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Lidmaatschap
ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor bedrijven,
van uiteenlopend formaat, die met complexe wet- en regelgeving te maken krijgen. In nauwe
samenwerking met haar leden, afkomstig uit meer dan 130 landen, wordt naar praktische
oplossingen gezocht. Handige ICC toolkits en slimme beleidsoplossingen delen we met leden
en relevante overheidsorganisaties over de hele wereld. ICC Nederland is één van de 90 lokale
ICC kantoren.

Acht redenen waarom bedrijven lid zijn van de grootste
ondernemersorganisatie ter wereld
Toegang tot een mondiaal netwerk van bedrijven 
Het mondiale netwerk van ICC bestaat uit 93 lokale ICC kantoren, het hoofdkantoor in Parijs,
en ca. 6,5 miljoen internationaal opererende leden-bedrijven, afkomstig uit meer dan 130
landen. Leden kunnen zo contact leggen met potentiële zakenpartners in de rest van de
wereld.

Aanschuiven aan de (internationale) onderhandelingstafel 
Vaste gesprekspartners zijn de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie WTO, G20,
Werelddouaneorganisatie en tal van andere relevante intergouvernementele organisaties. En
uiteraard bij de relevante Nederlandse ministeries. Als mondiale, sectoroverstijgende
ondernemersorganisatie legt ICC gewicht in de schaal, ook bij de Nederlandse overheid. ICC
biedt leden toegang tot een netwerk van politieke leiders op het hoogste niveau.

Ondersteuning bij compliance 
Internationaal zakendoen is complex vanwege verschillen in wet- en regelgeving waaraan
bedrijven moeten voldoen. ICC leden pro�teren van de praktische guidelines en toolkits om
compliance eenvoudiger te maken en sneller nieuwe regelgeving te kunnen doorgronden.
Voorbeelden zijn de toolkits over vereisten rond mededinging, anti-corruptie en intellectueel
eigendom.

Uitwisseling van kennis en ervaring met vakgenoten (nationaal en internationaal) 
Leden pro�teren van een kennisintensief netwerk van professionals en collega’s die ook
binnen andere dan de eigen branche werkzaam zijn. Veel leden waarderen het
sectoroverstijgende en internationale karakter van de organisatie. In nationale en
internationaal ledenbijeenkomsten en commissies wisselen professionals kennis en
ervaringen uit.
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Een stem in standpuntbepaling en beïnvloeding van beleid 
Leden hebben direct invloed op de nationale en internationale beleidsagenda en standpunten
van ICC. Leden leveren via bestuur, commissies en consultaties informatie, kennis en ervaring
aan.

Als eerste geïnformeerd 
Leden zijn als eerste op de hoogte van nieuwe ICC publicaties, standaarden en richtlijnen en
relevante politieke en juridische ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief verschijnt tenminste 1
keer per kwartaal. Jaarlijks wordt leden de jaargids (nationaal en internationaal) met actuele
contact-gegevens uit het mondiale ICC-netwerk toegezonden.

Toegang tot business seminars en trainingen 
Leden ontvangen (exclusieve) uitnodigingen voor conferenties, bijeenkomsten en trainingen
(nationaal en internationaal) waar u kosteloos of tegen ledentarief toegang toe heeft.

Korting op publicaties 
Kortingen op de meer dan 100 ICC publicaties lopen op tot 40%. Met regelmaat verschijnen
publicaties die concrete hulp bieden bij ieder aspect van internationaal zakendoen:
internationale handel, transport, bancaire zaken, �nanciën, marketing, geschillenprocedures
en anti-corruptie.

 

Voorwaarden voor lidmaatschap
Lidmaatschap is voorbehouden aan bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn en
de doelstellingen van ICC onderschrijven. Het lidmaatschap van de mondiale ICC organisatie
verloopt altijd via een nationaal kantoor; wordt u lid van ICC Nederland, dan is uw bedrijf
automatisch lid van ICC The world business organisation en bent u aangesloten op de
nationale en internationale correspondentie.

De jaarcontributie is gerelateerd aan de omvang van het bedrijf/ organisatie; er worden
verschillende categorieën leden gehanteerd, waaronder bedrijven, advocatuur, consultancy,
banken en brancheorganisaties.

