
CM\879039DA.doc PE473.764v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0314/2011 af A. Bouma, nederlandsk statsborger, om de nye 
nederlandske lejeregler og andragende 0344/2011 af Alice J. de Nijs, 
nederlandsk statsborger, for foreningen "Daadkrachtig" (Nederlandene), om 
de nye regler for sociale lejeboliger i Nederlandene

1. Sammendrag af andragende 0314/2011

Andrageren beklager sig over de nye nederlandske lejeregler, der har været i kraft siden den 1. 
januar 2011, idet de gamle regler ifølge Europa-Kommissionen viste tegn på forbudt 
statsstøtte. Der er fastsat en maksimal indkomst på 33.164 euro om året, for at man kan 
komme i betragtning til en social lejebolig. Andrageren er som følge af helbredsproblemer på 
udkik efter en anden lejebolig. Hendes indtægt ligger imidlertid lige nøjagtig over grænsen, 
således at hun er tvunget til at søge en bolig på det frie boligmarked, hvor lejen er meget 
højere. Når hun om nogen tid går på pension, vil hendes indkomst imidlertid igen ligge under 
grænsen. Hun henviser endvidere til, at mange mennesker i en ung alder får anvist en social 
bolig som følge af en lav indkomst og efter flere år stadig bor der, selv om deres indkomst i 
mellemtiden er blevet langt højere ("scheefwonen"). Andrageren finder de nye regler uærlige 
og uretfærdige. Hun anmoder om en afklaring.

Sammendrag af andragende 0344/2011

Andrageren har sine tvivl om retfærdigheden af Kommissionens afgørelse, ifølge hvilken 
indkomsttærsklen for adgang til sociale lejeboliger er blevet fastsat til 33.614 euro. Denne 
afgørelse beroede på Kommissionens opfattelse af, at der blev ydet ulovlig statsstøtte i den 
hollandske sociale lejeboligsektor. Andrageren erklærer, at det lovbestemte skattefradrag på 
realkreditlån i Nederlandene også bør betragtes som en form for statsstøtte, der i høj grad 
forvrider markedet for såvel lejeboliger som ejerboliger. Ifølge andrageren er prisniveauet på 
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begge markeder betydeligt højere end andre steder i Europa på grund af den indbyrdes 
forbindelse mellem disse to markeder. Andrageren ønsker, at statsstøtten via skattefradraget 
på realkreditlån afskaffes, således at markedsforvridningen ophører, og markedspriserne kan 
udvikle sig naturligt på grundlag af udbud og efterspørgsel. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragende 0314/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2011) og 
andragende 0344/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Nederlandsk skattefradrag på realkreditlån

For det første skal det bemærkes, at skattefradrag for renter betalt på realkreditlån i 
Nederlandene ikke er blevet undersøgt af Kommissionen. Kommissionen har derfor ikke taget 
stilling til sådanne foranstaltninger. 

Ifølge et foreløbigt synspunkt fra Kommissionens tjenestegrene på grundlag af de begrænsede 
oplysninger, der er givet, lader skattefradraget på realkreditlån til at give fordele for 
enkeltpersoner og ikke virksomheder og er derfor ikke underlagt EU's konkurrenceregler.

Spørgsmålet om skattefradrag på realkreditlån synes således at henhøre under den nationale 
kompetence på området og bør derfor drøftes på nationalt plan i Nederlandene.

Kommissionens beslutning fra 2009 om nederlandsk socialt boligbyggeri

Socialt boligbyggeri er en offentlig tjenesteydelse, der har fortrinsbehandling i henhold til 
statsstøttereglerne. Kommissions SGEI-beslutning fra 20051 fritager kompensation udbetalt til 
sociale boligselskaber, der tilbyder "socialt boligbyggeri til mindrebemidlede eller vanskeligt 
stillede samfundsgrupper, der af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig 
på markedsvilkår" (betragtning 16), fra kravet om anmeldelse, på betingelse af at en række 
kriterier er opfyldt. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er det op til 
medlemsstaterne at definere det nøjagtige omfang af "boliger til mindrebemidlede eller 
vanskeligt stillede samfundsgrupper, der af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig 
en bolig på markedsvilkår". Kommissionens rolle er begrænset til at kontrollere denne 
definition for åbenlyse fejl.

