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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0937/2010, ingediend door I.M.V.D. (Portugese nationaliteit), 
over de vermeende problemen om als vrouw zelfstandige te zijn in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster zegt al tien jaar als freelance vertaalster te werken voor kantoren in verschillende 
Europese landen (behalve Italië). Ze heeft in Portugal, Luxemburg en Spanje gewoond. Ze 
verklaart dat ze sinds 2008 in Italië woont met haar Italiaanse man, haar minderjarige dochter 
uit een vorig huwelijk, die de Portugese nationaliteit heeft, en haar minderjarige zoon uit haar 
tweede huwelijk, die in Italië is geboren en de dubbele nationaliteit heeft. Indienster beklaagt 
zich erover dat de Italiaanse autoriteiten haar verplichten om zich elk jaar opnieuw in te 
schrijven bij de Kamer van Koophandel in Italië. Doet ze dat niet, wordt ze niet beschouwd 
als zelfstandige. Indienster is van mening dat deze verplichting onwettig is en voelt zich 
gediscrimineerd ten opzichte van andere werknemers van binnen en buiten de Gemeenschap. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De Commissie is niet op de hoogte van een verplichting om ingeschreven te staan bij de 
Kamer van Koophandel in Italië voor de activiteiten die door indienster worden uitgeoefend. 

Uit de informatie die de Commissie heeft ontvangen, blijkt dat schending van het 
Gemeenschapsrecht niet kan worden aangetoond. De omschreven problemen lijken eerder te 
maken te hebben met het vaststellen van de bevoegde autoriteiten. In dat opzicht is de 
Commissie van mening dat SOLVIT het meest doeltreffende en geschikte middel is voor de 
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problemen waarmee indienster zich geconfronteerd ziet. Dit netwerk van nationale overheden 
voor probleemoplossing is zowel bedoeld voor burgers als voor bedrijven. Deze organisatie 
streeft ernaar om binnen tien weken een oplossing te vinden voor een vermeende verkeerde 
toepassing van het recht van de interne markt. 

Om tot een snelle oplossing te komen die voorziet in de behoeftes van indienster, wordt 
voorgesteld dat zij zich wendt tot het SOLVIT-centrum in Italië, waarvan dit de gegevens 
zijn:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax: +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Klachten kunnen ook bij het SOLVIT-centrum worden ingediend door middel van een online 
formulier dat beschikbaar is op de volgende website: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


