de regeling. Anderen zien dit risico niet 

door waarborging via NHG.  

 

Heerlen heeft momenteel geen Starterslening, het belangrijkste motief hiervoor is de relatief goedkope 

woningvoorraad, daarnaast is de waardedaling van de woningvoorraad een risico voor starters.  

Bron: Gerard Meijers, Gemeente Heerlen (2018). 

Gemeenten signaleren kansen voor verbetering van de werking van de regeling 

maatregelen, waaronder het instellen van een leeftijdsgrens. De startersregeling gaat immers uit van een 

inkomensstijging bij de starters, waardoor de lening afgelost kan worden. Dit gaat echter niet (altijd) op bij 

een oudere starter, waardoor bij oudere koopstarters het risico op toekomstige  betalingsproblemen 

mogelijk hoger kan zijn. Het risico op waardedaling is dan minder makkelijk op te vangen met een hoger 

inkomen. Koopstarters met een achterblijvende inkomensstijging komen dan eerder in de problemen.  

 

  

Bron: Tim Raassens, Gemeente Horst aan de Maas (2018). 

worden, zodat starters kunnen aflossen. Maar als dat niet gebeurt moet je je afvragen of je mensen helpt, 

o  

Bron: Suzanne Bastings, Gemeente Venlo (2018). 

Gemeenten noemen ook enkele verbetermogelijkheden, waaronder regionale differentiatie, consistentie 

met ander beleid, een leeftijdsgrens en inzet voor bestaande bouw. Hierover volgt in de volgende 

paragraaf (deelvraag) meer. 

 

Binnen de gemeente Peel en Maas bestaan twijfels over het toestaan van de Starterslening voor 

 

Bron: Thijs van Lier, Gemeente Peel en Maas (2018). 

Een andere opvatting die enkele gemeenten delen is dat het revolverende karakter van de regeling nog niet 

goed tot zijn recht komt. Aflossingen komen nog maar mondjesmaat binnen, terwijl gemeenten de 

verwachting hadden dat dit sneller zou gebeuren. Dit hangt ermee samen dat starters soms langer wachten 

met rente betalen en aflossen en dat bij hertoetsing blijkt dat rente betalen nog niet verplicht is, vanwege 
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een achterblijvende inkomensgroei. Dit is in beginsel geen probleem, maar gemeenten moeten nu wel 

geld voorinvesteren om nieuwe Startersleningen te verstrekken. Meerdere gemeenten signaleren dit. 

 

  opvallend dat er steeds nieuw geld bij moet: het revolverend karakter van de regeling is nog niet 

 

Bron: Madelon Wuts, Gemeente Leudal (2018). 

De startersregeling kan ongewenste neveneffecten hebben, zoals betalingsachterstand 

Gemeenten zijn soms ook ambivalent over de werking van de startersregeling. Dit heeft met name te 

maken met de risicoperceptie van koopstarters en de vraag of koopstarters die gebruik maken van de 

een wat hogere rente altijd realistisch taxeren. 

 

  vraag ik me af. Als de 

 

Bron: Madelon Wuts, Gemeente Leudal (2018). 

lening gewoon afbetaald moet worden. Door de kredietwaardigheidstoets is in normale situaties dit risico 

 

Bron: Ralf Defaux, Gemeente Gulpen-Wittem (2018). 

Prijsopdrijvend effect Starterslening is nihil 

ANALYSE: STARTERSREGELING HEEFT BEPERKT EFFECT OP PRIJSVORMING  

Logischerwijs heeft de Starterslening een licht prijsverhogend effect op de bestaande woningvoorraad. 

Het effect is echter relatief beperkt en hangt vooral samen met de vermindering van de leegstand in de 

bestaande voorraad (zie ook de effectenanalyse in hoofdstuk 6)  Startersleningen vormen slechts een 

Starterslening ook een kleine groep: 7,1%. De markt - en daarmee de marktprijs - wordt daardoor nog 

steeds gedomineerd door kopers zonder Starterslening. 

 

De Starterslening wordt, nu de markt aantrekt, wel steeds meer ingezet door starters. De betaalbaarheid 

lijkt meer onder druk te staan dan een aantal jaren geleden. Als deze trend zich doorzet, treedt mogelijk 

wel een prijsopdrijvend effect op. Monitor het marktaandeel goed om tijdig te kunnen ingrijpen. 

 

Tijdens de telefonische interviews gaven gemeenten aan dat de Starterslening vaak wordt gebruikt voor de 

aankoop van uitpondwoning van corporaties. Deze woningen zijn vaak gunstig geprijsd, waardoor een 

mogelijk prijsopdrijvend effect op de woningmarkt als geheel verder wordt gedempt. Bovendien geven ze 

volgens de respondenten een positieve impuls aan de wijk met overwegend sociaal bezit, en vermindert 

het in beperkte mate de leegstand in een dergelijke wijk. In die zin kan de Starterslening bijdragen aan 

waardebehoud van (potentieel) incourant vastgoed. Het beeld dat relatief incourant vastgoed wordt 

gekocht met de Starterslening wordt bevestigd doordat relatief veel goedkope woningen uit de naoorlogse 

periode (34% tussen 1941-1970, nog 20% tussen 1971-1980) worden gekocht. Dit zijn woningen die 

gemiddeld genomen vragen om aanvullende investeringen om de kwaliteit van de woningen voor de 

toekomst op peil te houden. Bij huishoudenskrimp kan juist dit deel van de woningmarkt  op termijn een 

bovengemiddeld  risico op waardedaling met zich meebrengen.  
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 De Starterslening wordt vaak gebruikt om uitpondwoningen van de corporatie te kopen. Dit voorkomt 

grotendeels een prijsopdrijvend effect en heeft als positief effect dat buurten met overwegend sociaal 

 

Bron: Frans Teegels, Gemeente Beesel (2018). 

Ook financieel adviseurs staan positief over Starterslening, verbetering vooral procesmatig  

Naast gemeenten hebben we ook gesproken met enkele hypotheek adviseurs die actief zijn in Limburg. 

Hypotheekadviseurs staan positief tegenover de regeling, maar merken wel op dat de meerderheid van de 

starters een hypotheek kan krijgen zonder gebruik te maken van een Starterslening. 

 

 

Bron: De Hypotheker Sittard, Alicia (2018). 

j raden de Starterslening zeker aan, maar als er ook geld bij ouders geleend kan worden dan heeft dit 

 

Bron: Huis en Hypotheek Noord Limburg, Erik Ronkers (2018). 

Voor de starters die echter zelf onvoldoende inkomen hebben, biedt de Starterslening een oplossing 
26. Er is weinig bekend over betalingsproblemen, de 

woningen die gekocht worden zijn al redelijk goedkoop en binnen het bereik van de starters, wat resulteert 

in een hypotheek die past bij het inkomen27. Wanneer het inkomen niet stijgt zoals verwacht, dan wordt er 

uitstel aangevraagd voor aflossen van de Startersregeling. 

 

t inkomen van starters stijgt 

inderdaad niet altijd, maar in dat geval vragen we een hertoets aan. De hypotheek wordt ondertussen wel 

 

Bron: Huis en Hypotheek Noord Limburg, Erik Ronkers (2018). 

Verbeteringen zien adviseurs vooral in een verbetering van het proces (meer gedigitaliseerd aan kunnen 

leveren bijvoorbeeld)28 en meer duidelijkheid rondom de voorwaarwaarden per gemeente, waaronder 

hoogte van het toegestane leenbedrag29. Het is niet hinderlijk dat gemeenten verschillende leenbedragen of 

voorwaarden hanteren, als het voor makelaars die in meerdere gemeenten werkzaam zijn wel duidelijk is 

waar deze verschillen zitten. 

 

5.3 Deelvraag 8: hoe wordt de Starterslening doeltreffender volgens gemeenten? 

Gemeenten zien verbetermogelijkheden als het gaat om koppeling van de Starterslening met overig beleid. 

Vaak gaat het over het toekomstbestendig maken van de Starterslening en koppeling met andere 

 

 Koppeling met duurzaamheidslening. Verduurzaming van de woning kan het risico van waardedaling 

bij incourant vastgoed mogelijk dempen.  

 Geografische differentiatie van de Starterslening, in lijn met regionaal en lokaal woon beleid: geen 

Startersleningen uitgeven op plekken waar in de toekomst verdunt moet worden. Dit kan op lokaal 

(binnenstedelijk versus uitleglocaties) en regionaal niveau (Noord- versus Midden- en Zuid-Limburg). 

                                                        
26 Hypotheker Sittard 
27 Huis & Hypotheek Noord Limburg 
28 Paffen Verzekeringen & Financiële 
29 Fidus Verzekeringen en Advies 
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 Starterslening alleen beschikbaar stellen voor bestaande bouw. Aankoop van bestaande bouw draagt 

bij aan het oplossen van de leegstandsproblematiek en brengt een langere verhuisketen (door 

vertrekkende huishoudens) teweeg dan nieuwbouw. Hier kleeft ook een risico aan: de 

leegstandsproblematiek wordt als het ware vooruit geschoven. 

 Leeftijdsgrens om te voorkomen dat ook oudere starters  met relatief weinig inkomensperspectief  

die uit een huurwoning komen gebruik maken van de Starterslening. Dit verkleint het risico op 

toekomstige betalingsproblemen. 

 

Starterslening alleen beschikbaar voor bestaande bouw, daar ligt de grootste 

 

Bron: Henrie Banken, Gemeente Bergen (2018). 

