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namens de vereniging Daadkrachtig Nederland, over de nieuwe regels voor 
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1. Samenvatting van verzoekschrift 0314/2011

Indienster beklaagt zich over de nieuwe Nederlandse huurregels die per 1 januari 2011 van 
kracht zijn, omdat het oude systeem volgens de Commissie kenmerken vertoonde van 
ongeoorloofde staatssteun. Voor een sociale-huurwoning is een maximuminkomen van 33 164 
euro per jaar vastgesteld. Indienster is vanwege gezondheidsproblemen op zoek naar een andere 
huurwoning. Haar inkomen ligt echter net boven de grens, waardoor zij gedwongen is een 
woning te zoeken in de vrije huursector, waar de huren veel hoger liggen. Als zij over enige tijd 
met pensioen gaat zal haar inkomen echter weer onder de grens liggen. Zij wijst er voorts op dat 
veel mensen op vroege leeftijd met een laag inkomen een sociale-huurwoning kregen 
toegewezen en daar na jaren met een inmiddels veel hoger inkomen nog steeds wonen 
("scheefwonen"). Indienster vindt de nieuwe regels oneerlijk en onrechtvaardig. Zij verzoekt om 
opheldering.

Samenvatting van verzoekschrift 0344/2011

Indienster heeft twijfels over de billijkheid van de beschikking van de Commissie krachtens 
welke de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een socialenhuurwoning op 33 614 
euro is vastgesteld. Deze beschikking was het gevolg van de opvatting van de Commissie dat er 
in de socialehuursector in Nederland sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Indienster stelt 
dat de in Nederland wettelijk vastgelegde hypotheekrenteaftrek ook als een vorm staatssteun zou 
moeten worden aangemerkt, die de markt voor zowel huur- als koopwoningen ernstig verstoort. 
Vanwege de wederzijdse beïnvloeding van deze beide markten ligt het prijsniveau op beide 
markten volgens indienster aanzienlijk hoger dan elders in Europa. Indienster wenst dat de 
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staatssteun via de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, zodat de marktverstoring wordt 
opgeheven en de prijzen op de markten zich kunnen ontwikkelen volgens het natuurlijke 
mechanisme van vraag en aanbod. 

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0314/2011 ontvankelijk verklaard op 17 juni 2011, verzoekschrift 0344/2011 
ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

De Nederlandse hypotheekrenteaftrek

Allereerst moet worden opgemerkt dat de fiscale aftrek van rente over in Nederland betaalde 
hypotheken, niet het onderwerp is geweest van onderzoek van de Commissie. De Commissie 
heeft derhalve geen standpunt over dergelijke maatregelen. 

Uitgaande van een voorlopige inschatting van de diensten van de Commissie op basis van de 
beperkte informatie die beschikbaar is, lijkt de hypotheekrenteaftrek ten goede te komen aan 
individuele personen en niet aan ondernemingen, en valt deze regeling derhalve niet onder de
EU-mededingingsregels.

De kwestie van de hypotheekrenteaftrek valt dan ook onder de bevoegdheid van het nationale 
beleid en is derhalve onderwerp van Nederlands nationaal debat.

De beschikking van de Commissie van 2009 inzake Nederlandse sociale huisvesting

Sociale huisvesting is een publieke dienst die op grond van de wetgeving inzake staatssteun een 
voorkeursbehandeling geniet. Op grond van de DAEB-beschikking van de Commissie van 20051

is het compensatiebedrag dat wordt verleend aan "woningbouwcorporaties die 
huisvestingsdiensten aanbieden aan achterstandsgroepen of sociaal kansarme groepen die, door 
solvabiliteitsbeperkingen, geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden" 
(overweging 16), vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting op voorwaarden dat aan een reeks 
criteria wordt voldaan. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is het aan de lidstaten om de 
exacte draagwijdte te definiëren van "achterstandsgroepen of sociaal kansarme groepen die, door 
solvabiliteitsbeperkingen, geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden." De rol van 
de Commissie blijft beperkt tot het controleren van deze definitie op aperte fouten.

