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Verzoekschrift 716/2005, ingediend door Thorsten Alt (Duitse nationaliteit), over 
schending van de regelgeving betreffende het vrije verkeer van personen en diensten in 
de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die directeur is van een IT-bedrijf naar Engels recht, is van mening dat zijn bedrijf 
bij de vestiging van een filiaal in Duitsland wordt gediscrimineerd. Het Amtsgericht van 
Rottweil heeft zijn verzoek tot inschrijving van dit filiaal vanwege onvolledige gegevens 
afgewezen. Indiener is van opvatting dat het Amtsgericht de EU-regelgeving betreffende het 
vrije verkeer van personen en diensten, het recht van vrije vestiging, alsmede de regelgeving 
inzake bijkantoren van vennootschappen schendt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis
Indiener, Thorsten Alt, is voorzitter van de Raad van Bestuur van TerraX-Computer 
International Ltd., een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat in het VK is opgericht en 
geregistreerd. Volgens de statuten van het bedrijf is de doelstelling van de firma niet 
verbonden aan een bepaald type dienstverlening of aan een bepaalde sector, maar is ze eerder 
algemeen, namelijk handel drijven. Indiener richtte een filiaal op in Baden-Württemberg 
(Duitsland) en diende daarna in naam van TerraX-computer een aanvraag in om, met de 
bedoeling internetdiensten te verlenen, te worden opgenomen in het Duitse handelsregister. 
TerraX-Computer moest onder andere, om te worden opgenomen in het handelsregister, 
bewijzen leveren dat het beschikt over alle nodige vergunningen voor enige dienstverlenende 
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activiteit in Duitsland, ook in de wet op de dierenbescherming of in de wet op explosieven
omschreven vergunningen. Dit werd noodzakelijk geacht omdat de firma met hoofdvestiging 
in het VK niet verbonden is aan een specifiek soort dienstverlening, maar gelijk welke 
dienstverlenende activiteit dekt. De doelstelling van het filiaal in Duitsland moet identiek zijn 
aan de doelstelling van het hoofdbedrijf en kan daarom niet worden beperkt tot 
internetdiensten.

De klacht
Indiener beweert dat het verzoek vanwege de Duitse autoriteiten om bewijzen te bezorgen dat 
TerraX-Computer alle vergunningen heeft verkregen die nodig zijn om gelijk welke 
dienstverlening in Duitsland aan te bieden, zowel de Duitse als de Europese wetgeving 
schendt en legt uit dat het Duitse Federale Hof van Justitie (BGH), of andere hogere Duitse 
rechtbanken reeds besluiten in die zin hebben genomen.

Commentaren van de Commissie op de argumenten van het verzoekschrift en besluit
De vereiste om bewijzen te leveren van het feit dat iemand de vergunningen heeft verkregen 
voor enigerlei dienstverlening in Duitsland, indien de dienstenleverancier enkel 
internetdiensten wil aanbieden en daartoe wil worden opgenomen in het handelsregister, kan 
inderdaad een beperking op de vrijheid van vestiging inhouden. De Europese Commissie kan 
echter slechts inbreukprocedures zoals omschreven in artikel 226 EG aanspannen tegen een 
lidstaat indien zij kan bewijzen dat een wet of een administratieve praktijk die in zekere mate 
consequent en algemeen van aard is, de Gemeenschapswetgeving schendt (zie zaak C-287/03 
Commissie vs. België; Zaak C-387/99 Commissie vs. Duitsland; zaak C-494/01 Commissie
vs. Ierland). Aangezien indiener uitlegt dat het Duitse Federale Hof van Justitie of andere 
hogere Duitse rechtbanken reeds hebben beslist dat de vereisten in kwestie niet kunnen 
worden opgelegd aan bedrijven van andere lidstaten, lijkt het waarschijnlijk dat de zaak in 
kwestie niet zal uitmonden in het niet-naleven van verplichtingen voor de doelstellingen van 
artikel 226 EG. Indiener kan zijn klacht echter indienen bij de Duitse rechtbanken.

Desalniettemin zal de Europese Commissie, aangezien zowel indiener als de Duitse rechtbank 
in kwestie zich beiden baseren op (verschillende) beslissingen van de rechtbank, deze zaak 
nader onderzoeken.