Starterslening is mogelijk door deze te combineren en beter aan te sluiten op 

duurzaamheidsmaatregelen. Dit maakt de Starterslening meer toekoms  

Bron: Frans Teegels, Gemeente Beesel (2018). 

Starterslening is een optie om het risico van de lening te verkleinen. 

Op die manier komen we ook tegemoet aan de verdichtingsopgave en hebben we geen tweeledige 

boodschap aan de randen van de gemeente (Starterslening  

Bron: Gerard Meijers, Gemeente Heerlen (2018). 

Starterslening moet effectief zijn 

binnen de gemeente waar deze ingezet wordt, dus als daar een andere woningvoorraad is (duurder 

bijvoorbeeld), zou het goed zijn om meer flexibiliteit aan te brengen.  

Bron: Suzanne Bastings, Gemeente Venlo (2018). 

opprijzen (indexeren) in 

relatie tot de plaatselijke woningmarktsituatie. Dit leidt uiteraard tot verschillen op landelijk, provinciaal 

en zelfs regionaal niveau. Maatwerk afgestemd op de lokale marktsituatie is mijn inziens vereist om de 

doelstelling van de regeling te optimaliseren.  

Bron: Luc van den Boorn, Gemeente Eijsden-Margraten (2018). 

Aanpassing van het prijsplafond wordt niet genoemd door gemeenten. Wel geven gemeenten aan er soms 

tegenaan te lopen dat zij een ander prijsplafond hanteren dan buurgemeenten. Starters vinden dit 

onduidelijk en niet logisch. 

 

Gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de rol van de provincie bij de Starterslening, vooral als 

het gaat over de financiële bijdrage. Een aantal geeft wel aan meer sturing van de Provincie te verwachten. 

 

5.4 Behaalt de Starterslening zijn doel? 

Worden doelen behaald? 

De startersregeling draagt bij aan de beoogde doelstellingen. Ten aanzien van het doel om de positie van 

starters in de woningmarkt te verbeteren, draagt de Starterslening op korte termijn bij aan het verlagen 
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van de drempel van koopstarters op de woningmarkt. Jaarlijks helpt de startersregeling circa 18030 

huishoudens aan een koopwoning die anders geen woning hadden kunnen kopen.  

 

Op lange termijn zijn de positieve effecten mogelijk lager, of mogelijk zelfs afwezig. Bij eventuele negatieve 

waardeontwikkeling worden de positieve effecten mogelijk uitgevlakt: negatieve waardeontwikkeling treft 

starters met een Starterslening31 relatief harder dan starters zonder Starterslening (door een relatief hogere 

schuld ten opzichte van hun inkomen), waardoor hun positie op de woningmarkt juist verslechterd.  

 

Ten aanzien van het doel van doorstroming behaalt de Starterslening haar doel. Iedere Starterslening 

speelt 0,5 woningen vrij in de bestaande voorraad. 175 woningen. Circa 

90 woningen daarvan zouden zonder Starterslening niet zijn vrijgekomen. Dit doorstroomeffect is relatief 

beperkt ten opzichte van duurdere woningen, die doorgaans een langere verhuisketen genereren. 

Starterswoningen staan aan het begin van de keten, waardoor het doorstroomeffect relatief beperkter is. 

Een doorstroomeffect van 0,5 is in dat perspectief normaal. Het gaat vooral om sociale huur- (circa 80%) en 

vrijesectorhuurwoningen (circa 20%) die worden vrijgespeeld. In deze woningen landen vooral 

huurstarters. Er wordt dus een verhuisketen op gang gezet, maar die keten is relatief kort. Daarmee 

genereert de Starterslening  

 

We zien echter wel kansen voor verbetering door de statersregeling op punten aan te scherpen. Dit 

verkennen verder in hoofdstuk 6. 

                                                        
30 huishoudens (16%) 
(jaarlijks) zouden zonder Starterslening zijn aangewezen op een sociale huurwoning. 
31 Sinds 1 oktober 2016 zijn de leningvoorwaarden aangepast om te blijven voldoen aan Europese regelgeving. De Startersregeling is 
toen gesplitst in een Starterslening en een Combinatielening. 
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6 Effecten van 
beleidsalternatieven 
voor de 
Startersregeling 

6.1 Beleidsalternatieven Startersregeling 

In dit hoofdstuk brengen we de kosten en baten van de startersregeling in beeld. Hetzelfde doen we voor 

Het gaat bijvoorbeeld om extra eisen ten aanzien van gebruik van de lening 

(alleen bestaande bouw, plicht om te investeren in woning) en het al dan niet verder promoten van de 

lening waardoor het gebruik toeneemt. De Kosten-Batenanalyse maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in 

verschillen in effecten van de beleidsalternatieven en optimalisaties. Op basis van de uiteindelijke 

verschillen in uitkomsten per scenario komen we in hoofdstuk 7 tot aanbevelingen voor optimalisatie van 

de Starterslening. 

 

6.2 Kosten-Batenanalyse: optimaliseren en promoten Starterslening leidt tot positiever 
KBA-saldo 

In deze paragraaf brengen we de kosten en baten van verschillende sc Starterslening in 

beeld. Hierna lichten we eerst kort de werking van een Kosten-Batenanalyse (KBA) toe. Vervolgens zetten 

 

 

Hoe werkt de KBA? 

In de Kosten-Batenanalyse (KBA) in deze verkenning worden alle effecten van beleid, zoals het aanbieden 

van de Starterslening in de provincie Limburg, systematisch ingeschat en zoveel mogelijk in geld 

gewaardeerd. In de KBA worden zoveel mogelijk de meest relevante effecten van dit instrument voor een 

in beeld gebracht voor de periode tot 2030.  

 

Uitgangspunt voor de KBA is dat de impact van onderscheidend beleid wordt gemeten. In de KBA-

verkenning maken we daarom een relatieve vergelijking van verschillende beleidsalternatieven. Hiervoor is 

het noodzakelijk om de impact van het beleid af te kunnen zetten tegen een basissituatie, ofwel het 

nulscenario. In dit nulscenario gaan we er vanuit dat er géén Starterslening is in Limburg. Hier zetten we 

de alt Starterslening is, die al dan niet 

geoptimaliseerd is en extra wordt gepromoot. Concreet werken we naast het nulscenario drie alternatieven 

uit. Telkens lichten we helder toe wat het verschil is i  

 

De KBA mondt uit in een overzicht van effecten, die voor zover mogelijk, in geld uitgedrukt worden. Het 

rendement berekenen we via een zogeheten Netto Contante Waarde (NCW). Hiervoor worden de kosten en 

-  



 
18.021 
De drempel verlagen voor koopstarters 33  

NETTO CONTANTE WAARDE (NCW) EN INDEXERING KOSTEN EN BATEN 

Alle effecten worden gewaardeerd in constante prijzen van een gekozen basisjaar. Een verandering in het 

algemeen prijspeil wordt gemeten als inflatie; kosten en baten moeten hiervoor worden gecorrigeerd. De 

waardering van bepaalde effecten kan in de tijd echter sneller of langzamer groeien dan het algemeen 

prijspeil. Deze verandering van relatieve prijzen moet in een KBA wel worden meegenomen. Bedragen die 

 

 

+180 koopstarters per jaar in Limburg door Starterslening, +257 bij 

promoten en optimaliseren Starterslening 

 We 

hebben d

mogelijke beleidsalternatieven om de Starterslening (al dan niet) in een andere vorm te behouden. Het 

Starterslening in de huidige vorm (1), Starterslening met 

optimalisatie (2) en Starterslening met optimalisatie + promotie (3). We lichten ze hierna per scenario toe, 

waarbij we ook ingaan op wat het scenario betekent voor bijvoorbeeld het aantal koopstarters en het 

aantal koopstarters met een Starterslening. Dit bepaalt de uiteindelijke de verschillen in uitkomsten tussen 

 

 

Hoe de verschillen in input doorwerken op de uitkomsten per post in deze KBA lichten we in Bijlage B 

nader toe. 

 

 Scenario 0: geen lening. In dit scenario gaan we er vanuit dat er geen Starterslening is en dus ook 

 

 Scenario 1: Starterslening in de huidige vorm. In dit scenario gaan we er vanuit dat de Starterslening 

blijft bestaan in de huidige vorm. We rekenen de effecten door aan de hand van recente cijfers over het 

aantal koopstarters per regio en het aandeel hiervan met een Starterslening.  

 Scenario 2: Starterslening met optimalisaties. In dit scenario gaan we er vanuit dat de Starterslening 

blijft bestaand, met enkele optimalisaties aan de hand van gesprekken die we met u en de gemeenten 

hebben gevoerd. In dit scenario worden drie aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van de 

Starterslening: (1) De woning moet binnen bestaand bebouwd gebied staan, (2) de woning mag alleen 

voor bestaande bouw gebruikt worden (dus niet voor nieuwbouw) en (3) er moet in verduurzaming 

van de woning worden geïnvesteerd (met één op één waardevermeerdering als gevolg): 

o Het aantal koopstarters per jaar is iets lager dan in scenario 1, want nieuwbouw is in scenario 2 

een eis. 15% gebruikt lening op dit moment (scenario 1) voor nieuwbouw, 40% hiervan zou de 

lening anders niet gebruiken. 

o Het aantal koopstarters met Starterslening ligt om bovenstaande reden ook iets lager dan in 

scenario 1. 

o Het aandeel huishoudens dat een deel van de lening gebruikt voor 

opwaarderen/verduurzaming stijgt naar 100%, dit is een eis in scenario 2. 

o Hetzelfde geldt voor het aandeel dat de Starterslening benut voor de aankoop van een 

bestaande woning. Ook dit is een eis. 