In 2002 maakte Nederland met het oog op de rechtszekerheid in de zin van conformiteit met de 
EU-wetgeving, zijn nieuwe systeem van financiële steun aan woningbouwcorporaties bekend. 
De Commissie had indertijd ook klachten van concurrenten van de woningbouwcorporaties 
ontvangen. De doelstelling van de beoordeling door de Commissie was om zeker te stellen dat de 
financiële steun aan woningbouwcorporaties beperkt blijft tot diensten die werkelijk van 
algemeen economische belang zijn, en derhalve niet gebruikt wordt voor kruissubsidies aan 
commerciële activiteiten. 

                                               
1 Beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, 
lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met 
het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend (PB L 312 van 
29.11.2005, blz. 67).
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Naar aanleiding van haar beoordeling heeft de Commissie haar bezorgdheid1 geuit dat het 
socialehuisvestingssysteem niet voldoende waarborgen bevatte om te zorgen dat de commerciële 
activiteiten van woningbouwcorporaties worden verricht tegen marktvoorwaarden, en dus zonder 
staatssteun. Bovendien leek de oorspronkelijke definitie van de publieke dienst niet voldoende 
helder en bevatte deze mogelijk aperte fouten.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten hun 
socialehuisvestingssysteem gewijzigd, zodat dit transparanter werd en meer gericht op een helder 
gedefinieerde doelgroep van sociaal achtergestelde personen. Zij hebben ervoor gekozen sociale 
huisvesting te definiëren op basis van een inkomensgrens van 33 000 euro (jaarlijks 
geïndexeerd). Om redenen van nationaal beleid is ervoor gekozen de grens alleen te laten gelden 
op het moment van toewijzing van de sociale huisvesting. Huurders kunnen daarom hun woning 
behouden ongeacht hun toekomstige inkomsten. 

De geaccepteerde toezeggingen voorzien in de mogelijkheid om 10% van de woningen van elke 
woningbouwcorporatie toe te kennen aan mensen boven de inkomensdrempel. Daar komt bij dat 
de Nederlandse verbintenissen gelegenheid bieden om in uitzonderlijke gevallen in een bepaalde 
regionale markt voor een periode van vier jaar bij een algemene maatregel van bestuur een 
percentage van lager dan 90% (maar niet lager dan 80%) te hanteren.

Het positieve besluit van de Commissie is gebaseerd op deze Nederlandse verbintenissen om het 
bestaande systeem in overeenstemming te brengen met de EU-regels voor staatssteun. De 
uitkomst van dit proces zorgt ervoor dat er in Nederland echte publieke sociale huisvesting wordt 
geboden overeenkomstig objectieve sociale criteria, en waarborgt tegelijkertijd gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle exploitanten in overige delen van de huisvestingmarkt. 

De indertijd verantwoordelijke Nederlandse minister (Van Middelkoop) legde in een brief van 
31 augustus 2010 aan het Nederlandse Parlement2 uit dat de inkomstengrens, in combinatie met 
de 10%-regel, het mogelijk maakt in te spelen op de behoeften aan sociale huisvesting. Op basis 
van de in de brief van deze minister gepresenteerde cijfers is de 10% vrije toewijzingsruimte 
voldoende om te voldoen aan de vraag naar sociale huisvesting van huishoudens met een 
inkomen van net boven de 33 614 euro. Dit is recentelijk in het Nederlandse parlement bevestigd 
door de huidige minister (Donner), die daarbij tevens verwees naar de alternatieve 
huisvestingsopties voor dergelijke mensen.3

Conclusie

De beschikking van de Commissie vormt een bevestiging van haar aloude beleidslijn dat 
nationale autoriteiten een ruime marge moeten hebben om de criteria en voorwaarden voor 
sociale huisvesting en overige diensten van algemeen economische belang (DAEB) te definiëren. 
De Nederlandse autoriteiten hebben ervoor gekozen sociale huisvesting te definiëren op basis 
van een inkomensgrens die geldt voor 90% van hun sociale huurwoningen. Het positieve besluit 
van de Commissie is gebaseerd op de Nederlandse verbintenissen om het 
socialehuisvestingssysteem in overeenstemming te brengen met de EU-regels voor staatssteun.
                                               
1 In een zogeheten "brief uit hoofde van artikel 17", hetgeen verwijst naar artikel 17 van 
Procedureverordening 659/1999, gepubliceerd in PB L 83/1 van 27.3.1999, blz. 1.
2 Beschikbaar op: 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 Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-staatssteun-
woningcorporaties.html en http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-amsterdam.html.