Lidmaatschap beëindigen 
Natuurlijk vinden we het jammer wanneer u overweegt geen ICC-lid meer te zijn. Opzeggen
van het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar en dient
schriftelijk (per post) te gebeuren (zie statuten). U dient de opzegging (namens uw bedrijf) te
richten aan het bureau van ICC Nederland in Den Haag. Opzeggingen na 1 oktober lopen door
tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. Uw opzegging wordt door ons schriftelijk
bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht u binnen vier weken deze bevestiging niet hebben
ontvangen, laat het ons dan even weten. De opzegtermijn voldoet aan de nieuwe wetgeving,
die per 1 december 2011 van kracht is en is conform de statuten van de vereniging ICC
Nederland, onderdeel van ICC The world business organization.

Verhuizing? 
Wanneer u verandert van baan, of de vestigingsplaats of -adres van uw bedrijf verandert, dan
ontvangen wij graag de nieuwe gegevens, zodat ICC Nederlnd de ledenadministratie actueel
kan houden. Wijzigingen in (adres)gegevens graag doorgeven aan het bureau van ICC
Nederland, via info@icc.nl.

Meld je nu aan
Heeft u interesse in lidmaatschap of aanvullende vragen, neem dan contact op met het bureau
van ICC Nederland via info@icc.nl.

 

Onder de ICC Nederland leden bevinden zich onder andere de volgende bedrijven en
organisaties:

https://www.icc.nl/wp-content/uploads/2021/05/ICC_statuten_2014.pdf
https://www.icc.nl/lidmaatschap/info@icc.nl
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Wat doet ICC?
ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor
ondernemers die in verschillende landen actief zijn en zodoende met complexe wet- en
regelgeving te maken krijgen. Om dit te doen werkt ICC, samen met haar leden, aan
beleidsvorming, zelfregulering en dienstverlening op het gebied van geschillenbeslechting
zoals arbitrage en mediation. De volgende �lm geeft in drie minuten een indruk van de
werkzaamheden van ICC.

Nieuws
ICC onderstreept belang van internationale handel in transitie naar circulaire
economie

22 DEC | NIEUWS

Voor een duurzamere wereld is de transitie van een lineair, extractief model naar een
circulaire economie essentieel. In het rapport ‘Circular Economy and International
Trade: Options for the World Trade Organization’ stelt ICC echter dat regels in het
internationale...

Read More

ICC roept op tot e�ectievere beprijzing van koolstof bij COP26

8 NOV | NIEUWS

Uit de ICC Carbon Pricing Principles die ICC in Glasgow tijdens COP26 heeft gelanceerd,
blijkt dat er sprake is van groeiende fragmentatie van koolstofprijsmechanismen.
Momenteel zijn er immers 60 verschillende nationale mechanismen van kracht en het
tegengaan van...

ICC The wICC The w……

I

https://www.icc.nl/2021/12/22/icc-onderstreept-het-belang-van-internationale-handel-in-de-transitie-naar-een-circulaire-economie/
https://www.icc.nl/category/nieuws/
https://www.icc.nl/2021/12/22/icc-onderstreept-het-belang-van-internationale-handel-in-de-transitie-naar-een-circulaire-economie/
https://www.icc.nl/2021/11/08/icc-roept-op-tot-effectievere-beprijzing-van-koolstof/
https://www.icc.nl/category/nieuws/
https://www.icc.nl/2021/11/08/icc-roept-op-tot-effectievere-beprijzing-van-koolstof/
https://www.youtube.com/watch?v=09yn9TkzStM


2/18/22, 4:50 PM Lidmaatschap | International Chamber of Commerce Nederland

https://www.icc.nl/lidmaatschap/ 4/7

Read More

ICC roept op tot coherente en gecoördineerde implementatie van ‘historisch’
mondiaal belastingakkoord

27 OKT | NIEUWS

136 landen, waaronder Nederland, hebben in oktober 2021 een akkoord gesloten die
het internationale belastingstelsel ingrijpend zullen veranderen. Het minimale
winstbelastingtarief van de 136 landen gaat naar 15 procent en is van toepassing op
bedrijven die meer dan...

Read More

https://www.icc.nl/2021/11/08/icc-roept-op-tot-effectievere-beprijzing-van-koolstof/
https://www.icc.nl/2021/10/27/icc-roept-op-tot-coherente-en-gecoordineerde-implementatie-van-historisch-mondiaal-belastingakkoord/
https://www.icc.nl/category/nieuws/
https://www.icc.nl/2021/10/27/icc-roept-op-tot-coherente-en-gecoordineerde-implementatie-van-historisch-mondiaal-belastingakkoord/
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CONTACT

ICC Nederland 
Bezuidenhoutseweg 12 
2594 AV Den Haag

info@icc.nl 
Meer contactgegevens 
Lidmaatschap
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