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Petiția nr. 0344/2011, adresată de Alice J. de Nijs, de cetățenie olandeză, în 
numele asociației Daadkrachtig Nederland, privind noile norme referitoare 
la locuințele sociale din Țările de Jos

1. Rezumatul petiției nr. 0314/2011

Petiționara își exprimă nemulțumirea cu privire la noile norme olandeze de închiriere intrate 
în vigoare la 1 ianuarie 2011, întrucât în vechiul sistem se acordau, conform Comisiei 
Europene, ajutoare de stat ilegale. S-a stabilit ca locuințele sociale să fie închiriate persoanelor 
cu un venit de cel mult 33 164 de euro pe an. Din motive de sănătate, petiționara este în 
căutarea unei alte locuințe. Cu toate acestea, venitul acesteia este puțin peste limită, fiind 
astfel obligată să-și caute o locuință în sectorul privat, unde chiriile sunt cu mult mai mari. 
Dacă peste câtva timp va ieși la pensie, venitul acesteia va ajunge din nou sub limita indicată. 
Aceasta subliniază faptul că multor tineri li se alocă locuințe sociale și că aceștia locuiesc în 
domiciliile respective și după ani de zile, când ajung să aibă venituri mult mai mari („raport 
asimetric venit-chirie”). Petiționara consideră că noile norme sunt inechitabile și nejustificate. 
Petiționara solicită clarificarea acestei chestiuni.

Rezumatul petiției nr. 0344/2011

Petiționara are îndoieli cu privire la echitatea dispoziției Comisiei Europene, conform căreia, 
pentru a putea beneficia de o locuință socială, nivelul veniturilor trebuie să nu depășească 
33 614 de euro. Această dispoziție reprezintă o consecință a opiniei Comisiei conform căreia 
în sectorul locuințelor sociale din Țările de Jos se acorda un ajutor de stat ilegal. Petiționara 
susține că și subvenția pentru dobânda ipotecară stabilită prin lege ar trebui considerată tot un 
ajutor de stat ilegal care perturbă grav atât piața locuințelor închiriate cât și pe cea a 
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locuințelor ocupate de proprietari. Din cauza influenței reciproce a acestor două piețe, nivelul 
prețului pe ambele piețe este, în opinia petiționarei, considerabil mai mare decât oriunde 
altundeva în Europa. Petiționara dorește eliminarea subvenției de stat pentru dobânda 
ipotecară pentru ca piața să nu mai fie perturbată și pentru ca aceasta să se poată dezvolta 
conform mecanismului natural al cererii și ofertei. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0314/2011 a fost declarată admisibilă la 17 iunie 2011, petiția nr. 0344/2011 a fost 
declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Subvenția de stat pentru dobânda ipotecară în Țările de Jos

În primul rând, trebuie menționat că deducerile fiscale pentru dobânzile ipotecare plătite în 
Țările de Jos nu au făcut obiectul anchetei Comisiei. Prin urmare, Comisia nu a luat o poziție 
cu privire la aceste măsuri. 

Cu toate acestea, conform unei opinii preliminare a serviciilor Comisiei bazate pe informațiile 
limitate disponibile, subvenția de stat pentru dobânda ipotecară pare să fie în beneficiul 
persoanelor, și nu al întreprinderilor și, prin urmare, nu ar fi vizate de normele UE în materie 
de concurență.

În consecință, chestiunea referitoare la subvenția de stat pentru dobânda ipotecară pare să se 
încadreze în sfera de competență a politicii naționale și, prin urmare, să reprezinte un subiect 
de dezbatere la nivel național.

Decizia din 2009 a Comisiei referitoare la sistemul olandez de locuințe sociale

Sistemul de locuințe sociale este o obligație de serviciu public care se bucură de tratament 
preferențial în cadrul legislației privind ajutorul de stat. Decizia SIEG din 2005 a Comisiei1

scutește de la cerința de notificare compensația acordată întreprinderilor din domeniul 
locuințelor sociale „care asigură locuințe pentru persoanele defavorizate sau pentru categoriile 
sociale vulnerabile, care, din motive legate de solvabilitate, nu sunt în măsură să obțină o 
locuință în condițiile pieței” (considerentul 16), cu condiția respectării unor criterii. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, este la latitudinea statelor membre să definească 
sfera de aplicare exactă pentru „persoanele defavorizate sau pentru categoriile sociale 
vulnerabile, care, din motive legate de solvabilitate, nu sunt în măsură să obțină o locuință în 
condițiile pieței”. Rolul Comisiei se limitează la a verifica această definiție pentru depistarea 
erorilor vădite.

