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Θέμα: Αναφορά 0314/2011, της A. Bouma, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
νέους ολλανδικούς κανόνες μίσθωσης 

Αναφορά 0344/2011, της Alice J. de Nijs, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης Daadkrachtig (Κάτω Χώρες), σχετικά με τους νέους κανόνες για 
τη μισθωμένη κοινωνική στέγαση στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς 0314/2011

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται σχετικά με τους νέους ολλανδικούς κανόνες μίσθωσης οι 
οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το 
παλαιό σύστημα επεδείκνυε χαρακτηριστικά παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Έχει οριστεί 
ανώτατο ετήσιο εισόδημα ύψους 33.164 ευρώ για την επιλεξιμότητα λήψης επιδόματος 
κοινωνικής στέγασης. Η αναφέρουσα αναζητεί νέο σπίτι προς ενοικίαση λόγω προβλημάτων 
υγείας. Ωστόσο, το εισόδημά της είναι μόλις πάνω από το όριο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
είναι αναγκασμένη να αναζητήσει σπίτι στον ιδιωτικό τομέα εκμίσθωσης όπου τα ενοίκια 
είναι πολύ υψηλότερα. Όταν κάποια στιγμή στο μέλλον συνταξιοδοτηθεί, το εισόδημά της θα 
βρίσκεται και πάλι κάτω από το όριο. Επισημαίνει επίσης ότι πολλά άτομα στα οποία 
χορηγείτο κοινωνική στέγαση όταν ήταν νέα και με χαμηλό εισόδημα εξακολουθούν να ζουν 
εκεί σήμερα αν και με πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Η αναφέρουσα θεωρεί τους νέους 
κανόνες άδικους και μεροληπτικούς. Ζητεί διευκρινίσεις.

Περίληψη της αναφοράς 0344/2011

Η αναφέρουσα έχει αμφιβολίες σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα της απόφασης της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της οποίας το εισοδηματικό όριο για την πρόσβαση σε μισθωμένη 
κοινωνική στέγαση έχει ορισθεί στα 33.614 ευρώ. Η απόφαση αυτή προέκυψε λόγω της 
άποψης της Επιτροπής ότι στον ολλανδικό τομέα της μισθωμένης κοινωνικής στέγασης 
παρέχονταν παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η νομικά 
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θεσπισμένη φορολογική απαλλαγή των πληρωμών για την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων 
στις Κάτω Χώρες πρέπει να θεωρείται επίσης μορφή κρατικών ενισχύσεων που προκαλεί 
σοβαρή στρέβλωση της αγοράς τόσο για τις μισθωμένες όσο και για τις ιδιόκτητες κατοικίες. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών αγορών, 
το επίπεδο των τιμών σε αμφότερες τις αγορές είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι αλλού 
στην Ευρώπη. Η αναφέρουσα επιθυμεί την κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων μέσω της 
φορολογικής απαλλαγής των πληρωμών για την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων, 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς και να μπορέσουν να διαμορφωθούν 
οι τιμές της αγοράς σύμφωνα με τη φυσική διαδικασία της προσφοράς και ζήτησης. 

2. Παραδεκτό

Η αναφορά αριθ. 0314/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2011 και η αναφορά 
αριθ. 0344/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Φορολογική απαλλαγή των πληρωμών για την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων στις Κάτω 
Χώρες

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορολογικές απαλλαγές για τόκους που καταβάλλονται 
για την εξόφληση ενυπόθηκων δανείων στις Κάτω Χώρες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
έρευνας της Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει λάβει θέση σχετικά με αυτά τα μέτρα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την προκαταρκτική γνώμη των υπηρεσιών της Επιτροπής βάσει των 
περιορισμένων διαθέσιμων πληροφοριών, η φορολογική απαλλαγή των πληρωμών για την 
εξόφληση ενυπόθηκων δανείων φαίνεται να ωφελεί τα άτομα και όχι τις επιχειρήσεις και, 
επομένως, δεν υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Συνεπώς, το ζήτημα που αφορά τη φορολογική απαλλαγή των πληρωμών για την εξόφληση 
ενυπόθηκων δανείων φαίνεται να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εθνικής πολιτικής και, 
επομένως, αποτελεί θέμα προς συζήτηση στο εσωτερικό των Κάτω Χωρών.

Η απόφαση της Επιτροπής του 2009 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στις Κάτω Χώρες

Η κοινωνική κατοικία αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία τυγχάνει προτιμησιακής 
μεταχείρισης στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις. Η απόφαση της 
Επιτροπής για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος του 20051 απαλλάσσει από 
την υποχρέωση κοινοποίησης, την αντιστάθμιση που χορηγείται στις επιχειρήσεις 
«κοινωνικής κατοικίας για πολίτες ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση ή ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, που λόγω περιορισμένης φερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να βρουν 
κατοικία υπό τους όρους της αγοράς» (αιτιολογική σκέψη 16), εφόσον πληρούνται ορισμένα 
κριτήρια. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 

                                               
1 Απόφαση 2005/842/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την εφαρμογή του άρθρου 86, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, Επίσημη Εφημερίδα L 312 της 29.11.2005, σ. 67-73.
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προσδιορίσουν το ακριβές εύρος του ορισμού για «πολίτες ευρισκόμενους σε μειονεκτική 
θέση ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που λόγω περιορισμένης φερεγγυότητας δεν είναι σε 
θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς». Ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται 
στον έλεγχο του εν λόγω ορισμού για πρόδηλα λάθη.

