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Temats: Lūgumraksts Nr. 0314/2011, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā 
A. Bouma, par jaunajiem Nīderlandes īres noteikumiem

Lūgumraksts Nr. 0344/2011, ko Daadkrachtig association (Nīderlande) vārdā 
iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Alice J. de Nijs, par jaunajiem 
noteikumiem attiecībā uz īres sociālajiem mājokļiem Nīderlandē

1. Lūgumraksta Nr. 0314/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par jaunajiem Nīderlandes īres noteikumiem, kas stājās spēkā 
2011. gada 1. janvārī, jo Eiropas Komisija uzskatīja, ka vecajā sistēmā bija vērojamas 
nelikumīga valsts atbalsta pazīmes. Lai pretendētu uz sociālā mājokļa pabalstu, tika noteikts 
maksimālais ienākumu apmērs EUR 33 164 gadā. Veselības problēmu dēļ lūgumraksta 
iesniedzēja meklē citu māju īrēšanai. Tomēr viņas ienākumi tikai nedaudz pārsniedz noteikto 
robežu, kas nozīmē, ka viņai ir jāmeklē māja privātajā īres sektorā, kur īres maksas ir daudz 
augstākas. Kad viņa kaut kad nākotnē aizies pensijā, viņas ienākumi atkal būs zem robežas.
Viņa arī norāda, ka daudzi cilvēki, kuriem sociālie mājokļi tika piešķirti, kad viņi bija jauni un 
ar zemiem ienākumiem, joprojām dzīvo turpat un pašreiz tiem ir daudz augstāki ienākumi.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata jaunos noteikumus par negodīgiem un netaisnīgiem. Viņa 
lūdz sniegt skaidrojumu.

Lūgumraksta Nr. 0344/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba tā Komisijas lēmuma taisnīgumu, saskaņā ar kuru ienākumu 
slieksnis attiecībā uz piekļuvi īres sociālajiem mājokļiem ir noteikts EUR 33 614. Šis lēmums 
tika pieņemts tādēļ, ka Komisija uzskatīja, ka Nīderlandes īres sociālo mājokļu nozarē tiek 
piešķirts nevienmērīgs valsts atbalsts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka likumīgi noteiktais 
hipotēkas nodokļu atvieglojums Nīderlandē arī būtu jāuzskata par valsts atbalsta veidu, kas 
būtiski izkropļo tirgu gan attiecībā uz īres, gan iegādātiem mājokļiem. Saskaņā ar lūgumraksta 
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iesniedzēja teikto šo divu tirgu saiknes dēļ cenu līmenis abos tirgos ir ievērojami augstāks 
nekā citur Eiropā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai valsts atbalsts, izmantojot hipotēkas 
nodokļu atvieglojumus, tiktu atcelts, lai novērstu tirgus kropļošanu un tirgus cenas varētu 
attīstīties saskaņā ar dabisko piedāvājuma un pieprasījuma procesu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0314/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. jūnijā, lūgumraksts 
Nr. 0344/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Nīderlandes hipotēkas nodokļu atvieglojums

Pirmkārt, jānorāda, ka Komisijas savā izpētē nav pievērsusies hipotekārā kredīta procentu 
fiskālajiem atskaitījumiem Nīderlandē. Tādēļ Komisijai par šādiem pasākumiem nav 
pieņēmusi nostāju.

Tomēr saskaņā ar Komisijas dienestu sākotnējo viedokli, kas balstās uz ierobežoto pieejamo 
informāciju, izskatās, ka no hipotēkas nodokļa atvieglojuma labumu gūst privātpersonas, 
nevis uzņēmumi, tādēļ uz to neattiecas ES konkurences noteikumi.

Tāpēc jautājums par hipotēkas nodokļa atvieglojumu, šķiet, ir valsts politikas kompetencē, 
kas nozīmē, ka tas ir Nīderlandes valsts debašu jautājums.

2009. gada Komisijas Lēmums par Nīderlandes sociālajiem mājokļiem

Sociālie mājokļi ir valsts pakalpojums, kam ir piemēroti atvieglojumi saskaņā ar tiesību 
aktiem par valsts atbalstu. Komisijas 2005. gada Lēmums par pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi1 atbrīvo no paziņošanas prasības, ja kompensāciju piešķir sociālo 
mājokļu uzņēmumiem, kuri nodrošina „mājokli nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem, 
kuri maksātnespējas dēļ nav spējīgi iegūt mājokli normālā tirgus situācijā” (16. apsvērums), ar 
nosacījumu, ka ir izpildīti vairāki kritēriji. Saskaņā ar subsidiaritātes principiem dalībvalstu 
kompetencē ir noteikt, ko tieši ietver „nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji, kuri 
maksātnespējas dēļ nav spējīgi iegūt mājokli normālā tirgus situācijā”. Komisijas funkcijas 
ietver tikai kontroli saistībā ar šo definīciju acīmredzamu pieļauto kļūdu gadījumos.

