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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake leeftijdsdiscrim inatie bij duurzaamheidsleningen

Geachte heer Duut,
ln uw brief d.d. 24 september 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over leeftijdsdiscriminatie door de Stichtíng Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn) omdat deze bij duurzaamheidsleningen een leeftijdsgrens van
75 jaar hanteert. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Bent u met ons van mening dat hier sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Antwoord

1

Nee.

Vraag 2
Zo nee, waarom niet.

Antwoord 2
Het gaat hier niet om het maken van onderscheid op öasrs van leeftiid, maar
om zekerheid over terugbetaling door betrokkene. Met een financiële toets
wordt d at be oord ee ld, waar bij acce ptatie crite r i a ge I d e n.

renthe

2

De Duurzaamheidslening is een product van SVn. Deze leningen verstrekken
zij onder meer als zogenaamde'zonneleningen'voor aanschaf en aanleg van
zonnepanelen en zonneboilers. Het is geen hypothecaire lening, maar een
consumptief krediet, dus zonder zekerstelling met een onderpand, zodat het
kredietrisico hoger is.
Bij het vestigen van een hypotheek is er centrale registratie, terwijl een consumptief krediet bij overlijden bewust of onbewust uit beeld kan raken en af/ossrng kan worden bemoeilijkt door ertgenamen.
Op hogere leeftijd is er groter risico op overlijden voordat algehele aflossrng
van de lening heeft plaatsgevonden. Reguliere banken hanteren daarom voor
consumptief krediet een leeftijdsgrens van 65 tot 73 jaar, met doorgaans een
grens van 65 jaar bij 'consumptief toetsen'. Voor het product Duurzaamheidslening is de grens 75 jaar om ook ouderen te stimuleren tot het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen. Het is aanmerkelijk hoger dan in de markt

gebruikelijk is.

Vraao 3
Zo ja, bent u bereid om bij het SNN/Svn dit punt aan de orde te stellen om de leeftijdsgrens te veranderen ín een meer genuanceerde toetsing zonder een leeftijdsgrens
vooraf.

Antwoord 3
Niet van foepassrng.

Overigens is in het lnterprovinciaal Overleg het onderwerp leningen aan de
orde geweest, zoals het verstrekken in de vorm van een hypothecaire lening
Dit zal nog verder besproken worden.

Ten slotte wijzen wij erop dat het leeftijdscriterium eerder dit jaar aan de orde is gesteld in vragen aan de minister van Economische Zaken. Het antwoord voegen wij ter
informatie bij.
Hoogachtend,
Gedeputee

van Drenthe,

secretaris

Bijlage: brief van de minister van Economische Zaken
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Beentwoording vragen over het op grond van leeftijd niet toekennen van T 07o 37e Bftlr (leæ)
.*'rijksõ*l.id'nve
een rentekorting voor zonnepanelen

Geãchte Voorzitter,
H¡erb¡j stuur ik uw Kamer, mede namens de minister voor wonen en Rijksd¡enst,
de antwoorden op de vragen vân het lid Krol (SoPLus) over leeftijdsdiscriminatie
bij subsidieverstrekking voor zonnepanelen naer aanle¡ding van het art¡kel'Te
oud voor subsidie" in de Telegraaf (ingezonden 20 me¡ 2015, kenmerk
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Heeft u kennisgenomen van het krantenartikel met de titel'Te oud voor gubs¡die'?
(De Telegraef, 19 mei 2015).
Antwoord
Ja.
?

Is het wâer det een ouder echtpaer uit Goor kan fluiten naar financiêle
overhe¡dssteun voor zonnepanelen, louter op grond van hun leeftijd?
Antwoord
Er is sprake ven een m¡sverstend over de financieringsvorm die de st¡chting SVn
biedt aan particulieren. De stichting SVn verstrekt alleen leningen aan
part¡culieren. Er worden vanuit de sticht¡ng geen subsidies verstrekt. In het ertikel
gaat het over de aenschaf van zonnepenelen met een zogenoemde
Duurzaamheidslening. die beschikbaar is voor inwoners van de provincie
Overijssel, Ogk in veel endere gemeenten en provincies wordt deze lening
aangeboden met SVn als u¡tvoerder. De Duurzaamhe¡dslening is een consumptief
krediet. D¡t betekent dat de lening'blanco'wordt verstrekt; zonder dât er een
onderpend (zoals een hypotheek) tegenover staat, De meeste geldverstrekkers
hanteren bij een consumpt¡ef krediet e€n leeftijdsgrens van tussen de 65 en 73
jaar, SVn henteert voor de Duurzaamheídslening een leeftijdsgrens van 75 jaar
voor het verstrekken van d¡t consumpt¡eve krediet.
De provincie Overijssel heeft ook subsidíe beschikbaar voor energiebesparing aan
woningen: de Duurzaarnheidspremie. Ik begrijp v:¡n de prov¡ncie Overijssel dat
daarbij geen leeft ijdsgrenzen worden gehanteerd.
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Kunt u eengeven hoeveel àanvregen voor deze subsid¡e tot nu toe zijn afgewezen
op grond van leeftíjd? Welke leeftijdscriteria worden bij andere
milieusubsidieregelingen van de overheid gehanteerd?
Antwoord
De Duurzaãmheidslening is geen subsidie, het is een lening. Het aantal
añivijzingen van Duur¿aamheidsleningen op grond van leeftijd is beperkt, zo heeft
SVn mij gemeld. SVn houdt de grondslag voor afwijzingen van de
Duur¿aamheidslening echter niet b-rj, Hierdoor is het precieze aantal niet bekend.
Bíj milieusubsidieregelingen (geen leningen) van de rijksoverheid voor
energiebesparing zíjn geen leeftijdsgrenzen gesteld,
4