Το 2002, οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν το σύστημά τους για την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης στις εταιρείες κοινωνικής κατοικίας, αποσκοπώντας στην ασφάλεια δικαίου όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή έλαβε επίσης καταγγελίες από 
ανταγωνιστές των εταιρειών κατοικίας. Ο στόχος της εκτίμησης της Επιτροπής ήταν να 
διασφαλισθεί ότι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στις εταιρείες κατοικίας θα περιορίζεται 
στην πραγματική υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και ότι, συνεπώς, δεν 
χρησιμοποιείται για τη διεπιδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Ως αποτέλεσμα της εκτίμησής της, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της1 ότι το σύστημα 
κοινωνικής κατοικίας δεν παρείχε αρκετές εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
εμπορικές δραστηριότητες των εταιρειών κατοικίας εκτελούνταν υπό τους όρους της αγοράς, 
χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, ο αρχικός ορισμός της δημόσιας υπηρεσίας δεν 
φαινόταν αρκετά σαφής και ενδεχομένως περιείχε πρόδηλα λάθη.

Κατόπιν της έρευνας της Επιτροπής, οι ολλανδικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να 
τροποποιήσουν το σύστημα κοινωνικής κατοικίας, προκειμένου να καταστεί πιο διαφανές και 
να εστιάζεται σε μια σαφώς καθορισμένη ομάδα στόχο, δηλαδή στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Επέλεξαν να ορίσουν την κοινωνική κατοικία με τον καθορισμό ενός εισοδηματικού 
ορίου ύψους 33.000 ευρώ (με ετήσια τιμαριθμοποίηση) το οποίο επέλεξαν να εφαρμόζουν, 
για λόγους εθνικής πολιτικής, μόνο κατά τη χρονική στιγμή της διάθεσης της κοινωνικής 
κατοικίας. Συνεπώς, οι ένοικοι θα διατηρούν την κατοικία τους ανεξάρτητα από το 
μελλοντικό τους εισόδημα. 

Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις επιτρέπουν να εξακολουθεί το 10% των κατοικιών σε κάθε 
εταιρεία κατοικίας να διατίθεται σε άτομα τα οποία υπερβαίνουν το εισοδηματικό όριο. 
Επιπλέον, οι ολλανδικές δεσμεύσεις δίνουν τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να 
καθορίζεται ένα ποσοστό κάτω από 90% (αλλά όχι κάτω από 80%) με κυβερνητικό διάταγμα 
(AMvB) σε μια δεδομένη περιφερειακή αγορά για περίοδο τεσσάρων ετών.

Η θετική απόφαση της Επιτροπής βασίζεται σε αυτές τις ολλανδικές δεσμεύσεις για τη 
συμμόρφωση του υφιστάμενου συστήματος προς τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας διασφαλίζει την παροχή στις Κάτω Χώρες 
πραγματικά δημόσιας κοινωνικής κατοικίας, σύμφωνα με αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια 
και ταυτόχρονα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε άλλα τμήματα της αγοράς στέγασης. 

Όπως εξήγησε ο τότε αρμόδιος ολλανδός υπουργός (van Middelkoop) στην επιστολή του της 
31ης Αυγούστου 2010 προς το ολλανδικό κοινοβούλιο2, το εισοδηματικό όριο σε συνδυασμό 
                                               
1 Στην αποκαλούμενη «επιστολή του άρθρου 17», που παραπέμπει στο άρθρο 17 του διαδικαστικού κανονισμού 
659/1999, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 83/1 της 27.03.1999, 
σ. 1-9.
2 Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
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με τον κανόνα για το 10% καθιστά δυνατή την εξυπηρέτηση του πληθυσμού που έχει ανάγκη 
από κοινωνική κατοικία. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην 
επιστολή του εν λόγω υπουργού, το περιθώριο ελεύθερης διάθεσης του 10% αρκεί για να 
καλύψει τη ζήτηση για κοινωνική κατοικία των νοικοκυριών με εισόδημα μόλις πάνω από 
33.614 ευρώ. Αυτό επιβεβαιώθηκε πιο πρόσφατα από τον νυν υπουργό (Donner) στο 
ολλανδικό κοινοβούλιο, όπου ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις εναλλακτικές επιλογές 
στέγασης για αυτά τα άτομα1.

Συμπέρασμα

Η απόφαση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια πολιτική της γραμμή ότι οι εθνικές 
αρχές έχουν ευρύ περιθώριο για τον ορισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων για την 
κοινωνική κατοικία και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Οι ολλανδικές 
αρχές επέλεξαν να ορίσουν την κοινωνική κατοικία με τον καθορισμό εισοδηματικού ορίου 
στο 90% των κοινωνικών κατοικιών τους. Η θετική απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στις 
ολλανδικές δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση του συστήματος κοινωνικής κατοικίας τους προς 
τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

                                                                                                                                                  
kamerbrief.html. 
1 Βλέπε http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
staatssteun-woningcorporaties.html και http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.