 Scenario 3: Starterslening met optimalisaties en promotie. In dit scenario gaan we er vanuit dat de 

Starterslening blijft bestaan, met de optimalisaties zoals beschreven in scenario 2. Daarnaast moet 

promotie van de Starterslening in dit scenario leiden tot een toename van het gebruik van de 

Starterslening. 

o Het aantal koopstarters per jaar is hoger dan in scenario 2, want door promoten van de 

Starterslening wordt deze (naar inschatting) 50% meer gebruikt en een deel van deze extra 

leners zou anders niet hebben gekocht. 

o Het aantal koopstarters met Startersleninglening ligt om bovenstaande reden ook hoger dan in 

scenario 2. 
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o Het aandeel huishoudens dat een deel van de lening gebruikt voor 

opwaarderen/verduurzaming blijft 100%, net als in scenario 2. 

o Hetzelfde geldt voor het aandeel koopstarters dat de Starterslening benut voor de aankoop van 

een bestaande woning. 

De uitgangspunten per scenario zijn in onderstaande tabel uitgewerkt, telkens met een toelichting in de 

laatste kolom. 

 

Tabel 5 Starterslening Limburg 

 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Toelichting op verschillen 
 

Omschrijving Geen lening Huidige 
vorm lening 

Optimaliseren Optimaliseren + 
promoten 

 

Toelichting 
 
 
 
 
 

Geen lening, dus 
geen effecten 
van lening 

Effecten van 
lening zoals 
in huidige 
vorm 

Effecten van lening 
met eisen:  

 Woning moet 
binnen BBG staan 

 Alleen bestaande 
bouw 

  Verduurzamings-
/renovatie-eis 
(met sterk 
waarde-
vermeerderend 
effect) 

 

Effecten van lening 
met eisen:  

 Woning moet 
binnen BBG staan 

 Alleen bestaande 
bouw 

  Verduurzamings-
/renovatie-eis 
(met sterk 
waarde-
vermeerderend 
effect) 

+ promoten lening 
(+50% gebruik) 

 

Aantal koopstarters jaarlijks(met en zonder Starterslening) 
 

Bij 0-scenario lager, bij scenario 3 
hoger; 39% van koopstarters met 
Starterslening geeft aan zonder 
lening niet zouden zijn verhuisd, 
16% was verhuisd naar een 
huurwoning. Bij meer gebruik 
(scenario 3) omgekeerd dus ook 
meer koopstarters verwacht. 

Noord 1.380 1.450 1.446 1.480 

Midden 1.190 1.250 1.246 1.276 

Zuid 3.000 3.050 3.047 3.071 

Verschil in koopstarters t.o.v. 0-scenario jaarlijks Zie bovenstaande toelichting. 

Noord 0 +70 +66 +100 

Midden 0 +60 +56 +86 

Zuid 0 +50 +47 +71 

Uitgangspunt gebruik Starterslening Scenario 2 lager: 15% gebruikt 
lening nu voor nieuwbouw, 40% 
hiervan gebruikt lening anders 
niet. Scenario 3 = verdubbeling 
aantal koopstarters met lening 
t.o.v. scenario 2.  

Noord 0 8,6% 7,9% 11,6% 

Midden 0 8,6% 7,9% 11,6% 

Zuid 0 3,0%* 2,8% 4,1% 

Aantal koopstarters met Starterslening jaarlijks Scenario 2 lager (zie 
bovenstaande toelichting), 
scenario 3 verdubbeling t.o.v. 2 
(zie bovenstaande toelichting) 

Noord 0  125   114   172  

Midden 0  108   99   148  

Zuid 0  92   84   126  

Aandeel dat woning in 
andere gemeente zou 
zoeken 

9% 0% 0% 0% Bij niet gebruik kunnen maken van 
Starterslening, o.b.v. enquete 
onder starters met Starterslening 

Gemiddelde omvang lening  

Noord -   000 

Midden -    

Zuid -    
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 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Toelichting op ver¬schillen 
 

Gebruik Starterslening voor appartement (overig is grondgebonden)  

Noord 0% 7% 7% 7% 

Midden 0% 8% 8% 8% 

Zuid 0% 3% 3% 3% 

Uitgangspunt aandeel 
huishoudens dat lening 
gebruikt voor 
opwaarderen/ 
verduurzaming 

0% 25% 100% 100% Ongeveer 25% geeft aan nu te 
verduurzamen. In scenario 2 / 3 is 
gebruik lening voor 
opwaarderen/verduurzaming 
woning een eis  

Uitgangspunt aandeel 
van de lening gebruikt 
om te investeren in 
woning 
 

0% 25% 25% 25% We verwachten dat ongeveer een 

kwart van de waarde van de 

lening wordt gebruikt als in-

 

Uitgangspunt aandeel 
lening als plus op 
woningwaarde bij 
opwaarderen/verduur-
zaming 

0% 50% 100% 100% Ongeveer de helft van 

geïnvesteerde bedrag is nu terug 

te zien in stijging waarde woning. 

Bij de optimalisatie (scenario 2 en 

3) is een eis dat verduurzaming 

alleen mag als er een sterk 

waardeverhogend effect heeft. 

Aandeel benut voor 
bestaande woning 

0% 85% 100% 100% Nu gebruik 15% lening voor 

nieuwbouwwoning. Bij scenario 2 

en 3 is gebruik voor bestaande 

bouw een eis. 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), Stec Groep (2018). Cijfers gebaseerd op koopstarters in periode 01-07-2017 t/m 30-06-
2018.  * Wijkt af van percentage in Zuid-Limburg in hoofdstuk 4 omdat in de KBA het effect voor de hele regio wordt berekend en er 
dus niet wordt gecorrigeerd voor niet-deelnemende gemeenten. 

Optimaliseren en promoten Starterslening leidt tot positiever KBA-saldo: saldo varieert van  

87,1 216,5 mln (scenario 3) tot en met 2030 

Uit onze analyse blijkt: naarmate de Starterslening verder wordt doorgezet, en geoptimaliseerd en 

gepromoot nemen de baten toe, zie onderstaande figuur. Hierin zijn voor de 4 sc

baten per post weergegeven. De totale u 87.112.000 tot en met 2030 in 

216.478.000 tot en met 2030 in scenario 3. Om direct goed inzicht te hebben in de 

effecten van de Starterslening Starterslening

B zijn exacte kosten en baten weergegeven per post in tabelvorm, uitgesplitst 

 

 

Wat opvalt aan de scenar opwaarderen van de woningen (één-op-één 

stijging woningwaarde door verduurzaming en verbetering van de woning met (een deel van) de lening) en 

vermindering van de leegstand (door extra starters in bestaande voorraad als gevolg van lening) relatief 

groot zijn32. Zie bijlage B voor de wijze waarop deze posten zijn berekend. In scenario 2 nemen deze baten 

toe ten opzichte van scenario 1, doordat er meer starters in de bestaande voorraad landen en er meer 

investeringen in de bestaande bouw plaatsvinden (want investering eis voor Starterslening). In scenario 3 

liggen de baten nog hoger doordat het aantal koopstarters (met Starterslening) is gestegen als gevolg van 

promoten van de Starterslening. 

 

Daarnaast zien we baten door energiebesparing als gevolg van verduurzaming van de woning, een 

positieve uitstraling van de opwaardering van de woning van de starter op omliggende woningen, 

                                                        
32 In deze KBA is deze post voor de periode tot en met 2030 lineair opgenomen: de leegstand wordt elk jaar verder gedrukt. Wanneer 
we uit zouden gaan van een langere periode zal een remmende werking optreden op dit effect, de leegstand blijft immers niet 
oneindig dalen. Op de langere termijn dalen dus de baten per jaar door vermindering van leegstand. 
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besparingen door vermindering van scheefwonen en een positief effect van de lening op het behoud van 

starters in de provincie. Deze laatste post is op provincieniveau overigens positief, maar maakt op het 

niveau van Nederland geen verschil, zie onderstaande box. Ook deze baten fluctueren licht tussen de 

gaande tabel. Het absolute effect van deze posten op 

het totaalsaldo is echter beperkter dan die van het opwaarderen van de woningen en vermindering van de 

leegstand. 

 

BEHOUD STARTERS IN PROVINCIE: GUNSTIG VOOR LIMBURG, GEEN MAATSCHAPPELIJKE BAAT 

Het behoud van starters in Limburg is gunstig voor draagvlak voor voorzieningen doordat bestedingen 

van deze groep (hoofdzakelijk) binnen de provincie plaatsvinden. Deze post is dan ook als zodanig is deze 

KBA opgenomen. Kijken we op het niveau van Nederland als totaal, dan telt deze post niet als 

maatschappelijke baat: het gaat slechts om een verplaatsing van deze huishoudens (en hun bestedingen) 

van de ene locatie binnen Nederland naar de andere. 

 

Figuur 19: kosten en baten naar posten per scenario Limburg totaalniveau tot en met 2030 

 

Bron: Stec Groep (2018). 