Kunt u zich voorstellen dat mensen die geen subsidie kunnen krijgen omdat ze 'te
oud'zijn, zich afgeschreven kunnen voelen. en dat dit niet bevorderlijk is voor de
door deze regering voorgestene 'inclusieve samenleving', waarin iedereen meetelt
en waarin iedereen in wordt geacht'mee te doen'?
Antwoord

Ik kan mij voorstellen dat het vervelend is als iemand niet in aanmerking komt
voor een consumptief krediet vanwege zijn of haar leeftijd. Tegelijk vind ik het
terecht dat geldverstrekkers, zoals de stichting SVn, normen henteren om te
voorkomen dat mensen een onverantwoorde lening krijgen en om zekerheid te
houden over de terugbetaling van leningen aan de geldverstrekker. Daarnaast zijn
er, zoals gezegd, wel Duurzaamheidspremies (subsidies) beschikbaar vànuit de
provincie Overijssel, zonder dat daarbij leeftijdsgrenzen gelden. Daarmee helpt de
provincie Overijssel ook oudere mensen bij energiebesparing aan hun woníng,
5

Vindt u de leeftijd gerelateerde kredietnormen van de Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te rechtvaardigen? Kunt u uw antwoord
mot¡veren?
Antwoord
Het is aan de stichting om hierin een eigen afweging te maken en te
beoordelen wat men als een acceptabel risico beschouwt.

la.
6

Deelt u de mening dat in het genoemde geval sprake is van leeftijdsdiscriminatie?
Zo niet, kunt y motiveren naàrom naar uw mening géén sprake is van
leefr ijdsdiscrim inatie?
Antwoord
Naar mijn mening is er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie aangezien een
geldverstrekker bij het afgeven v¿n een lening cr¡teria kan hanteren om zekerheid
te houden over de terugbetaling van leningen aan de geldverstrekker, SVn
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hanteert een hoge leeftijdsgrens voor het afgeven van in dit gev¿l een
Duur¿aamheidslen¡ng. Het ¡s aan SVn om af te wegen tvat als een ecceptabel
risico wordt beschouwd.
7

Deelt u de mening dat de overheid juist het goede voorbeeld zou moeten geven
en zou moeten toejuichen en metterdaad bevorderen dat óók ouderen zich
bekommeren om duurzaamheid en zich willen inzetten voor duurzaam
energiegebruík?
Antwoord
De rijksoverheid wil bevorderen det alle woninge¡genaren zich bekommeren om
duurza¿mheid en duurzaarn energiegebruik. De rijksoverheid doet dit onder meer
door het geven van goede voorlichting, het hanteren van een laag BTltV-tarief op
erbeid voor bepaalde energlebesparende maatregelen en de STÊP-regel¡ng met
een fonds voor måàtregelen voor corporeties, Dàarnaast ge€ft het verstrekte
(voorlopige) energielabel meer inzicht in het energieverbruik aan
woningeigenaren. Bij deze maatregelen gelden geen leeftijdsgrenzen. De inzet om
alle woningeigenãren, ook ouderen, te st¡muleren tot het nemen van
energiebesparende maatregelen, neemt echter niet weg dat het verstandig is om
bij het verstrekken van consumptieve kredieten norrnen aan te houden om te
voorkomen dat mensen een onverantwoorde lening äangaan en om zekerheid te
houden over de terugbetaling van leningen aan de geldverstrekker, in dit geval via
Ieeftijdgrenzen.

H.G.l. Kamp
Minister van Econom¡sche Zaken
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Assen, 25 september 2015
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO leeftijdsdiscriminatie bij
duurzaamheidsleningen

Geachte heer Tichelaar,
Via het SNN werkt de provincie Drenthe indirect samen met het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn). Hierbij worden leningen onder gunstige voorwaarden aan particulieren
verstrekt voor duurzame projecten. De SVn hanteert hierbij een leeftijdsgrens van 75 jaar.
Het hanteren van een leeftijdsgrens is op zichzelf te verdedigen wanneer het gaat om een
veel hogere leeftijd dan 75 jaar en bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ziekte en/of andere
risicofactoren.
Echter, in de huidige tijd waarbij mensen in goede gezondheid een steeds hogere leeftijd
bereiken, menen wij dat het stellen van een leeftijdsgrens niet alleen onwenselijk is, maar
vooral geen recht doet aan de rechten en maatschappelijke betrokkenheid van gezond
levende ouderen in onze samenleving. In dit verband wijzen wij u graag op het uitgangspunt
in uw Collegeprogramma: “Iedereen doet mee”.
Op grond van het vorenstaande menen wij dan ook dat hier sprake is van ongegronde
leeftijdsdiscriminatie en vragen u:
-

Bent u met ons van mening dat hier sprake is van leeftijdsdiscriminatie
Zo nee, waarom niet
Zo ja, bent u bereid om bij het SNN/SVn dit punt aan de orde te stellen om de
leeftijdsgrens te veranderen in een meer genuanceerde toetsing zonder een
leeftijdsgrens vooraf.

Met vriendelijke groet,

Fractie 50Plus
Drenthe.