Nederlandene underrettede i 2002 om sin ordning for finansiel støtte til sociale 
boligforeninger med det formål at opnå retssikkerhed med hensyn til overensstemmelse med 
EU-lovgivningen. Kommissionen modtog også klager fra konkurrenter til boligselskaberne. 
Formålet med Kommissionens vurdering var at sikre, at den finansielle støtte til 
boligselskaber begrænser sig til tjenesteydelser af reel almen økonomisk interesse og dermed 

                                               
1 Kommissionens beslutning 2005/842/EF af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-
traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse 
virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 312 af 
29.11.2005, s. 67-73.
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ikke benyttes til krydssubsidiering af kommercielle aktiviteter. 

Som følge af sin vurdering gav Kommissionen udtryk for sin bekymring1 for, at ordningen for 
socialt boligbyggeri ikke omfattede tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger til at sikre af, at 
boligselskabers kommercielle aktiviteter blev foretaget på markedsbetingelser uden 
statsstøtte. Den oprindelige definition af den offentlige tjenesteydelse lod desuden ikke til at 
være præcis nok og har muligvis indeholdt åbenlyse fejl.

Efter Kommissionens undersøgelse har de nederlandske myndigheder forpligtet sig til at 
ændre ordningen for socialt boligbyggeri, så den bliver mere gennemsigtig og sætter fokus på 
en klart defineret målgruppe bestående af vanskeligt stillede samfundsgrupper. De har valgt at 
definere socialt boligbyggeri ved hjælp af en indtægtsgrænse på 33.000 euro (pristalsreguleret 
årligt), som de af nationale politiske årsager har valgt kun skal gælde på tidspunktet for 
tildelingen af en social bolig. Lejerne beholder derfor deres boliger uanset deres fremtidige 
indtægt. 

De accepterede forpligtelser tillader, at 10 % af boligerne i hvert boligselskab stadig kan 
tildeles personer, hvis indkomst ligger over indkomsttærsklen. De nederlandske forpligtelser 
giver mulighed for i ekstraordinære tilfælde ved et regeringsdekret (AMvB) at fastsætte en 
procentdel, der er lavere end 90 % (dog ikke mindre end 80 %), i en periode på fire år på et 
givet regionalt marked.

Kommissionens positive afgørelse er truffet på grundlag af de nederlandske forpligtelser til at 
tilpasse den eksisterende ordning til EU's statsstøtteregler. Resultatet af denne proces sikrer, at 
der tilvejebringes reelle sociale boliger i Nederlandene i overensstemmelse med objektive 
sociale kriterier, og sikrer samtidig ensartede betingelser for alle operatører i andre dele af 
boligmarkedet. 

Som den på det tidspunkt ansvarlige nederlandske minister (van Middelkoop) forklarede i en 
skrivelse af 31. august 2010 til det nederlandske parlament,2 gør indkomstgrænsen sammen 
med 10 %-reglen det muligt at tage hånd om den samfundsgruppe, der har behov for sociale 
boliger. Ifølge de tal, der fremlægges i ministerens skrivelse, er den frie tildeling på 10 % 
tilstrækkelig til at opfylde behovet for sociale boliger hos husstande med en indtægt lige over 
de 33.614 euro. Dette er senere blevet bekræftet af den nuværende minister (Donner) i det 
nederlandske parlament, hvor han også henviste til de alternative boligmuligheder for sådanne 
samfundsgrupper.3

Afsluttende udtalelse

                                               
1 I et såkaldt "Artikel 17-brev", der henviser til artikel 17 i procedureforordning 659/1999, offentliggjort i EFT L 
83 af 27.3.1999, s. 1-9.
2 Findes på: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html.
3 Se http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-staatssteun-
woningcorporaties.html og http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.
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Kommissionens afgørelse bekræfter dens mangeårige politiske linje, der giver de nationale 
myndigheder brede skønsbeføjelser med hensyn til at definere kriterier og betingelser for 
socialt boligbyggeri og andre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. De nederlandske 
myndigheder har valgt at definere socialt boligbyggeri ved hjælp af en indkomstgrænse for 90 
% af deres sociale lejeboliger. Kommissionens positive afgørelse er truffet på grundlag af de 
nederlandske forpligtelser til at tilpasse deres ordning vedrørende socialt boligbyggeri til EU's 
statsstøtteregler."


