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Betreft: Verzoekschrift 1456/2007, ingediend door Joaquim Monteiro de Barros 
(Portugese nationaliteit), namens de “Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobilière”, over problemen aangaande de onroerendgoedsector overal in de EU 
en de noodzaak van regulering op EU-niveau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Europese Commissie de benodigde maatregelen moet nemen om de 
onroerendgoedsector op EU-niveau te reguleren. Indiener presenteert een vergelijkend 
onderzoek waaruit blijkt dat eigenaren van onroerend goed in verschillende EU-lidstaten 
verschillend behandeld worden, hetgeen een algeheel, homogeen beleid waarin de 
fundamentele rechten van eigenaren en gebruikers van gebouwen worden opgenomen zou 
rechtvaardigen. Indiener dringt aan op de noodzaak om belastingstelsels voor en de diverse 
opvattingen over onroerend goed te harmoniseren. Indiener is van mening dat een aanpak van 
de onroerendgoedsector op Europees niveau gerelateerd is aan het beginsel van vrij verkeer.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift

In dit verzoekschrift worden de meningen van de voorstanders van een uitbreiding van de 
bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van eigendomsrecht in feite nog eens 
herhaald. Het argument dat naar voren wordt gebracht, is dat een goed systeem van 
eigendomsrecht hand in hand gaat met economische voorspoed, een van de doelstellingen van 
de Gemeenschap. En om het argument te illustreren met wat er gebeurt als de Gemeenschap 
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niet die bevoegdheid krijgt, worden een aantal dramatische gevallen uit de woningmarktsector 
genoemd.

Opmerkingen van de Commissie

Ondanks de twijfels die men kan hebben bij de ontvankelijkheid van deze zaak, waarin eerder 
wordt gevraagd om uitbreiding van de bevoegdheid van de Gemeenschap dan dat er een 
probleem aan de kaak wordt gesteld dat binnen de bevoegdheid van de Gemeenschap ligt, zou 
de Commissie toch graag de volgende opmerkingen willen plaatsen ter informatie aan de 
leden van de Commissie verzoekschriften.

De Commissie is het ermee eens dat een goed functionerend systeem van eigendomsrecht, net 
als elke ander rechtsgebied, een noodzakelijke voorwaarde is voor economische ontwikkeling. 
Goed functionerende rechtssystemen, of dat nu op het rechtsgebied is dat in deze campagne 
naar voren wordt gebracht of op een ander gebied, vallen ook onder de criteria van 
Kopenhagen voor toetreding tot de Europese Unie.

Vanwege bovengenoemde redenen is eigendomsrecht, net als andere rechtsgebieden, een van 
de onderwerpen die worden nagegaan bij de onderhandelingen over toetreding tot de 
Europese Unie. Artikel 295 EG sluit echter nationale systemen van eigendom specifiek uit 
van de bevoegdheid van de Gemeenschap. Dit gezegd hebbende, is het duidelijk dat in vele 
gebieden de scheidslijn tussen dat wat aan de ene kant eigendomsrecht kan worden genoemd 
en rechtsgebieden die aan de andere kant onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, 
niet eenvoudig te trekken is. Gebieden waarin er sprake lijkt te zijn van inbreuk van het een 
op het ander kunnen worden aangetroffen in beleidsgebieden zoals tariefquota, intellectueel 
eigendom en handelsmerken, productiequota in de landbouw- of visserijsectoren en 
emissierechten voor broeikasgassen, die in de toekomst waarschijnlijke een belangrijk gebied 
gaan vormen. In dergelijke gevallen strekt de bevoegdheid van de Gemeenschap zich alleen 
uit tot dat wat noodzakelijk is voor de uitvoering van het overeengekomen beleid, zoals 
inzake de vrijheid van verkeer. Wat de woningmarktsector betreft, heeft de Gemeenschap 
echter afstand gedaan van iedere betrokkenheid, behalve wanneer een financiële bijdrage aan 
renovaties, met name vanwege energiebesparende doeleinden, binnen de doelstellingen van 
de structurele fondsen valt.

Conclusie

De Commissie is van mening dat uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er absoluut geen 
sprake kan zijn van een directe bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van 
eigendomsrecht volgens artikel 295 van het Verdrag. Eigendomsrechten kunnen alleen op een 
ondergeschikte manier relevant zijn als het voor beleidsdoeleinden die wel binnen de 
reikwijdte van het Gemeenschapsrecht vallen binnen de doeleinden van dit beleid nodig en 
proportioneel is om de uitoefening van het recht te beperken. Dergelijke beperkingen zijn 
door het Hof van Justitie bij talrijke gelegenheden gehandhaafd, maar inzake de essentie van 
het eigendomsrecht, zoals ook in de context van andere verzoekschriften is uitgelegd, is de 
Gemeenschap niet bevoegd.