În 2002, Țările de Jos și-au prezentat oficial sistemul de sprijin financiar pentru companiile 
                                               
1 Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din 
Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, Jurnalul Oficial L 
312, 29.11.2005, p. 67-73.



CM\879039RO.doc 3/4 PE473.764v01-00

RO

din domeniul locuințelor sociale, vizând siguranța juridică în ceea ce privește conformitatea 
cu legislația UE. Comisia a primit și plângeri din partea unor concurenți ai companiilor din 
domeniul locuințelor. Obiectivul evaluării Comisiei a fost de a se asigura că sprijinul financiar 
pentru companiile din domeniul locuințelor se limitează la prestarea efectivă de servicii de 
interes economic general și că nu este, în consecință, utilizat pentru subvenționarea 
încrucișată a activităților comerciale. 

În urma evaluării sale, Comisia și-a exprimat îngrijorările1 cu privire la faptul că sistemul de 
locuințe sociale nu prezintă garanții suficiente pentru a asigura desfășurarea activităților 
companiilor din domeniul locuințelor în condițiile pieței, fără ajutor de stat. Pe lângă aceasta, 
definiția originală a obligației de serviciu public nu părea suficient de clară și este posibil să fi 
inclus erori vădite.

În urma anchetei din partea Comisiei, autoritățile olandeze s-au obligat să modifice sistemul 
de locuințe sociale astfel încât acesta să devină mai transparent și să se axeze pe un grup țintă 
clar definit format din persoane vulnerabile din punct de vedere social. Acestea au ales să 
definească locuințele sociale prin instituirea unei limite a venitului la 33 000 de euro (indexați 
anual) pe care au decis, din motive de politică națională, să o aplice doar în momentul alocării 
locuinței sociale. Prin urmare, locatarii își vor păstra locuința indiferent de venitul pe care îl 
vor câștiga pe viitor. 

Angajamentele convenite permit încă alocarea a 10 % din numărul de locuințe al fiecărei 
companii din domeniul locuințelor persoanelor al căror venit se situează deasupra nivelului. 
Mai mult, angajamentele olandeze oferă, în cazuri excepționale, posibilitatea de a stabili, prin 
decret guvernamental (AMvB), un procentaj mai mic de 90 % (dar nu mai puțin de 80 %) pe o 
piață regională dată pentru o perioadă de patru ani.

Decizia pozitivă a Comisiei are la bază angajamentele Țărilor de Jos de a alinia sistemul 
existent la normele UE privind ajutorul de stat. Rezultatul acestui proces garantează acordarea 
reală de locuințe sociale publice în Țările de Jos, în funcție de criterii sociale obiective, și, în 
același timp, asigură condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii din celelalte 
sectoare ale pieței de locuințe. 

După cum a explicat ministrul olandez responsabil de la acea vreme (van Middelkoop) în 
scrisoarea sa din 31 august 2010 către Parlamentul Țărilor de Jos2, limita venitului, împreună 
cu regula celor 10 %, face posibilă satisfacerea nevoilor populației în materie de locuințe 
sociale. Conform cifrelor prezentate în scrisoarea acestui ministru, procentul de 10 % din 
spațiul destinat alocării gratuite este suficient pentru a răspunde solicitărilor de locuințe 
sociale din partea gospodăriilor cu un venit de puțin peste 33 614 euro. Acest fapt a fost 
confirmat recent de actualul ministru (Donner) în Parlamentul Țărilor de Jos, unde acesta s-a 
referit și la opțiunile alternative în domeniul locuințelor pe care le au aceste persoane.3

                                               
1 Într-o așa-numită „scrisoare de la articolul 17”, referitoare la articolul 17 din Regulamentul de procedură 
659/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 83/1, 27.3.1999, p. 1-9.
2 Disponibilă la: 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 A se vedea http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
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Concluzie

Decizia Comisiei confirmă orientările sale politice tradiționale conform cărora autoritățile 
naționale beneficiază de o marjă largă în ceea ce privește definirea criteriilor și condițiilor în 
domeniul locuințelor sociale și al altor servicii de interes economic general (SIEG). 
Autoritățile olandeze au ales să definească sistemul de locuințe sociale prin stabilirea unei 
limite a venitului pentru 90% din locuințele lor sociale. Decizia pozitivă a Comisiei are la 
bază angajamentele Țărilor de Jos de a-și alinia sistemul de locuințe sociale la normele UE 
privind ajutorul de stat.

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


