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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 345/2011, ingediend door Anthony Craven (Britse 
nationaliteit), namens de "National Support Group for victims of failed home 
income plans", over het niet verkrijgen van compensatie voor de 
ondeugdelijke, voornamelijk door Britse bouwfondsen verkochte "Home 
income plans" aan het eind van de jaren tachtig

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener probeert al geruime tijd schadevergoeding te verkrijgen voor de gedupeerden van de 
slecht doordachte "home income plans" die eind jaren tachtig werden verkocht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

Het verzoekschrift heeft betrekking op "home income plans" in het Verenigd Koninkrijk. 
Volgens de website van de Britse Financial Services Authority (FSA) is zo'n plan gebaseerd op 
een levenslange hypotheek. Met het geleende geld wordt een levenslang vast inkomen 
aangekocht in de vorm van een periodieke uitkering (een lijfrente). De leningnemer kan dit 
inkomen vervolgens gebruiken voor de betaling van de rente op de hypotheek en de verdere 
kosten van levensonderhoud. In de jaren tachtig hebben zich veel gevallen voorgedaan van 
misleidende verkoop van "home income plans", waarbij de investeringen, mede als gevolg van 
het economisch klimaat, veelal in waarde daalden, terwijl de vorderingen stegen. Als gevolg 
hiervan werd de schuldenlast steeds groter. Pas sinds 31 oktober 2004 heeft de FSA regelgeving 
voor levenslange hypotheken. 
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Indiener heeft met betrekking tot deze "home income plans" al eerder twee verzoekschriften 
ingediend bij het Europees Parlement: verzoekschrift 733/1999 (waarnaar wordt verwezen in 
het nieuwe verzoekschrift) en verzoekschrift 179/2006 (niet vermeld in het nieuwe 
verzoekschrift).

In haar reactie op verzoekschrift 733/1999 stelde de Commissie dat "de Gemeenschap geen 
directe bevoegdheid heeft om op te treden, omdat dit onder de bevoegdheid van de lidstaten 
valt. Specifieke klachten moeten derhalve worden gericht aan de bevoegde autoriteiten in de 
betrokken lidstaten." In haar reactie op verzoekschrift 179/2006 stelde de Commissie dat 
"lidstaten verantwoordelijk blijven voor de bescherming van de consument op het gebied van 
hypotheken….de diensten van de Commissie van mening zijn dat het verzoekschrift van de heer 
Craven geen schending van Gemeenschapsrecht aan het licht brengt."
Volgens indiener hebben opeenvolgende regeringen in het Verenigd Koninkrijk verklaard niet 
verder te willen gaan dan de bescherming die wordt geboden door de Financial Services Act 
van 1986. Hij beweert tevens dat de instellingen voor hypothecair krediet ("building societies") 
die deze producten hebben verkocht, zich evenmin hebben ingespannen om de gedupeerden van 
de "home income plans" bij te staan. Hij verzoekt om dit onrecht te herstellen en de 
gedupeerden een vergoeding te betalen. Verder verzoekt hij de Commissie om een 
geactualiseerde reactie.

De opmerkingen van de Commissie

Deze kwestie valt niet onder het EU-recht. Er kan op dit terrein geen secundaire EU-wetgeving 
worden toegepast die teruggaat tot 1989. Met name de Europese bankwetgeving1 heeft nooit de 
handelwijze van banken met betrekking tot klanten bepaald, omdat deze alleen voorziet in 
prudentieel toezicht. 

In 2001 heeft de Commissie een aanbeveling2 vastgesteld waarin richtsnoeren zijn vastgelegd 
voor de standaardinformatie inzake hypotheken die aan de consument beschikbaar moet worden 
gesteld. De richtsnoeren waren bedoeld om consumenten een grotere vergelijkbaarheid te 
bieden bij kredietproducten van verschillende kredietverleners, met inbegrip van 
kredietverleners uit andere lidstaten, en consumenten in staat te stellen een geïnformeerde keuze 
te maken. De richtsnoeren in de aanbeveling resulteerden in een vrijwillige gedragscode die 
werd overeengekomen tussen de hypothecaire kredietsector en consumentengroepen. 

In maart 2011 nam de Commissie een verder voorstel aan voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten3. Dit voorstel is bedoeld om kredietnemers meer bescherming te 
bieden door een reeks maatregelen in de precontractuele fase: reclameregels, precontractuele 
informatie, voorlichting en advies, de juiste beoordeling van de kredietwaardigheid van de 
kredietnemer en het recht op vervroegde aflossing. Verder beoogt het voorstel om een 

                                               
1 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 en Richtlijn 2006/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen.
2 Aanbeveling 2001/193 van de Commissie van 1 maart 2001 betreffende de voorlichting die kredietgevers die 
woningkredieten aanbieden in de precontractuele fase aan de consumenten moeten geven. Verdere informatie is 
beschikbaar op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-
loans/code_en.htm.
3 COM(2011) 142.
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effectieve vorm van regulering en toezicht in het leven te roepen voor alle instellingen die 
betrokken zijn bij de marketing en verkoop van hypothecaire leningen aan consumenten.

Het voorstel heeft echter geen betrekking op "equity release"-producten die worden 
terugbetaald door de verkoop van onroerend goed, bijvoorbeeld nadat de eigenaar is overleden 
of naar een zorginstelling is verhuisd. Dergelijke producten vallen grotendeels buiten het 
toepassingsgebied van de bepalingen in dit voorstel. Bovendien worden dergelijke voorstellen 
doorgaans niet met terugwerkende kracht toegepast. Daarnaast zijn er momenteel 
onderhandelingen over het voorstel gaande tussen het Europees Parlement en de Raad.

Derhalve blijven de lidstaten op dit moment nog volledig verantwoordelijk voor de 
bescherming van consumenten op het gebied van hypotheken.

Conclusie
De lidstaten blijven momenteel verantwoordelijk voor de bescherming van consumenten op het 
gebied van hypotheken. Zodra het voorstel voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten is aangenomen, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de 
omzetting van de bepalingen in de richtlijn in het nationale recht. Op zaken die niet door de 
richtlijn worden bestreken, blijft het nationale recht van toepassing.

De Commissie is van mening dat dit verzoekschrift geen enkele inbreuk op het EU-recht aan 
het licht brengt.