Tegelijkertijd leidt de Starterslening in scenario 1 tot verlies van onbebouwde groene openbare ruimte, 

doordat 15% van de leners aangeeft de lening te gebruiken voor een nieuwbouwwoning. Dit heeft een licht 

negatieve invloed op de totaaluitkomst (netto-contant) van scenario 1. In scenario 2 en 3 is als eis 

opgenomen dat de lening alleen voor bestaande bouw kan worden gebruikt. Hierdoor speelt dit effect niet 

 

 

Verder zijn transactiekosten voor het verstrekken van de leningen en de te betalen rentes meegenomen in 

de KBA. Deze zijn meegenomen om kosten en baten voor specifieke partijen in beeld te kunnen brengen, 

maar leveren per saldo geen kost of baat op voor de maatschappij. Zie onderstaande box. 

 

-

scenario 0 scenario 1 scenario 2 scenario 3

Opwaardering woningen

Energiebesparing

Waardeontwikkeling omliggende
woningen

Vermindering leegstand

Vermindering scheefwonen

Behoud starters in de provincie

Verlies groen bij nieuwbouw

Kosten transacties

Baten transacties
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TRANSACTIEKOSTEN EN RENTE GEEN MAATSCHAPPELIJKE BAAT 

In deze KBA nemen we transactiekosten en rente over de Starterslening mee zodat goed inzichtelijk wordt 

 en particulieren. We benadrukken 

hierbij echter dat transactiekosten en rente over de Starterslening niet kunnen worden gezien als 

maatschappelijke baat: per saldo levert deze post voor de maatschappij geen meerwaarde. Deze posten 

zijn immers voor de ene partij een inkomstenpost (rente voor de overheid, transacties voor notaris), maar 

een kostenpost voor de andere partij (rente voor de starters met lening, transacties voor de overheid). Het 

saldo van de inkomsten van de ene partij en de kosten van de andere partij is 0. 

 

De wijze van doorrekenen per post lichten we nader toe in bijlage B. 

 

Ook niet te monetariseren effecten positiever bij optimaliseren en promoten Starterslening  

In de onderstaande tabel geven we de totaaleffecten per scenario weer voor heel Limburg. Het gaat hierbij 

niet alleen om de totale te monetariseren effecten, maar ook om effecten die minder te goed te 

monetariseren zijn, maar evengoed van groot belang kunnen zijn voor de provincie. Het effect op deze 

posten geven we weer met een vijfpuntsschaal: van -- (sterk negatief) tot ++ (sterk positief). Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om het terugdringen van wachtlijsten voor sociale huurwoningen, het verbeteren van 

betaalbaarheid van de woningen en woongenot voor koopstarters die dankzij de Starterslening kunnen 

wonen zoals ze graag zouden willen. 

 

Tabel 6 Starterslening Limburg 

 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Financieel effect     

Beschikbaarheid sociale woningvoorraad - + + ++ 

Verbetering betaalbaarheid woningen - + + ++ 

Woongenot (kunnen realiseren woonwens) - + + ++ 

 

Baten en lasten naar partijen: absoluut grootste baten voor particulieren (huiseigenaren) 

In onderstaande tabel brengen we de kosten en baten in beeld naar de verschillende partijen. We doen dit 

per scenario. Wat opvalt is dat een groot deel van de baten landt bij particulieren. Het gaat hierbij vooral 

om stijging (of rem op daling) van de woningwaarde door investeringen in de woningen en het positieve 

effect van beperktere leegstand op de woningwaarde, waar ook anderen dan de koopstarters (enige) baat 

bij hebben. Voor Provincie en Rijk samen valt het saldo licht positief uit: de transactiekosten voor het 

verstrekken van de leningen (75% voor rekening van de provincie) zijn iets hoger dan de baten van de 

rente, maar door besparing op indirecte subsidie aan (voormalige) scheefwoners valt het saldo toch net 

positief uit. Voor gemeenten valt het saldo licht negatief uit in de periode tot 2030, omdat de 

transactiekosten binnen deze periode (25% voor rekening van de gemeente) nog net hoger zijn dan de 

baten uit rente. Kijken we voor een langere periode, dan overstijgen de inkomsten uit rente (doorlopend) 

uiteindelijk de kosten voor de transacties (eenmalig). 

 

Verder valt op dat het saldo van baten en lasten dat niet aan een specifieke partij toe te kennen is in 

scenario 1 het laagste uitvalt. Het gaat hier om het verlies van groen door nieuwbouw. In de andere 

de provincie. 
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Tabel 7: baten en lasten per partij per scenario 

 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Provincie/Rijk     

Gemeente  -  -  -  

Particulieren   .300  

Algemeen  -    

Totaal     

Bron: Stec Groep (2018).  

We gaan er in deze KBA overigens vanuit dat de lening zelf volledig wordt terugbetaald en dus geen 

kostenpost vormt voor de provincie en gemeenten. Het aandeel van de Startersleningen dat op dit in een 

default-status verkeert (1,2%) is ook relatief beperkt33. Wel wordt in 6% van de gevallen geen rente en 

aflossing betaald, maar heeft men al wel één of meerdere hertoetsen gehad. Dit is wel een aandachtspunt, 

maar eventuele kosten door niet terugbetaalde leningen zijn dus niet in de KBA meegenomen omdat deze 

post onzeker is. 

 

- en Midden-Limburg, mede doordat 

Starterslening hier relatief veel meer wordt gebruikt dan in Zuid-Limburg 

g, dan zien we dat in 

scenario 2 en 3 de baten vooral in Noord- en in Midden-Limburg landen. Zie onderstaande figuur. In Zuid-

Limburg liggen de baten lager. Hoewel het jaarlijks aantal koopstarters hier aanzienlijk hoger ligt (circa 

3.050 tegenover 1.450 in Noord-Limburg en 1.250 in Zuid-Limburg34), liggen het gebruik van de 

Starterslening  en daarmee ook de bijbehorende baten en lasten  in Zuid-Limburg juist aanzienlijk 

lager. Ook ligt de gemiddelde woningwaarde hier van zichzelf al lager, waardoor bijvoorbeeld een relatieve 

stijging (of rem op daling) van de woningwaarde in absolute waarde beperkter is dan in Noord- en Midden-

Limburg. 

 

iets groter. Dit komt doordat in Zuid-Limburg relatief veel meer huishoudens wonen (circa 280.000) dan in 

Noord- (circa 120.000) en in Midden-Limburg (circa 100.000). Dit betekent dat hier meer huishoudens 

worden geraakt door het verlies van groen door nieuwbouw. In scenario 2 en 3 vindt speelt deze post geen 

 

 

Figuur 20: baten en lasten per regio (balken, linker-as) en totaal (lijn, rechter-as), tot en met 2030 

 

                                                        
33 Betalingsachterstand van 3 maanden of meer. 
34 Cijfers gebaseerd op koopstarters in periode 01-07-2017 t/m 30-06-2018.   

scenario 0 scenario 1 scenario 2 scenario 3

Noord

Midden

Zuid

Totaal



 
18.021 
De drempel verlagen voor koopstarters 39  

Bron: Stec Groep (2018). 
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7 Aanbevelingen 
Op basis van de conclusies uit de enquête, interviews en Kosten-Batenanalyse doen we een aantal 

aanbevelingen voor optimalisatie van de Starterslening. De opvolging van de aanbevelingen ligt zowel bij 

de Provincie Limburg (vooral 6.1 en 6.4) als bij de Limburgse gemeenten zelf (alle aanbevelingen).  

 

7.1 Ga door met een regeling voor koopstarters  

Zowel koopstarters als  gemeenten zijn op hoofdlijn positief over de Starterslening in de huidige vorm 

(Starterslening + Combinatielening) en zien er  voordelen van. De Starterslening heeft in beginsel een 

positieve uitwerking op de positie van starters op de woningmarkt. Jaarlijks helpt de Starterslening circa 

180 huishoudens aan een koopwoning die anders geen woning hadden kunnen kopen. Daarmee genereert 

de Starterslening 90 huishoudens per jaar. Daarnaast verkleint de 

Starterslening de leegstand, wat resulteert in een sterkere woningmarkt (met hogere woningwaardes). 

Zoals blijkt uit de Kosten-Batenanalyse, wint vooral de particulier bij de Starterslening. De voordelen van 

de Starterslening wegen dan ook op tegen de it de cijfers van SVn blijken geen 

bovengemiddelde betalingsachterstanden. Bovendien geldt de NHG als ultieme achtervang voor 

hypotheekgever en nemer. Door het relatief geringe marktaandeel van de Starterslening (2,9% van alle 

verkopen) is er geen sprake van een ongewenst  prijsopdrijvend effect en is er eerder sprake van een 

beperkte ngen. Ook de effecten die dit met zich 

meebrengt in de waardeontwikkeling van woningen zijn beperkt.  

 

7.2 Overweeg de volgende aanpassingen  

Overweeg betere aansluiting op lokaal/regionaal woonbeleid 

Overweeg de startersregeling aan te passen, zodat deze meer aansluit op lokaal/regionaal woonbeleid. 

Zorg ervoor dat de Starterslening congruent is met lokaal en regionaal woonbeleid. Veel gemeenten in 

Limburg hebben specifiek woningbeleid, gericht op bijvoorbeeld binnenstedelijk bouwen, verdichten of 

verdunnen van woningdichtheden in bepaalde buurten, het stimuleren van middenhuur of het behouden 

van draagvlak voor voorzieningen. Door uitgifte van Startersleningen altijd zoveel mogelijk te koppelen aan 

het vigerende woonbeleid ontstaat een eenduidig woonbeleid, en 

neveneffecten van de startersregeling. Zo kunnen gemeenten met een verdichtingsambitie ervoor kiezen 

alleen Startersleningen uit te geven in het centrum van hun stad of kern en niet aan de randen. Of kunnen 

gemeenten ervoor kiezen alleen Startersleningen beschikbaar te maken voor bestaande bouw, en niet voor 

nieuwbouw (nu koopt 15% van de starters een nieuwbouwwoning). Uit de Kosten-Batenanalyse blijkt dat 

deze optimalisaties een positieve uitwerking hebben. 