Nīderlande 2002. gadā paziņoja par savu finansiālā atbalsta sistēmu sociālo mājokļu 
korporācijām ar mērķi nodrošināt tiesisko noteiktību saistībā ar atbilstību ES tiesību aktiem.
Komisija arī saņēma sūdzības no mājokļu korporāciju konkurentiem. Komisijas novērtējuma 
mērķis bija nodrošināt, lai finansiālais atbalsts mājokļu korporācijām būtu piesaistīts reālajam 
pakalpojumam ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un tādēļ to neizmantotu komercdarbības 

                                               
1 Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmums 2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu 
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem 
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Oficiālais Vēstnesis L 312, 29.11.2005., 67.–
73. lpp.
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šķērssubsidēšanai.

Komisijas sava novērtējuma rezultātā pauda bažas1, ka sociālo mājokļu sistēma neuzrādīja 
pietiekamus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu mājokļu korporāciju komercdarbības 
veikšanu atbilstoši tirgus noteikumiem bez valsts atbalsta. Turklāt valsts pakalpojuma 
definīcija šķita nepietiekami skaidra un, iespējams, ietvēra acīmredzami kļūdas.

Pēc Komisijas izmeklēšanas Nīderlandes varas iestādes ir apņēmušās veikt izmaiņas sociālo 
mājokļu sistēmā, lai tā kļūtu pārredzamāka un būtu vērsta uz skaidri definētu sociāli 
nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju mērķgrupu. Tās ir izlēmušas kontrolēt sociālos 
mājokļus, uzliekot ienākumu slieksni EUR 33 000 (to indeksē katru gadu), ko valsts politikas 
iemeslu dēļ tās ir nolēmušas piemērot tikai sociālā mājokļa piešķiršanas brīdī. Tādēļ īrnieki 
savus mājokļus paturēs neatkarīgi no to turpmākajiem ienākumiem.

Pieņemtās saistības tomēr ļauj 10 % no katras mājokļu korporācijas mājokļiem piešķirt 
cilvēkiem ar ienākumiem virs noteiktā sliekšņa. Turklāt Nīderlandes saistības ar valdības 
dekrētu (AMvB) pieļauj iespēju izņēmuma gadījumos noteikt procentuālo attiecību mazāku 
par 90 % (taču ne mazāku par 80 %) noteiktā reģionālajā tirgū 4 gadu periodam.

Komisijas pozitīvais lēmums ir balstīts uz Nīderlandes solījumu saskaņot esošo sistēmu ar ES 
valsts atbalsta noteikumiem. Šā procesa rezultāts nodrošina īstenu valsts sociālo mājokļu 
nodrošināšanu Nīderlandē atbilstoši objektīviem sociālajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem dalībniekiem citās mājokļu tirgus daļās.

Kā savā 2010. gada 31. maija vēstulē Nīderlandes parlamentam 2 paskaidroja tā brīža 
atbildīgais Nīderlandes ministrs (Eimert van Middelkoop), ienākumu slieksnis un 10 % 
noteikums ļauj apgādāt iedzīvotājus, kam ir nepieciešami sociālie mājokļi. Saskaņā ar 
ministra vēstulē norādītajiem skaitļiem 10 % brīvās piešķiršanas telpa ir pietiekama, lai 
atbildētu uz mājsaimniecību ar ienākumiem nedaudz virs EUR 33 614 sociālo mājokļu 
pieprasījumu. Nesenākā pagātnē to apstiprināja pašreizējais ministrs (J. P. H. Donner) 
Nīderlandes parlamentā, kur viņš atsaucās arī uz citām mājokļu iespējām šādiem cilvēkiem.3

Secinājums

Komisijas lēmums apstiprina tās ilglaicīgo politikas nostādni, ka valsts varas iestādēm ir liela 
rīcības brīvība attiecībā uz kritēriju un nosacījumu definēšanu sociālajiem mājokļiem un 
citiem vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. Nīderlandes varas iestādes ir 
izvēlējušās kontrolēt sociālos mājokļus, uzliekot ienākumu slieksni 90 % no to sociālajiem 

                                               
1 Tā sauktajā „17. panta vēstulē”, atsaucoties uz Procedūras regulas (EK) Nr. 659/1999 17. pantu, tā publicēta 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 83, 27.3.1999., 1.–9. lpp.
2 Pieejama: 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 Skatīt: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
staatssteun-woningcorporaties.html un http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.
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mājokļiem. Komisijas pozitīvais lēmums ir balstīts uz šo Nīderlandes solījumu saskaņot tās 
sociālo mājokļu sistēmu ar ES valsts atbalsta noteikumiem.


