
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Per 1 januari 2018 veranderen de landelijke voorwaarden voor een maximale financiering bij aankoop 

van een woning. De zogenaamde ‘Loan to value’ (de verhouding tussen de lening en de waarde van 

de woning) wordt beperkt tot 100% van de koopsom of (getaxeerde) waarde van de woning. 

Daarnaast kunnen de bijkomende kosten voor de aankoop van de woning niet meer worden 

meegefinancierd. 

Vooruitlopend op deze wijziging past SVn de rekenmethodiek voor de Starterslening aan. Met ingang 

van 1 november 2017 wordt de Starterslening berekend over 100% van de koopsom van bestaande of 

nieuwbouwwoningen, vermeerderd met de kosten voor verbouwing of meerwerk (indien van 

toepassing). 

Als gevolg van deze nieuwe regelgeving is een aanpassing van onze verordening starterslening 

noodzakelijk. 

 
Beoogd effect 
Het onder voorwaarden verstrekken van startersleningen aan natuurlijke personen die voor het eerst 
een eigen woning koopt 
 
Argumenten 
1.1 Hiermee is de regeling eenduidig met de landelijke voorwaarden voor hypothecaire leningen 

• Begin dit jaar werd maximale LTV al verlaagd van 102 naar 101 procent. Vanaf 1 januari 2018 
mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis. Overige kosten, zoals 
advies-, notaris of taxatiekosten, zijn niet meer mee te financieren uit de hypotheek. 
 

1.2 Hiermee is de regeling eenduidig met de voorwaarden van de SVn 

• De SVn heeft haar rekenmethodiek aan moeten passen als gevolg van de verlaging van de 
LTV naar 100%. In de nieuwe rekenmethodiek wordt gebruik gemaakt van de koopsom van 
de woning. In onze Verordening en beleidsregels starterslening wordt nog verwezen naar de 
totale verwervingskosten (incl. bijkomende kosten). Onze verordening behoeft daarom een 
technische aanpassing. 

 
 
Kanttekeningen 
1.1 Hiermee kan de starterslening lager uitvallen. 

• De aanpassing van de rekenmethodiek kan leiden tot een lagere Starterslening. Als reeds 
online een berekening is gemaakt vóór 1 november kan de Starterslening lager uitvallen dan 
van tevoren berekend. 

 
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 
Na vaststelling worden de regelingen bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en 
gepubliceerd op www.overheid.nl. 
 
Daarnaast communiceren we, na vaststelling in de gemeente raad, een kort bericht via de 
gemeentelijke website en de Roosendaalse Bode. 
 
Betrokken relaties (banken, hypotheekverstrekkers en financieel adviseurs etc.) zijn reeds op de 
hoogte gebracht van de aankomende wijziging middels een mailing. 
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