 

Sommige gemeenten hebben specifiek beleid op verbetering van achterstandswijken. Het is van belang 

dat gemeenten op maat een genuanceerde afweging maken of uitgifte van de Starterslening in 

achterstandswijken wenselijk is. Dit is in de lijn met het inzicht dat woningcorporaties de afgelopen vijf tot 

tien jaar opgedaan hebben, dat het ongewenst is woningen in kwetsbare woningcomplexen uit te ponden. 

Enerzijds kan de instroom van starters zorgen voor een boost voor de wijk, bijvoorbeeld omdat het eigen 

woningbezit toeneemt en starters doorgaans investeren in de kwaliteit van de woning. Toch is het risico op 

waardedaling in dit soort wijken met name in gemeenten met een huishoudensdaling groter dan in andere 

wijken. Dit is nadelig voor de starter. We vinden het belangrijk dat gemeenten een bewuste afweging 

maken in de belangen van het mogelijke belang van de wijk als het geheel, versus het beschermen van het 

individuele belang van een koopstarter. We zagen in de enquête dat koopstarters mogelijk een positievere 

verwachting hebben van de toekomstige waardeontwikkeling van hun woning, dan gerechtvaardigd lijkt, 

vooral in gemeenten waar sprake is van huishoudenskrimp. 
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Overweeg de toegankelijkheid van startersleningen aan leegstandscijfers te koppelen 

Overweeg om de toegankelijkheid van de starterslening te koppelen aan een maximaal leegstandscijfer in 

de lokale woningmarkt, bijvoorbeeld maximaal 2% boven de gemiddelde leegstand in Nederland. Op die 

manier beschermt u koopstarters  waardedaling van hun woning en het 

bijkomende betalingsrisico. De Starterslening is een additionele lening bovenop de eerste hypotheek. De 

kans op betalingsproblemen is daardoor relatief groter dan bij de eerste hypotheek. Bij waardedaling van 

het onderpand komt de lening bov  te staan (de woningwaarde is dan lager dan 

de waarde van de leensom). In delen van Limburg is sprake van huishoudenskrimp, wat een risico vormt 

voor de waardeontwikkeling (door potentiële leegstand en ontspanning van de woningmarkt). Er ligt een 

opgave om in de betreffende gemeenten  middels onttrekkingen  voldoende spanning in de 

woningmarkt te behouden, zodat waardedaling en de mogelijke ongewenste neveneffecten die dit kan 

genereren uitblijven. Door uitgifte van de Starterslening te koppelen aan leegstandscijfers beschermt u 

starters voor .  

 

Behoud aandacht voor de betalingssituatie  

De betalingsachterstanden voor de Starterslening zijn normaal (1,2%). Bij de eerste hertoets (na 3 jaar) 

heeft 12% de lening al afgelost, bij de tweede hertoets 15%. De aanname dat starters inkomensstijging 

doormaken en de Starterslening daardoor goed kunnen betalen na een aflossingsvrije periode van 3 jaar 

lijkt gemiddeld genomen te kloppen. Daarbij moet worden opgemerkt dat een groot deel van de starters 

momenteel profiteert dan de huidige (sterke) economische groei. In perioden van economische neergang 

is inkomensstijging minder vanzelfsprekend en kunnen huishoudens mogelijk moeilijker aan hun 

betalingsverplichtingen voldo

en hierop kunt inspelen. Daarnaast helpt goede voorlichting om gebruikers van de Starterslening bewust te 

 

 

Overweeg daarnaast om de Starterslening te koppelen aan de gemiddelde woningwaarde 

(bijvoorbeeld WOZ-waarde) in een gemeente 

Uit de interviews vangen we signalen op dat gemeenten met een hoog maximaal aankoopbedrag (zoals 

en met betalingsachterstanden dan gemeenten met een laag 

leenbedrag. Een gemeentelijke uitsplitsing naar betalingsachterstanden bij de startersregeling is echter 

niet beschikbaar voor dit onderzoek. Wel valt op dat de perceptie van de betaalbaarheid van de 

Starterslening in zuidelijke gemeenten  met een lager maximaal aankoopbedrag  positiever is dan in 

noordelijke gemeenten met een hoger maximaal aankoopbedrag. Het gemiddelde leenbedrag verschilt 

-Lim -Limburg). Het 

-

Noord-Limburg). Mogelijk wordt het verschil in perceptie van betaalbaarheid dus meer veroorzaakt door de 

hoogte van de hypotheek dan door de Starterslening. 

 

Overweeg een leeftijdsgrens te hanteren voor de Starterslening 

De Starterslening wordt uitgegeven met de veronderstelling dat starters een inkomensgroei doormaken. 

Nu kan de Starterslening ook worden uitgegeven aan oudere huishoudens (op dit moment wordt 40% van 

de leningen verstrekt aan 30-plussers), die doorgaans minder zicht hebben op inkomensontwikkeling. Dit 

verhoogt het betalingsrisico. Door een maximumleeftijd  bijvoorbeeld 30 of 35 jaar  te hanteren 

waarborgt u het perspectief op inkomensgroei en vermindert u het risico op betalingsachterstand.  

 

Voorkom stapelen financieringsconstructies voor verduurzaming 

Stem de Starterslening en de Duurzaamheidslening op elkaar af om potentieel betalingsrisico te mitigeren. 

Bijvoorbeeld door het onmogelijk te maken om de Starters- en Duurzaamheidslening te combineren of om 

met beide leningen in verduurzaming te investeren. Op dit moment kunnen starters zowel een 

Starterslening als een Duurzaamheidslening aangaan. Starters kunnen met een Starterslening echter ook 

in duurzaamheidsmaatregelen investeren, mits deze (één op één) meerwaarde opleveren voor de woning 

(te bepalen door een taxateur). Bij een duurzaamheidslening geldt deze voorwaarde niet, waardoor een 

potentieel risico ontstaat: starters kunnen drie leningen stapelen, waarvan één deels aflossingsvrij 
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(Starterslening) en een ander (Duurzaamheidslening) zich niet één op één door vertaalt in waarde-

vermeerdering van de woning. Door deze stapeling van leningen komt de woning sneller 35

staan, wat het kredietrisico verhoogt.  

 

Zorg daarnaast voor duidelijke informatievoorziening ten aanzien van verduurzaming met behulp van de 

Starterslening. Bijvoorbeeld met een brochure of website (uit te geven via SVn of financieel adviseurs). Op 

dit moment geeft een groot deel van de starters aan niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden 

hiervoor. 

 

7.3 Genereer meer bekendheid rondom de Starterslening 

Zorg voor meer bekendheid rondom de Starterslening. Uit onze Kosten-Batenanalyse blijkt dat het meeste 

effect bereikt kan worden als de Starterslening, naast verdere optimalisatie, ook beter gepromoot wordt 

(scenario 3 in de Kosten-Batenanalyse). Door meer bekendheid te genereren rondom de Starterslening 

vergroot u het effect er van op beleidsdoelen: versterking van de positie van starters en meer 

doorstroming. Daarnaast blijven starters vaker behouden binnen de provincie en verkleint het de 

leegstand. Zorg naast promotie van de Starterslening ook voor duidelijkheid rondom het proces, zodat de 

aanvraag toegankelijk is voor starters.  

                                                        
35 Het leenbedrag overstijgt de waarde van het onderpand. 
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Bijlage A: Hoofdlijnen 
interviews gemeenten 
Tabel 8: quotes uit interviews met gemeenten 

Gemeente / 
contact 

Belangrijkste inzichten 

Beesel / Frans 
Tegels 

 Starterslening wordt vaak gebruikt om uitpondwoningen van de corporatie te kopen. Dit voorkomt 
grotendeels een prijsopdrijvend effect en heeft als positief effect dat buurten met overwegend sociaal 

 

 Starterslening is mogelijk door deze te combineren en beter aan te sluiten op 
duurzaamheidsmaatregelen. Dit maakt de Starterslening  

Bergen / Frans 
Verhappen & 
Henrie Banken 

 De Starterslening geeft een extra zetje om koopwoning te kunnen kopen op een verantwoorde manier. 
Henrie Banken ziet geen kredietrisico omdat annuïtair wordt afgelost en de lening geborgd is door NHG. 

 

verschillende maximale verwervingskosten, di  

  Starterslening alleen beschikbaar voor bestaande bouw, daar ligt de grootste 

 

Eijsden-
Margraten / Luc 
van den Boorn 

 Starterslening graag behouden. Als de druk om de woningmarkt afneemt zakken de prijzen en groeit het 
Starterslening dan uitkomst bieden voor 

bepaalde potentiële starters.  

 Meer mogelijkheden bieden voor het maximaliseren van de inkomens en koopprijzen (indexeren) in 
relatie tot de plaatselijke woningmarktsituatie. Dit leidt uiteraard tot verschillen op landelijk, 
provinciaal en zelfs regionaal niveau. Maatwerk afgestemd op de lokale marktsituatie is mijn inziens 
vereist om de doelstelling van de regeling te optimaliseren.  

Gennep / Naida 
 

 Met het oog op krimp wil de gemeente starters binden aan Gennep. Er is veel vraag naar 
Startersleningen, soms schieten de middelen tekort.  

