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Het verhaal van SVn 
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SVn in cijfers 

 Sinds 1996 
 360 gemeenten 
 9 provincies 
 25 woningcorporaties 
 622 actuele regelingen 
 Ruim 57.000 uitgezette leningen 
 Totaal toevertrouwd vermogen : 1,65 miljard 
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Subsidiëren vs revolverend fonds 

 In plaats van een subsidie van € 500,- kan een gemeente ca. € 20.000 aan 

laagrentende lening verstrekken  

 Deze kosten zijn vergelijkbaar 

 Andere impact 

 Burger denkt over het algemeen beter na over voorgenomen investering met een 

lening dan met een subsidie 

 Beschikbaar gesteld geld door gemeente is niet ‘weg’ maar komt terug 

 Risico is zeer laag. Default percentage over de totale portefeuille van  SVn is ca. 1%. 

Op de Duurzaamheidslening zelfs 0,05%  
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De Verzilverlening 
 Instrument voor het verzilveren van het vermogen in de stenen  

 Woningeigenaren met voldoende overwaarde 

 Oplopende box 3 schuld, gedurende de looptijd geen rente en aflossing 

 Doelgroep te bepalen door gemeente  (58+) 

 Maatregelen te bepalen door gemeente, afhankelijk van beleidsdoel  (langer 

zelfstandig thuis, verduurzaming, asbestsanering, funderingsherstel….. 
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De Verzilverlening 
 Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd, geen maximum leeftijd 

 Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend 

 Maximaal 80% van de WOZ-waarde, incl. andere inschrijvingen(gerelateerd aan het 

bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager) 

 Rente 1,7%, Afsluitkosten € 475,- 
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De Blijverslening 

 Instrument voor de financiering van woningaanpassing ten behoeve van met name 

ouderen, maar ook gezinnen met een gehandicapt kind  

 Consumptief (€ 2.500 - € 10.000) en hypothecair (€ 2.500 - € 50.000) 

 Maandannuïteit 

 Maatregelen te bepalen door gemeente 

 Looptijd 10 of 20 jaar  

 Rente; 

 2,8% (10 jaar vast consumptief) 

 1,0% (10 jaar vast hypothecair) 

 1,7% (20 jaar vast hypothecair) 

 Maximaal 80% van de WOZ-waarde   
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Proces 1 

 

 Aanvraagproces begint bij gemeente 

 Gemeente beoordeelt of aanvrager en investeringsmaatregelen voldoen aan de 

verordening 

 Gemeente wijst toe dat men een lening mag aanvragen bij SVn -> toewijzingsbrief + 

aanvraagset SVn (pdf / hard copy) 
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Proces 2 

 

 Burger dient aanvraag incl. toewijzing in bij SVn 

 SVn voert krediettoets uit 

 In  geval van een positieve toets gaat offerte de deur uit 

 In geval van negatieve toets wijst SVn aanvraag af  

 Wanneer offerte getekend retour komt gaat de lening in 
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Waarom een Blijvers -of Verzilverlening? 
 Streven naar een toekomstbestendige woningvoorraad, nu en voor volgende bewoners  

 Stimuleert mensen zelf regie te nemen 

 Uniforme voorwaarden voor alle burgers, geen willekeur /risicoweging per burger 

 Geld is niet weg 

 Maakt vermogen los uit stenen 

 Draagt bij aan zelfstandig oud worden en veilig wonen 

 Doel is niet om zoveel mogelijk leningen te verstrekken 

 Instrument in gereedschapskist 

 

 Wethouder Knol Zwartewaterland: Ik ben er voor mijn burgers, niet andersom. Daar 

draagt dit aan bij. 
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