
CM\911629NL.doc PE494.777v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.8.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0169/2012, ingediend door E.M. (Griekse nationaliteit), over het 
verplichte lidmaatschap van de Griekse kamers van koophandel en industrie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het verplichte lidmaatschap van de kamers van koophandel en 
industrie in Griekenland. Volgens indiener houdt het verplichte lidmaatschap geen voordelen in 
voor de leden, die echter verplicht zijn om extreem hoge en ongerechtvaardigde kosten te 
betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

In de eerste plaats moet erop gewezen worden dat binnen de EU-wetgeving geen regelgeving is 
inzake de kwestie van verplicht lidmaatschap van de kamers van koophandel in de lidstaten. Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft geoordeeld dat de verplichting om lid te 
zijn van de kamer van koophandel voor ondernemingen van andere lidstaten die 
grensoverschrijdende diensten willen verlenen (zonder zich te vestigen in de lidstaat waar de 
dienstverlening plaatsvindt) niet strookt met de vrije dienstverrichting1. Wanneer de 
onderneming in kwestie echter gevestigd is in de ontvangende lidstaat, valt het verplichte 
lidmaatschap te rechtvaardigen. (zie het arrest van het HvJ-EU van 3 oktober in zaak C 58/98, 
Corsten, punt 45). 

Volgens de vaste rechtspraak van het HvJ-EU inzake de vrijheid van vestiging (artikel 
49 VWEU) moet verplichte inschrijving of aansluiting bij een beroeps- of bedrijfsorganisatie als 
                                               
1 Zie het arrest van 11 december in de zaak C-215/01, Bruno Schnitzler, met betrekking tot Duitse regelgeving die 
inschrijving van buitenlandse ambachtelijke ondernemingen in het ambachtsregister vereist. 
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wettig worden beschouwd, aangezien dit de naleving van morele en ethische beginselen en 
disciplinair toezicht op de leden beoogt te waarborgen, hetgeen bescherming verdient. Volgens 
het HvJ-EU zijn de wettelijke bepalingen van lidstaten inzake de verplichte aansluiting bij een 
beroepsorganisatie derhalve als zodanig niet onverenigbaar met het Gemeenschapsrecht (arrest 
van het Hof van Justitie van 22 september 1983 in Zaak 271/82, Vincent Rodolphe Auer tegen 
Ministère public, punt 18). 

Gezien het voorgaande kan men de gevolgtrekking maken dat, hoewel verplicht lidmaatschap 
van een kamer van koophandel niet strookt met het vrij verrichten van diensten (artikel 56 
VWEU), het niet perse onverenigbaar is met de vrijheid van vestiging, maar dat het 
gerechtvaardigd zou kunnen worden en dus in overeenstemming zou kunnen zijn met de vrijheid 
van vestiging.

Wat betreft de lidmaatschapsbijdrage moet erop gewezen worden dat het HvJ-EU heeft 
geoordeeld dat een verplicht lidmaatschap van de "Handwerkskammer" voor de betrokken 
ondernemingen en dus de betaling van het desbetreffende inschrijfgeld gerechtvaardigd zou 
kunnen zijn in geval van vestiging in de ontvangende lidstaat (arrest van het Hof van Justitie van 
3 oktober 2000 in zaak C-58/98, Josef Corsten, punt 45). Bij gebrek aan wetgeving van de EU 
inzake deze kwestie, hebben de lidstaten de mogelijkheid hun eigen stelsel voor de financiering 
van kamers van koophandel vast te stellen, vooropgesteld dat zij zich houden aan EU-recht. 

Er moet ook op gewezen worden dat de tegenprestatie voor de contributie normaal gesproken 
gelegen is in de rol die de kamers van koophandel spelen in het economische leven en in de 
relaties tussen de economische actoren en de overheid, alsmede in de diensten die zij hun leden 
verlenen. Kamers van koophandel houden de beroepenregisters bij, zij behartigen de belangen 
van hun leden ten opzichte van de staat, vertegenwoordigen hen als er wetgevings- of overige 
voorstellen worden ingediend of besproken en zij bieden beroepscursussen, relevante informatie 
en juridisch advies aan hun leden.

Conclusie

Gezien het bovenstaande kan niet geconcludeerd worden dat het verplicht lidmaatschap van 
kamers van koophandel in Griekenland en de betaling van inschrijfgeld een inperking zouden 
vormen van de vrijheid van vestiging in Griekenland die onverenigbaar zou zijn met artikel 49 
VWEU.