 Volgens Naida genereert de Starterslening een bovenlokale trekkracht, zo krijgt de gemeente ook 
aanvragen vanuit bijvoorbeeld Nijmegen.  

 Naida noemt de combinatie van Starterslening met duurzaamheidsmaatregelen een mogelijk 
verbeterpunt. 

Gulpen-Wittem 
/ Ralf Defaux 

 klein financieel risico, met name als woning noodgedwongen moet worden verkocht, omdat 
de lening gewoon afbetaald moet worden. Door de kredietwaardigheidstoets is in normale situaties dit 

 

 Ralf ziet niet direct alternatieven voor de regeling, maar wel aanvullingen: Aanvullende regelingen 
zoals duurzaamheidslening, zou handig zijn als dit geintegreerd kan worden in een lening.  

Heerlen / 
Gerard Meijers 

 Heerlen heeft momenteel geen Starterslening, het belangrijskte motief hiervoor is de relatief goedkope 
woningvoorraad. Daarnaast vindt Gerard waardedaling een risico voor starters. 

 Geografische differentiatie op lokaal niveau zou een goede verbetering zijn: wel binnenstedelijk, niet 

buitenstedelijk. Zo voorkom je dat starters potentieel incourant vastgoed kopen en in de 
betalingsproblemen raken. 

Horst aan de 
Maas / Tim 
Raassens 

 Het is lastig beoordelen of de Starterslening haar doel bereikt, wel ziet Tim dat er veel gebruik wordt 
gemaakt van de regeling in Horst aan de Maas. Gezien de stijgende huizenprijzen is het aanblijven van de 
Starterslening wenselijk.  

 Tim signaleert potentiële waardedaling als risico voor starters. Daarom pleit hij voor een leeftijdsgrens: 
jongeren hebben meer perspectief op inkomensgroei dan ouderen.  

 Daarnaast zou de Starterslening alleen beschikbaar moeten zijn voor bestaande bouw, voor betere 
doorstroming. Nieuwbouw moet ouderen verleidendoor te stromen vanuit hun bestaande woning. 

Landgraaf / 
Peter Paul 
Heijnsdijk 

 De tendens is dat veel jongeren/starters, gelet op hun inkomenssituatie, onvoldoende keuze hebben een 
geschikte huurwoning te vinden. Zelfstandig een eigen woning kopen is ook vaak een brug te ver; met 
behulp van de Starterslening krijgen zij deze mogelijkheid wel. Bovendien kunnen ze hiermee een iets 

. 

 De gemeente Landgraaf heeft de Starterslening nu sinds iets meer dan 1 jaar in gebruik en denkt nu na 
over een verlenging. Tijdens het afgelopen jaar is er goed gebruik gemaakt van de regeling. 
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Leudal / 
Madelon Wuts 

 We zien in de gemeente een groei in aanvragen, ook buitenlanders die zich definitief willen vestigen.  

 Madelon vindt het opvallend dat er steeds nieuw geld bij moet, het revolverend krakater van de 
regeling is nog niet te zien. Ook zijn er nog relatief veel mensen die na de tweede hertoets nog geen 
aflossing betalen. De veronderstelde inkomensgroei is er dan niet. 

 Je helpt die starters wel aan een woning, maar of je ze echt financieel helpt vraag ik me af . Als de 
huizenprijzen dalen dan komen zij mogelijk wel in de problemen bij verkoop. 

Maasgouw / 
Berni Tonglet 

  

 Bert ziet overcreditering wel als risico voor starters, dat zij mogelijk hun betalingsverplichting niet na 
kunnen komen. 

Maastricht / 
Pierre 
Vandenbroeck 

 Maastricht biedt momenteel geen Starterslening aan omdat het potje hiervoor leeg is. Mogelijk in 2020 
 

 Pierre benoemt dat de woningmarkt in Maastricht wezenlijk anders is dan 
invloed van startersregelingen in omliggende gemeenten is beperkt door de relatief hogere prijzen in 
Maastricht  

Mook en 
Middelaar / 
Bert Tolkamp  

 Bert geeft aan dat hij de Starterslening dubbel vindt: enerzijds worden grenzen gesteld aan maximale 
hypotheekbedragen, maar anderzijds wordt er wel een extra lening aangeboden. 

 Daarnaast is hij niet helemaal tevreden over de verandering in de procedure die de SVn heeft ingevoerd.  

Nederweert / 
Winand 
Bijlmakers 

 Winand signaleert dat starters het moeilijk hebben op de woningmarkt door aangescherpte 
financieringsvoorwaarden en stijgende prijzen, in de bestaande voorraad en in de nieuwbouw.  

 De gemeente zet in op nieuwbouw van goedkope starterswoningen (met verlaagde grondprijzen) om 
starters te behouden. De Starterslening sluit hierbij aan. 

Onderbanken / 
WIel Janssen 

 De Starterslening wordt voornamelijk gebruikt in de bestaande voorraad. 

 De rol van SVn in aanvraagprocedure is weer veranderd, maar het is niet duidelijk waarom en wat er 
precies anders wordt. Hij zou het handig hebben gevonden als er een contactpersoon langs zou zijn 
gekomen om meer toelichting te geven. 

Peel en Maas / 
Thijs van Lier 

 Binnen de gemeenten bestaan twijfels over het toestaan van de Starterslening voor nieuwbouw: 

 

 De gemeente is tevreden, maar is het niet eens met de nieuwe voorwaarden van SVn. Zij willen de 
bevoegdheid voor het toekennen bij het college laten, het is in hun ogen niet noodzakelijk om dit te 
veranderen in het kader van de privacywet.  

Roerdalen / 
Sven Maas en 
Chantal 
Dohmen 

 eerwaarde. Door de 
ontwikkelingen in prijsniveaus in het afgelopen jaar, zal de meerwaarde van de Starterslening alleen 

 

 Gezien de krimpsituatie, kan het niet meedoen aan de Starterslening ertoe leiden dat inwoners uit 
Roerdalen of de regio niet voor Roerdalen kiezen. 

 Verbeterpunten: meer afstemming met woningcorporatie om ouder / minder courant vastgoed te 

verkopen aan starters. En met een Starterslening opwaardering en de duurzaamheidsnormen 
financieren. 

Roermond / 
Marcel van 
Vught 

 Marcel vindt dat de starter geholpen moet worden, in een goede en een slechte markt. Nu is financiering 
lastig omdat huizenprijzen stijgen.  

 Marcel ziet relatief  van de Starterslening door de NHG. 

Schinnen/Nuth 
/ Maurice Eijpe 
(voor beide 
gemeenten 
werkzaam) 

 Schinnen is begonnen met de regeling om jongeren te behouden. Nuth is later mee gaan doen, 
voornamelijk met het oog op een fusie in de toekomst.  

 Het aantal aanvragen valt tegen, relatief weinig betaalbaar aanbod voor starters en er wordt ook niks 
nieuws gebouwd (krimpregio).  

 Gemeentelijke focus ligt nu op krimp, doorstroming van ouderen (zodat aanbod vrijkomt voor 
starters) en huur. 

 Wat Maurice betreft kan de Starterslening verbeterd worden door een soepeler aanvraagproces voor 
starters (minder papierwerk). 

Simpelveld / 
NataschaSijster
mans-Baggen 

 Simpelveld doet niet mee aan de Starterslening om de volgende redenen: de woningvoorraad is al 
relatief goedkoop; starters beschermen tegen te hoge schuld; en een potentieel prijsopdrijvend effect. 
We onderzoeken momenteel of we alsnog willen meedoen (is onderdeel collegeprogramma). 

 Natascha geeft aan het gevoel te hebben dat de gemeente zichzelf uit de markt prijst door geen 
Straterslening aan te bieden. 

 Verbeterpunt voor de Starterslening is om hem alleen beschikbaar te stellen vor bestaande bouw., zodat 
huishoudens incourant vastgoed opkopen en verbeteren. 

Sittard-Geleen / 
Ronald Geurts 

 Op 1 februari is besloten om de regeling te verlengen voor 2 jaar, dit ging zonder slag of stoot. 

 Een verbeterpunt zou zijn dat er rekning wordt gehouden met lokale verkoopprijzen, op bepaalde 
plekken ontwikkelt de markt zich anders. 
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 Ronald vindt dat het revolverend karakter van de regeling beter genuanceerd moet worden. Het geld 
komt wel terug, maar dit duurt enkele jaren. Aan de start van de regeling werd het gepresenteerd 
alsof er direct geld terug zou komen, maar is in de praktijk anders gebleken. 

 Binnen de gemeente worden de komende tijd keuzes gemaakt met betrekking tot beleid in verschillende 
investeer op plekken die 

het waard zijn Starterslening op aansluiten.  

Vaals / 
Raymond 
Bouman 

 Raymond geeft aan dat het effect van de Starterslening op locatiekeuze niet overschat moet worden. 
Mensen kiezen vooral voor locatie, voorwaarden zijn minder belangrijk. 

 Ook het effect op de huurmarkt (minder wachtlijsten) is volgens Raymond beperkt. 

 Hij verwacht weinig risico voor de gemeente dat het geld niet terug komt, gezien de borging door NHG. 

Valkenburg / Ad 
Keulers 

 Valkenburg deed voorheen mee aan de Starterslening, maar er werd geen beroep op gedaan, ook niet 
na aanprijzing door makelaars. Toen er geen gebruik van werd gemaakt is besloten er mee te stoppen. 

 In de gemeente wordt geprobeerd om doorstroming te genereren aan de bovenkant van de 
woningmarkt, door woningen (appartementen) voor senioren te bouwen. 

