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Dotyczy: Petycji 0314/2011, którą złożyła A. Bouma (Holandia) w sprawie nowych 
przepisów holenderskich dotyczących najmu 

Petycji 0344/2011, którą złożyła Alice J. de Nijs (Holandia) w imieniu 
stowarzyszenia „Daadkrachtig” (Holandia), w sprawie nowych przepisów 
dotyczących czynszowych mieszkań socjalnych w Holandii

1. Streszczenie petycji 0314/2011

Składająca petycję informuje o nowych przepisach holenderskich dotyczących najmu, które 
weszły w życie w dniu 1 stycznia 2011 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że stary 
system nosił znamiona niezgodnej z prawem pomocy państwa. Jeżeli chodzi 
o kwalifikowalność w przypadku dodatku na mieszkanie socjalne, to dochód maksymalny 
ustalono na poziomie 33 164 euro na rok. Ze względu na swoje problemy zdrowotne 
składająca petycję poszukuje innego mieszkania na wynajem. Jednak jej dochód nieznacznie 
przekracza ten limit, co oznacza, że zmuszona jest poszukiwać mieszkania na wynajem 
w sektorze prywatnym, w którym czynsze są znacznie wyższe. Kiedy w przyszłości 
składająca petycję przejdzie na emeryturę, jej dochód ponownie znajdzie się poniżej 
rzeczonego limitu. Zaznacza ona też, że wiele osób, którym przydzielono lokale socjalne, 
kiedy byli młodzi, a ich dochód niski, nadal je zajmuje, a uzyskuje obecnie znacznie wyższe 
dochody. Składająca petycję uznaje nowe przepisy za niesprawiedliwe i nieuczciwe. Zwraca 
się ona o wyjaśnienia.

Streszczenie petycji 0344/2011

Składająca petycję ma wątpliwości co do słuszności decyzji Komisji, na mocy której 
maksymalny poziom zarobków uprawniający do czynszowych mieszkań socjalnych ustalono 
na 33 614 euro. Decyzja ta była wynikiem przekonania Komisji, że w holenderskim sektorze 
czynszowych mieszkań socjalnych udzielano niezgodnej z prawem pomocy państwa. 
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Składająca petycję twierdzi, że legalnie ustanowione w Holandii zwolnienie z podatku 
hipotecznego również powinno być uważane za formę pomocy państwa, które poważnie 
zakłóca rynek zarówno mieszkań czynszowych, jak i własnościowych. Zdaniem składającej 
petycję z uwagi na wzajemne powiązanie tych dwóch rynków poziom cen na obydwu rynkach 
jest znacznie wyższy niż w innych europejskich krajach. Składająca petycję domaga się 
zaprzestania udzielania pomocy państwa za pośrednictwem zwolnień z podatku hipotecznego, 
aby zlikwidować zakłócenia rynku i umożliwić rozwój cen zgodnie z naturalnym procesem 
podaży i popytu. 

2. Dopuszczalność

Petycja 0314/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2011 r. Petycja 
0344/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Holenderskie zwolnienie z podatku hipotecznego

Po pierwsze należy zauważyć, że odliczenia od podatku z tytułu odsetek od kredytu 
hipotecznego w Holandii nie stanowiły przedmiotu dochodzenia Komisji. W związku z tym 
Komisja nie zajęła stanowiska w tej kwestii. 

Niemniej jednak zgodnie z oceną służb Komisji poczynioną w oparciu o ograniczone 
dostępne informacje wydaje się, że zwolnienie z podatku hipotecznego przynosi korzyści 
osobom indywidualnym, nie zaś przedsiębiorstwom, i tym samym nie podlega regule 
konkurencji UE.

Kwestia zwolnień z podatku hipotecznego zdaje się zatem wchodzić w zakres polityki 
krajowej i tym samym jest przedmiotem krajowej debaty w Holandii.

Decyzja Komisji z 2009 r. w sprawie mieszkalnictwa socjalnego w Holandii

Mieszkalnictwo socjalne jest usługą publiczną traktowaną na preferencyjnych warunkach na 
mocy prawa pomocy państwa. Decyzja Komisji z 2005 r. w sprawie usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym1znosi obowiązek zgłaszania rekompensat z tytułu 
wykonywania usług publicznych przyznawanych przedsiębiorstwom zajmującym się 
mieszkalnictwem socjalnym i „zapewniającym mieszkania dla obywateli znajdujących się 
w gorszym położeniu lub mniej uprzywilejowanych grup społecznych, które nie posiadają 
wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych” (punkt 
preambuły 16) pod warunkiem spełnienia zestawu kryteriów. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości to państwa członkowskie określają dokładne kryteria charakteryzujące 
„obywateli znajdujących się w gorszym położeniu lub mniej uprzywilejowane grupy 
społeczne, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na 

                                               
1Decyzja Komisji 2005/842/WE z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do 
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym 
(Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 67–73).
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zasadach rynkowych”. Rola Komisji ogranicza się do sprawdzenia tej definicji pod kątem 
oczywistych błędów.

