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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0314/2011, внесена от A. Bouma, с нидерландско гражданство, 
относно новите нидерландски правила за наем

Петиция 0344/2011, внесена от Alice J. de Nijs, с нидерландско гражданство, 
от името на асоциацията „Daadkrachtig“ (Нидерландия), относно новите 
правила за социални жилища под наем в Нидерландия

1. Резюме на петиция 0314/2011

Вносителката на петицията се оплаква от новите нидерландски правила за наем, които 
са влезли в сила на 1 януари 2011 г., защото Европейската комисия е счела, че в старата 
система е имало елементи на незаконна държавна помощ. Като условие за получаване 
на социално обезщетение за жилище е бил определен максимален годишен доход от 
33 164 евро. Вносителката на петицията търси да наеме друго жилище поради 
здравословни проблеми. Нейният доход е малко над допустимия, което означава, че тя 
е принудена да търси жилище на частния пазар за наемане на жилища, на който 
наемите са много по-високи. Когато в бъдеще тя се пенсионира, нейният доход отново 
ще бъде под максимално определения. Тя също така изтъква, че много хора, на които са 
били предоставени социални жилища, когато са били млади и са имали ниски доходи, и 
досега живеят там, въпреки че имат много по-високи доходи. Вносителката на 
петицията счита, че новите правила не са справедливи и честни. Тя отправя искане за 
разяснение.

Резюме на петиция 0344/2011

Вносителката на петицията има съмнения относно справедливостта на решението на 
Комисията, с което прагът на доходите за достъп до социално жилище под наем е 
определен на 33 614 евро. Това решение е взето поради становището на Комисията, че в 
нидерландския сектор за социални жилища под наем се предоставя незаконна държавна 
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помощ. Вносителката на петицията твърди, че законовоустановените данъчни 
облекчения за ипотека в Нидерландия също следва да се разглеждат като форма на 
държавна помощ, която сериозно изкривява пазара за жилища под наем и за продажба. 
Според вносителката на петицията поради взаимната връзка между тези два пазара 
ценовото равнище на двата пазара е значително по-високо от другаде в Европа. 
Вносителката на петицията иска отмяната на държавната помощ чрез данъчни 
облекчения за ипотека, като по този начин се премахне изкривяването на пазара и се 
позволи пазарните цени да се развиват в съответствие с естествения процес на търсене 
и предлагане. 

2. Допустимост

Петиция 0314/2011 е обявена за допустима на 17 юни 2011 г. Петиция 0344/2011 е 
обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Данъчни облекчения за ипотека в Нидерландия

Преди всичко следва да се отбележи, че фискалните намаления за лихвите, изплащани 
за ипотеките в Нидерландия, не са били разследвани от Комисията. Следователно 
Комисията не е взела позиция по отношение на подобни мерки.

Въпреки това, съгласно предварителното становище, изразено от службите на 
Комисията и основано на ограничената информация, с която разполагат, данъчното 
облекчение за ипотеките изглежда облагодетелства отделни лица, а не предприятия, и 
следователно не е предмет на правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

Следователно изглежда, че въпросът, свързан с данъчното облекчение за ипотеките, е 
от компетентността на националните политики и следователно подлежи на обсъждане 
на национално равнище в Нидерландия.

Решение на Комисията от 2009 г. относно социалните жилища в Нидерландия

Социалното жилищно настаняване представлява обществена услуга, която се ползва с 
преференциално отношение съгласно правото в областта на държавната помощ
Решението на Комисията от 2005 г. относно услугите от общ икономически интерес1

изключва от изискването за нотификация компенсацията, предоставена на 
предприятията за социално настаняване, осигуряващи „настаняване на граждани или 
групи от граждани в неравностойно социално положение, които поради неразрешими 
ограничения нямат възможност да получат настаняване при пазарни условия“ 
(съображение 16), при условие, че са изпълнени редица условия. Съгласно принципа за 
субсидиарност, държавите-членки сами определят точния обхват на определението 

                                               
1 Решение на Комисията 2005/842/EC от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на член 86, параграф 2 

от Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на 
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, ОВ L 
312, 29.11.2005 г., стр. 67-73.
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„граждани или групи от граждани в неравностойно социално положение, които поради 
неразрешими ограничения нямат възможност да получат настаняване при пазарни 
условия“. Ролята на Комисията е ограничена до проверка на това определение за 
откриване на явни грешки.