Venlo / Suzanne 
Bastings 

 Het is een revolverend fonds, maar de gemeente 
moet er nieuw geld in blijven stoppen om leningen te kunnen blijven verstrekken. Er zou wel aflossing 
binnen moeten komen, maar dit gebeurt beperkt. Hoe dit komt gaat de gemeente onderzoeken. 

 Het idee is dat er een inkomensstijging doorgemaakt gaat 
worden, zodat starters kunnen aflossen. Maar als dat niet gebeurt moet je je afvragen of je mensen helpt, 
of dat je ze in een te dure woning laat wonen. 

 De Starterslening moet 
effectief zijn binnen de gemeente waar deze ingezet wordt, dus als daar een andere woningvoorraad is 
(duurder bijvoorbeeld), zou het goed zijn om meer flexibiliteit aan te brengen. 

Venray / Leon 
Langenhuizen 

 We zien dat starters steeds meer gebruik (moeten) maken van de regeling om voor een koopwoning in 
aanmerking te komen. De laatste jaren zien we ook het gemiddeld te lenen bedrag toenemen. 

 In de nieuwe verordening hebben we een onderscheid gemaakt in aankoopprijzen voor nieuwbouw 

(max.  
proberen te bewerkstelligen dat bestaande 

(potentieel incourante) voorraad wordt gekocht en verduurzaamd.  

Weert / 
Marianne Arts 

 De Starterslening heeft als doel starters te helpen, daar slaagt de regeling goed in. Doorstroming 
realiseren met de Starterslening gebeurt nauwelijks (verhuisketen is kort).  

 Marianne wil de Starterslening graag behouden, vanuit sociaal perspectief. Het werkt beter dan 
verlaagde grondprijzen voor starterswoningen. 

 Verbeterpunt is: meer oog voor regionale verschillen binnen Limburg, ook met het oog op de ligging 
van Weert nabij Eindhoven. Daarnaast kan volgens Marianne het contact met de SVn beter.  

Bron: Interviews met gemeenten (2018). 
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Bijlage B: Kosten-
Batenanalyse 
B1. Totaaloverzicht kosten en baten per post per regio per scenario 

Regio Pijler Post scenario 0 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Noord 

Pijler vastgoed 

Opwaardering woningen     

Energiebesparing  6.000   

Waardeontwikkeling omliggende woningen     

Vermindering leegstand     

Sociaal-economisch 

Vermindering scheefwonen    00 

Behoud starters in de provincie     

Ruimtelijk-economisch Verlies groen bij nieuwbouw  -    

Financieel lening zelf 
  

Kosten transacties  -  -  -  

Baten transacties     

Kosten rente  -  -  -  

Baten rente     

Subtotaal     

Midden 

Pijler vastgoed 

Opwaardering woningen     

Energiebesparing     

Waardeontwikkeling omliggende woningen     

Vermindering leegstand     

Sociaal-economisch 

Vermindering scheefwonen     

Behoud starters in de provincie     

Ruimtelijk-economisch Verlies groen bij nieuwbouw  -    

Financieel lening zelf 
  

Kosten transacties  -  -  -  

Baten transacties     

Kosten rente  -  -  -  

Baten rente     

Subtotaal     

Zuid 

Pijler vastgoed 

Opwaardering woningen     

Energiebesparing     

Waardeontwikkeling omliggende woningen     

Vermindering leegstand     

Sociaal-economisch 

Vermindering scheefwonen     

Behoud starters in de provincie     

Ruimtelijk-economisch Verlies groen bij nieuwbouw  -    

Financieel lening zelf 
  

Kosten transacties  -  -  -  

Baten transacties     

Kosten rente  -  -  - 3.438.000 

Baten rente     

Subtotaal     

Totaal 

Pijler vastgoed 

Opwaardering woningen     

Energiebesparing     

Waardeontwikkeling omliggende woningen     

Vermindering leegstand     

Sociaal-economisch 

Vermindering scheefwonen     

Behoud starters in de provincie     

Ruimtelijk-economisch Verlies groen bij nieuwbouw  -    

Financieel lening zelf 
  

Kosten transacties  -  -  -  

Baten transacties     

Kosten rente  -  -  -  

Baten rente     

TOTAAL     

 1.000. 
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B2. Toelichting doorrekenmethode per post 

Hierna geven we per post een korte toelichting op de rekenmethode. Telkens geven we aan de hand van 

waarden voor Noord-Limburg in scenario 1 een kort rekenvoorbeeld. 

 

Opwaardering woningen 

Een deel van de leningen wordt benut voor het verduurzamen/opwaarderen van de woning, waardoor de 

woningwaarde stijgt. Dit aandeel is dus een directe baat. We gaan er vanuit dat ongeveer de helft van het 

bedrag dat wordt geïnvesteerd als plus op de woningwaarde kan worden gerekend. Het aandeel van de 

koopstarters dat de lening gebruikt voor verduurzaming of opwaardering van de woning verschilt sterk per 

scenario. Bij de lening in huidige vorm (scenario 1, onderstaand voorbeeld) gaat het ongeveer om een 

kwart. Bij scenario 2 en 3 is het een eis en ligt dit percentage dus op 100%. 

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters met lening per jaar 125 

Gemiddelde waarde lening  

Aandeel dat lening gebruikt om te investeren in huis 25% 

Uitgangspunt aandeel investering als plus op woningwaarde bij 
opwaarderen/verduurzaming 

50% 

Uitgangspunt aandeel lening gebruikt om te investeren in woning 25% 

Totale waardestijging jaarlijks  

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018). 

in scenario 2 en 3 is investeren een eis en moet het gaan om investeringen die één op 
één terug te zien zijn in waardevermeerdering van de woning. In scenario 1 (hierboven als voorbeeld 
weergegeven) zijn die eisen er niet en ligt de investering en de waardevermeerdering dus lager. Daarnaast 

in scenario 2 en vooral 3 daardoor relatief sterker dan in scenario 1. 

Energiebesparing 

Door verduurzaming van de woningen dalen de energielasten. Deze besparing ligt voor 

meergezinswoningen lager dan voor eengezinswoningen. Door het aantal koopstarters met een lening per 

jaar te vermenigvuldigen met het aandeel dat verduurzaamt (ligt in scenario 2 en 3 hoger door eis) en met 

de verhouding een- en meergezinswoningen dat wordt gekocht met behulp van de lening, weten we 

hoeveel woningen van welk type worden verduurzaamt. Zo kan de totale jaarlijkse besparing worden 

berekend. 

 

 Indicator Aandeel Aantal jaarlijks Besparing per 
jaar per woning 

Besparing 
eerste jaar 

Aantal koopstarters met lening per jaar 100% 125    

Aandeel verduurzaamt 25% 31    

Egw koop aandeel 93% 29   

Mgw koop aandeel 7% 2   

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), Energiebesparing in de woningvoorraad (PBL 2016), CBS (2016). 

Doordat de eerste ingrepen plaatsvinden in jaar 1, begint de besparing van deze woningen pas in jaar 2. 

Daarnaast stijgt de jaarlijkse totale besparing, doordat er elk jaar nieuwe woningen worden verduurzaamt 

en de groep huishoudens die bespaart dus groeit. zie onderstaande tabel. 

 

2018 2019  2030 

    

Afgerond op vijftallen 

in scenario 2 en 3 moet iedereen verduurzamen. In scenario 1 (hierboven als 
voorbeeld weergegeven) is die eis er niet en ligt de energiebesparing dus lager. Daarnaast ligt het aantal 
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en vooral 3 daardoor relatief sterker dan in scenario 1. 

Waardeontwikkeling omliggende woningen 

Het opwaarderen van de woning van de koopstarter heeft ook een licht positieve uitstraling op omliggende 

woningen. Uitgaande van gemiddeld twee aangrenzende woningen (rijwoning) en een waardestijging van 

0,5% komen we tot een totale jaarlijkse waardestijging. Zie onderstaand rekenvoorbeeld. 

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters met lening per jaar 125 

Aandeel gebruik voor verduurzaming/opwaardering 25% 

Gemiddeld aantal omliggende woningen  2 

Gemiddelde waarde omliggende woningen   

Waardestijging gemiddeld 0,5% 

Gemiddelde waardestijging per woning  

Totale waardestijging jaarlijks  

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), CBS (2017), Stec Groep (2018). 

in scenario 2 en 3 moet iedereen investeren in de woning en dus is er altijd een 
uitstralingseffect. In scenario 1 (hierboven als voorbeeld weergegeven) is die eis er niet en is de uitstraling 
dus beperkter. Daarnaast ligt het aantal koopstarters met een Starterslening 
Het effect van deze post is in scenario 2 en vooral 3 daardoor relatief sterker dan in scenario 1. 

Vermindering leegstand 

Als gevolg van de Starterslening ligt het aantal koopstarters per jaar licht hoger dan in scenario 0. 

Ongeveer een derde van deze extra koopstarters woonde voorheen thuis (en vormt dus nu een nieuw 

zelfstandig huishouden) en kiest voor een bestaande woning. Dit zijn dus extra huishoudens, die de 

leegstand drukken. Per procentpunt extra leegstand boven frictieleegstand dalen woningprijzen met circa 

1,75%. Door de extra huishoudens wordt de leegstand gedrukt en dit heeft binnen de omgeving van de 

betrokken woningen (voor koopstarters overwegend naoorlogse buurten) dus een drukkend effect op 

waardedaling.   

