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Betreft: Verzoekschrift 1480/2008, ingediend door E.J. Ramsbottom (Britse nationaliteit), 
over discriminatie op grond van leeftijd door verschillende hypotheekinstellingen 
en banken.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener zet vraagtekens bij het beleid van de meeste hypotheekinstellingen en banken die 
een uiterste leeftijdsgrens bepalen voor het einde van een hypotheek, namelijk op 65, 70 of 75 
jaar. Volgens de indiener is dat beleid discriminerend voor ouderen en zou het niet 
gerechtvaardigd zijn omdat het onderliggende actief van de hypotheek hetzelfde is, ongeacht 
de leeftijd van de aanvrager. Daarom vraagt hij aan het Europees Parlement om de nodige 
stappen te ondernemen om een einde te maken aan deze discriminerende praktijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift

De indiener is 70 jaar oud en heeft moeilijkheden een hypotheeklening te krijgen, omdat het 
aantal voor hem beschikbare leningen afneemt door leeftijdsvereisten. De maximumleeftijd 
aan het einde van het contract varieert tussen 65, 70, 75 en 80 jaar. De indiener is van mening 
dat deze situatie een discriminatie op basis van leeftijd inhoudt. Hij stelt zich de vraag 
waarom zulke discriminerende maatregelen nodig zijn, omdat, in tegenstelling tot bij andere 
financiële diensten zoals levensverzekeringen, het onderliggende actief van een 
hypotheeklening dezelfde is ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Hij wil weten of er 
communautaire regelgeving bestaat tegen zulke praktijken en, zo ja, hoe hij ervoor kan zorgen 
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dat hypotheekverleners deze wet naleven.

Opmerkingen van de Commissie

Het huidige communautaire rechtskader verbiedt discriminatie op basis van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid enkel met betrekking tot arbeid, beroep 
en beroepsopleiding1. Op basis van artikel 13 van het EG-Verdrag, heeft de Commissie vorig 
jaar een voorstel aangenomen dat tot doel heeft het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid ook
buiten de arbeidsmarkt toe te passen2. Met dit voorstel wordt een kader vastgesteld voor het 
verbod op discriminatie op deze gronden en wordt binnen de Europese Unie hetzelfde 
minimumbeschermingsniveau ingesteld voor mensen die op die gronden worden 
gediscrimineerd.

Hoewel in artikel 2 van het voorstel in “het beginsel van gelijke behandeling” is voorzien, wat 
inhoudt dat er geen directe of indirecte discriminatie op basis van onder andere leeftijd mag 
plaatsvinden, wordt in hetzelfde artikel bepaald dat lidstaten hiervan mogen afwijken voor 
financiële diensten. In artikel 2, lid 7, van het voorstel wordt bepaald dat lidstaten voor de 
verstrekking van financiële diensten proportionele verschillen in behandeling kunnen toestaan 
wanneer het gebruik van leeftijd of handicap voor het betrokken product een essentiële factor 
is in de risicobeoordeling, op basis van relevante en accurate actuariële of statistische 
gegevens. In overweging 15 van het voorstel wordt bepaald dat bij de verstrekking van 
verzekerings-, bank- en andere financiële diensten wordt gebruikgemaakt van actuariële en 
risicofactoren in verband met handicap en leeftijd. Wanneer is aangetoond dat dit essentiële 
factoren voor de risicobeoordeling zijn, houden zij geen discriminatie in. Over het voorstel 
wordt momenteel onderhandeld in de Europese Raad.
Dit betekent dat de communautaire regelgeving momenteel geen bescherming biedt tegen
discriminatie op basis van godsdienst, handicap, seksuele geaardheid en leeftijd buiten de
domeinen werkgelegenheid en beroep.

In het specifieke geval van de indiener, blijken hypotheekverstrekkers in het Verenigd 
Koninkrijk met betrekking tot de maximumleeftijd aan het einde van het hypotheekcontract
leeftijdsvereisten toe te passen die variëren tussen 65, 70, 75 en 80 jaar. Leeftijd is een 
belangrijke risicobepalende factor voor kredietverleners. In het bijzonder in combinatie met 
andere factoren zoals beroepsstatus, vermogen, burgerlijk staat, enz., hangt de verwachting 
van de afbetaling van een lening inderdaad af van leeftijd. Overeenkomstig de Europese 
bankwetgeving moeten de kredietinstellingen de kredietkwaliteit van leningnemers 
beoordelen middels een ratingsysteem op basis van alle relevante kenmerken van de debiteur3.

De beoordeling van de kredietwaardigheid van de leningnemer is ook belangrijk in de context 
van hypotheekkredieten. Een hypotheeklening stelt de kredietverstrekker inderdaad in staat te 

                                               
1 Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22) en Richtlijn 2000/78/EG van 
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 
van 2.12.2000, blz. 16).
2 COM(2008) 426.
3 Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking), PB L 177, 30.06.2006, blz. 109.
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rekenen op de waarde van de eigendom als waarborg wanneer de leningnemer zijn 
verplichtingen van het financieringscontract niet kan nakomen. Deze oplossing wordt echter
volgens de regels van verantwoord leengedrag als een laatste uitweg voor kredietverstrekkers 
beschouwd, in het bijzonder gezien de gevolgen die voor een burger gepaard gaan met het 
verlies van een huis. Bovendien brengen executieprocedures aanzienlijke bijkomende kosten 
met zich mee voor de kredietverstrekkers.

Het hierboven genoemde voorstel van de Commissie dat tot doel heeft het beginsel van 
gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid buiten de arbeidsmarkt toe te passen, kan in principe helpen in de strijd 
tegen discriminatie op basis van leeftijd. Het blijft echter afwachten hoe de lidstaten de 
toegekende flexibiliteit ten aanzien van financiële diensten zullen toepassen. Hoewel de 
lidstaten in vrijstellingen kunnen voorzien voor financiële diensten op nationaal niveau, 
kunnen de kredietverstrekkers, in het licht van de steeds stijgende levensverwachting of de 
groeiende concurrentie in de sector, zelf overwegen hun beleid inzake leeftijdsvereisten voor 
hypotheekleningen te herzien. Gelet op het feit dat niets de kredietverstrekkers ervan 
weerhoudt oudere burgers krediet te verlenen, zou de indiener derhalve een kredietverstrekker
kunnen vinden die bereid is hem een lening te geven ongeacht zijn leeftijd, al dan niet met 
bijkomende waarborgen.

Besluit

Het feit dat de kredietverstrekkers leeftijdsbeperkingen vastleggen voor hun 
hypotheekleningen, kan worden verklaard door het risico dat leningnemers niet in staat 
zouden kunnen zijn hun leningen terug te betalen. Deze leeftijdsbeperkingen kunnen 
inderdaad een ongemak vormen voor burgers, maar zijn niet in strijd met de communautaire 
regelgeving.