През 2002 г. Нидерландия нотифицира системата си за финансова подкрепа на 
предприятията за социално настаняване, с цел постигане на правна сигурност по 
отношение на спазването на правото на ЕС. Комисията също така получи и жалби от 
конкуренти на предприятията за социално настаняване. Целта на оценката на 
Комисията беше да се гарантира, че финансовата подкрепа за предприятията за 
социално настаняване се ограничава до услугата от общ икономически интерес и 
следователно не се използва за кръстосано субсидиране на търговски дейности. 

В резултат на направената от нея оценка, Комисията изрази своето безпокойство1, че 
системата за социални жилища не показва наличие на достатъчни гаранции, за да 
гарантира извършването на търговски дейности от страна на предприятията за 
социално настаняване при пазарни условия, без държавна помощ. Освен това 
оригиналното определение на обществената услуга изглежда не е достатъчно ясно и 
вероятно съдържа явни грешки.

След разследването, проведено от Комисията, нидерландските органи са предприели 
мерки за промяна на системата за социалното жилищно настаняване, за да стане тя по-
прозрачна и да бъде насочена към ясно определена целева група лица, намиращи се в 
неравностойно социално положение. Нидерландските органи са избрали да определят 
социалното жилищно настаняване чрез въвеждането на ограничение в размер на 33 000 
евро (индексиран ежегодно), който те, по причини, свързани с националните политики, 
са избрали да прилагат единствено в момента на разпределянето на социалните 
жилища. Следователно наемателите ще запазят жилищата си, независимо от дохода, 
който ще получават в бъдеще. 

Поетите ангажименти позволяват 10 % от жилищата във всяко предприятие за 
социално настаняване да бъдат предоставяни на лица с размер на дохода над 
определения праг. Освен това поетите от Нидерландия ангажименти оставят 
възможността, в извънредни случаи, с правителствен указ (AMvB) да бъде задаван 
процент в размер под 90 % (но не по-малко от 80 %) за период от четири години на 
даден регионален пазар.

Положителното решение на Комисията е основано на тези ангажименти, поети от 
Нидерландия с цел привеждане на съществуващата система в съответствие с правилата 
на ЕС в областта на държавната помощ. Резултатът от този процес гарантира 
предоставянето в Нидерландия на истинско обществено социално жилищно 
настаняване съгласно обективни социални критерии, като същевременно осигурява 
равни условия за всички оператори в останалите сектори на пазара на жилища. 

Както тогава отговорният нидерландски министър (van Middelkoop) е обяснил в 

                                               
1 В т.нар. „писмо относно член 17“, в което се прави позоваване на член 17 от Процедурен регламент 

659/1999, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, L 83/1, 27.3.1999 г., стр. 1–9.
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писмото си от 31 август 2010 г. до нидерландския парламент1, ограничението за дохода, 
заедно с правилото за 10 %, позволява да бъде обслужено населението, нуждаещо се от 
социални жилища. Съгласно представените в писмото на министъра стойности, 10 % 
свободно за предоставяне място е достатъчно, за да се посрещнат нуждите от социално 
настаняване на домакинствата с доход малко над 33 614 евро. Това беше потвърдено 
наскоро от настоящия министър (Donner) в нидерландския парламент, където той 
спомена също така и алтернативни възможности за настаняване на тези лица.2

Заключения

Решението на Комисията потвърждава нейната дългогодишна политика, съгласно която 
националните органи имат широко поле на действие за определяне на критериите и 
условията за предприятията за социално настаняване и другите услуги от общ 
икономически интерес. Нидерландските органи са избрали да определят социалното 
жилищно настаняване чрез въвеждане на ограничение за доходите по отношение на 
90 % от социалните жилища, с които разполагат. Положителното решение на 
Комисията е основано на ангажиментите, поети от Нидерландия с цел привеждане на 
съществуващата система за социално жилищно настаняване в съответствие с правилата 
на ЕС в областта на държавната помощ.

                                               
1 На разположение на адрес: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html.

2 Виж http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
staatssteun-woningcorporaties.html and http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.