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters extra t.o.v. 0-scenario 50  

Voorheen thuiswonend (dus nieuw huishouden) 40% 

Aandeel gebruikt voor bestaande bouw 85% 

Nieuwe huishoudens in bestaande bouw per jaar 24 

Gemiddelde woningwaarde   

Waardedaling per procentpunt boven frictieleegstand 1,75% 

Woningvoorraad 123.594  

Leegstaand 4.836  

Leegstand nu % 3,913% 

Leegstand na aankoop starters 3,894% 

Reductie leegstand in procentpunt 0,019% 

Aandeel woningvoorraad naoorlogs (waarop uiteindelijk effect speelt)  40% 

Positief effect door reductie leegstand  

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), CBS (2017), Stec Groep (2018). 

in scenario 2 en 3 moet de lening altijd worden gebruikt voor bestaande bouw. In 
scenario 1 (hierboven als voorbeeld weergegeven) is die eis er niet en dus is het drukkende effect op 
leegstand in de bestaande bouw hier ook kleiner. Daarnaast ligt het aantal extra koopstarters in scenario 3 

 is in scenario 2 en vooral 3 daardoor relatief 
sterker dan in scenario 1. 
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Vermindering scheefwonen 

De Starterslening bevordert doorstroming van scheefwoners. Goedkope scheefwoners zijn huishoudens 

die in een sociale huurwoning wonen, terwijl zij hier op basis van hun huidige inkomen niet meer voor in 

aanmerking zouden komen. Zij worden indirect gesubsidieerd doordat zij wonen in een woning die 

gebouwd is op goedkope grond, met een lening tegen lage rente en waarvoor ze een huur betalen die 

onder de marktprijs ligt. Door het te verwachten aantal doorstromende goedkope scheefwoners te 

vermenigvuldigen met de besparing op indirecte subsidies kan worden berekend hoeveel besparing de 

Starterslening oplevert. Zie onderstaand rekenvoorbeeld. 

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters extra t.o.v. 0-scenario 70 

Aandeel komt uit sociale huurwoning 40% 

Aandeel scheefwoners 10% 

Besparing onterechte subsidie per goedkoper scheefwoner  

Totale baten na 1 jaar  

Bron: Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) : "De prijs voor betaalbaarheid" (2016), Lokale Monitor Wonen (2016), Syswov (2016) 

Doordat de eerste verhuizingen plaatsvinden in jaar 1, begint de besparing van indirecte subsidies pas in 

jaar 2. Daarnaast stijgt de jaarlijkse totale besparing, doordat er elk jaar nieuwe scheefwoners verhuizen en 

de groep waarop wordt bespaart dus groeit. zie onderstaande tabel. 

 

2018 2019  2030 

    

in scenario 2 ligt het aantal extra koopstarters ten opzichte van het 0-scenario iets 
lager dan in scenario 1, als gevolg van de eisen die worden gesteld aan de Starterslening. Het effect van 
deze post is in scenario 1 daardoor iets groter dan in scenario 2. Het aantal extra koopstarters in scenario 3 

n scenario 2 door extra promoten van de Starterslening. Het effect is in dit 
scenario dus juist iets groter. 

Behoud starters in de provincie 

Door een inschatting te maken van het aantal koopstarters met een Starterslening dat zonder lening naar 

een andere provincie zou zijn verhuist, het behoud van starters in Limburg op waarde schatten. Uitgaande 

Limburg en andere provincies komen we uit op een relatief beperkt effect. Zie onderstaand 

rekenvoorbeeld. 

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters met lening per jaar 125  

Aandeel dat in andere gemeente zou zoeken als Starterslening niet er is 9% 

Aandeel verhuizingen naar andere provincies 5% 

Aantal personen per startershuishouden gemiddeld 1,5  

Aantal personen behoud per jaar 0,84  

Bbp per persoon  

Behoud voor provincie per jaar  

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), CBS (2017, 2018), Stec Groep (2018). 

Net als bij voorgaande posten treedt het eerste effect op in het eerste jaar na aanvang en werkt het effect 

jaarlijks door waardoor de jaarlijkse totale baten toenemen. 

 

2018 2019  2030 
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in scenario 2 ligt het aantal extra koopstarters ten opzichte van het 0-scenario iets 
lager dan in scenario 1, als gevolg van de eisen die worden gesteld aan de Starterslening. Het effect van 
deze post is in scenario 1 daardoor iets groter dan in scenario 2. Het aantal extra koopstarters in scenario 3 
ligt 
scenario dus juist iets groter. 

Verlies groen bij nieuwbouw 

 een 

Starterslening geeft aan de lening te gebruiken voor een nieuwbouwwoning. Voor nieuwbouwwoningen 

moet bestaande openbare groene ruimte plaatsmaken voor woningbouw. Door het ruimteverlies per jaar 

uit te rekenen en deze te vermenigvuldigen met het aantal huishoudens dat wordt beïnvloedt door dit 

verlies en hun betalingsbereidheid per jaar per ha groen, kunnen we het verlies van groen monetariseren. 

Zie onderstaand voorbeeld.  

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters met lening per jaar 125 

Aandeel kiest voor nieuwbouw 15% 

Aantal kiest voor nieuwbouw                                19  

Gemiddelde kaveloppervlak m² per woning                              200  

Verlies natuur per jaar in ha 0,4 

Waarde per jaar per huishouden per ha groen  

Aantal huishoudens regio                     118.758  

Aandeel geraakt door verlies groen 12,5% 

Verlies natuur door nieuwbouw in euro's -  

Bron: KBA-kengetallen voor omgevingskwaliteiten (Wittenveen & Bos, 2011), Funda (2018), Enquête gebruikers Starterslening (2018), 
CBS (2017). 

Doordat het eerste verlies van groen plaatsvindt in jaar 1, tellen de kosten vanaf jaar 2. Daarnaast stijgen 

de jaarlijkse totale kosten, doordat er elk jaar nieuwe woningen gebouwd worden en het totale verlies van 

groen ten opzichte van de startsituatie dus stijgt. zie onderstaande tabel. 

 

2018 2019  2030 

 -   -  

 

 in scenario 2 en 3 moet de lening altijd worden gebruikt voor bestaande bouw en 

vindt er dus geen verlies van natuur plaats. In scenario 1 (hierboven als voorbeeld weergegeven) is die eis 

er niet en dus gaat er wel natuur verloren.  

 

Kosten transacties 

We schatten in dat de administratieve- en transactiekosten voor de Startersleningen in totaal circa 10% van 

het totale leenbedrag bedraagt. Dit leidt tot onderstaand rekenvoorbeeld.  

 

Indicator Waarde 

Aantal koopstarters met lening per jaar 125 

Gemiddelde waarde lening  

Bedrag Starterslening totaal  

Transactiekosten 10% 

Totale kosten transacties -  

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), Stec Groep (2018). 

in scenario 2 ligt het aantal koopstarters met een Starterslening iets lager dan in 
scenario 1, als gevolg van de eisen die worden gesteld aan de Starterslening. Het effect van deze post is in 
scenario 1 daardoor iets groter dan in scenario 2. Het aantal koopstarters met een Starterslening in 

is in dit scenario dus juist iets groter. 
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Baten transacties 

Deze wijze van berekening is gelijk aan die van de voorgaande post, maar bekeken vanuit de partij die juist 

verdient aan deze post. 

 

Kosten rente 

Over de Starterslening betaalt de starter rente. Deze ligt ongeveer 1%-punt boven de toetsrente van 1,8%. 

We gaan daarmee uit van een rentepercentage van 2,8%. De lening wordt annuïtair afgelost. Dit betekent 

dat het bedrag dat een huishouden per maand betaalt gedurende de hele looptijd gelijk is, maar dat het 

aandeel aflossing groeit ten koste van de rente. Zie onderstaand voorbeeld. 

 

Maand Aflossing Rente Totaal 

1    

2    

    

360    

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), Stec Groep (2018). 

Bij de berekening is rekening gehouden met een aflosvrije periode van 3 jaar vanaf het aangaan van de 

lening. Daarnaast neemt het aantal starters met een Starterslening jaarlijks toe: ieder jaar komen er nieuwe 

starters bij, terwijl er ook nog huishoudens zijn die al een lening hebben lopen en dus in een later 

aflossingsjaar zitten. Zie onderstaande tabel. Het aflossingsjaar bepaalt bovendien hoeveel rente zij 

betalen, want de lening wordt annuïtair afgelost. Hier is rekening mee gehouden in de berekening. 

 

Aflosjaar 2018 2021  2030 

1e (aantal huishoudens) 0 125  125 

2e (aantal huishoudens) 0 0  125 

3e (aantal huishoudens) 0 0  125 

 0 0   

Totaal 0 125  1.250 

Bron: Enquête gebruikers Starterslening (2018), Stec Groep (2018). 

Op basis van hierboven beschreven berekening zien we een toenamen van de jaarlijkse baten vanaf het 
eerste aflossingsjaar (2021). Zie onderstaand rekenvoorbeeld. 

2018 2021  2030 

    

 

in scenario 2 ligt het aantal koopstarters met een Starterslening iets lager dan in 
scenario 1, als gevolg van de eisen die worden gesteld aan de Starterslening. Het effect van deze post is in 
scenario 1 daardoor iets groter dan in scenario 2. Het aantal koopstarters met een Starterslening in 
scenario 3 ligt 
is in dit scenario dus juist iets groter. 

Baten rente 

Deze wijze van berekening is gelijk aan die van de voorgaande post, maar bekeken vanuit de partij die juist 

verdient aan deze post. 

 

 