W 2002 r. Holandia zgłosiła swój system pomocy finansowej na rzecz spółek mieszkalnictwa 
socjalnego w celu uzyskania pewności prawa w zakresie zgodności z prawem UE. Komisja 
otrzymała również skargi od konkurentów spółek mieszkalnictwa. Celem przeprowadzonej 
przez Komisję oceny było zapewnienie tego, aby pomoc finansowa na rzecz spółek 
mieszkalnictwa została ograniczona do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym i tym samym nie była wykorzystywana w celu dotowania działań 
komercyjnych. 

Po przeprowadzeniu tej oceny Komisja wyraziła obawę1,że system mieszkalnictwa socjalnego 
nie zapewnił w wystarczającym stopniu tego, aby komercyjne działania spółek 
mieszkalnictwa były przeprowadzane na zasadach rynkowych bez pomocy państwa. Ponadto 
pierwotna definicja usługi publicznej wydawała się niedostatecznie jasna i mogła zawierać 
wiele błędów.

W wyniku dochodzenia Komisji władze holenderskie poczyniły kroki mające na celu 
wprowadzenie zmian w systemie mieszkalnictwa socjalnego tak, aby stał się on przejrzystszy 
i koncentrował się na jasno określonej grupie docelowej osób znajdujących się w gorszym 
położeniu społecznym. Postanowiono określić kryteria dotyczące mieszkalnictwa socjalnego 
poprzez wyznaczenie limitu dochodów na poziomie 33 000 euro (indeksowanym rocznie), 
który ze względów krajowej polityki zdecydowano się stosować wyłącznie w momencie 
przydziału mieszkań socjalnych. Lokatorzy zatrzymują zatem przydzielone lokale bez 
względu na dochody otrzymywane w przyszłości. 

Zaakceptowane zobowiązania pozwalają na to, aby 10% lokali w każdej spółce 
mieszkalnictwa socjalnego było przydzielane osobom znajdujących się powyżej progu 
wysokości dochodów. Ponadto holenderskie zobowiązania pozostawiają możliwość ustalenia 
wartości procentowej poniżej 90% (jednak nie mniej niż 80%) na mocy dekretu rządu 
(AMvB) na danym rynku regionalnym na okres czterech lat.

Pozytywna decyzja Komisji została wydana na podstawie holenderskiego zobowiązania do 
dostosowania istniejącego systemu do prawa pomocy państwa obowiązującego w UE. 
Dostosowanie to zapewni świadczenie autentycznych usług mieszkalnictwa socjalnego 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami socjalnymi i równocześnie zabezpieczy równe szanse 
wszystkich podmiotów działających w innych częściach rynku mieszkalnictwa. 

Jak wyjaśnił właściwy minister holenderski (Eimert van Middelkoop) w swoim piśmie z dnia 
31 sierpnia 2010 r.2,limit dochodu, przy uwzględnieniu zasady 10%, pozwala udzielić 
pomocy populacji potrzebującej mieszkań socjalnych. Zgodnie z danymi przedstawionymi 
w piśmie ministra 10-procentowy margines swobodnego przydziału lokali jest wystarczający, 
aby zaspokoić potrzeby w zakresie mieszkalnictwa socjalnego gospodarstw domowych, 
                                               
1W tzw. piśmie wysłanym na podstawie art. 17 odnoszącym się do art. 17 rozporządzenia proceduralnego 
659/1999 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, L 83/1 z 27.3.1999, s. 1–9.
2Dostępne pod adresem: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html. 
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których dochód znajduje się na poziomie tuż powyżej 33 614 euro. Potwierdził to ostatnio 
obecny minister (Jan Pieter Hendrik Donner) holenderskiego parlamentu, który również 
odniósł się do alternatywnych możliwości mieszkaniowych dla takich osób1.

Wnioski

Decyzja Komisji potwierdza jej stałą politykę, w ramach której organy krajowe mają dużą 
swobodę w określaniu kryteriów i warunków mieszkalnictwa socjalnego i innych usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Władze holenderskie optowały za 
określeniem kryteriów w zakresie mieszkalnictwa socjalnego poprzez ustalenie limitu 
zarobków dla 90% ich lokali socjalnych. Pozytywna decyzja Komisji została wydana 
na podstawie holenderskiego zobowiązania do dostosowania krajowego systemu do prawa 
pomocy państwa obowiązującego w UE.

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


