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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 363/2005, 
442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 135/2006, 972/2006, 
76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 38/2008 en 944/2008 in verband met
schoorsteenvegers in Duitsland

1. Samenvatting van verzoekschrift 944/2008

Indiener protesteert tegen de arbeidspraktijken van Duitse schoorsteenvegersbedrijven, 
verplichte schoorsteenveegbeurten en de daaraan verbonden vaste tarieven. Hij wijst erop dat 
de Duitse schoorsteenvegerswet in strijd is met de in het EU-Verdrag vastgelegde bepalingen 
ten aanzien van het recht van vestiging, het dienstenverkeer en de mededingingsregels, en 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Duitse autoriteiten met 
onmiddellijke ingang gehoor geven aan de betreffende besluiten van de EU.

Alle bovengenoemde samenvattingen zijn te vinden in de diverse eerdere mededelingen aan 
de leden:

voor 0352-02 CM 667567
voor 0754-04 CM 667567
voor 0837-04 CM 667567
voor 0892-04 CM 667567
voor 0992-04 CM 667567
voor 0363-05 CM 667567
voor 0442-05 CM 667567
voor 0509-05 CM 667567
voor 0571-05 CM 667567

voor 0649-05 CM 667567
voor 0933-05 CM 623424
voor 0135-06 CM 667567
voor 0972-06 CM 667567
voor 0076-07 CM 679837
voor 0945-07 CM 746018
voor 0946-07 CM 746019
voor 1501-07 CM 745814
voor 0038-08 CM 745816

2. Ontvankelijkheid van verzoekschrift 944/2008



PE421.465v01-00 2/2 CM\777271NL.doc

NL

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

De ontvankelijkheid is voor alle bovengenoemde verzoekschriften aangegeven in elke aparte
CM waarnaar wordt verwezen.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Verzoekschrift 944/2008 en alle andere bovengenoemde verzoekschriften hebben betrekking
op de situatie in Duitsland in verband met schoorsteenvegers. Verzoekschrift 944/2008 heeft 
met name betrekking op recente wijzigingen in de Duitse wetgeving en het feit dat enkele van 
deze wijzigingen pas na een overgangsperiode van kracht zullen worden.

Zoals eerder uitgelegd in de antwoorden op de talrijke verzoekschriften over dit onderwerp
(vgl. antwoorden op de bovengenoemde verzoekschriften), had de Europese Commissie een 
inbreukprocedure tegen Duitsland ingeleid met betrekking tot de Duitse wet op
schoorsteenvegers en de verenigbaarheid van deze wet met Europese wetgeving. Voor nadere 
bijzonderheden over de inbreukprocedure verwijzen we de commissie naar de antwoorden op 
de andere verzoekschriften. 

De Commissie kan het Parlement nu meedelen dat Duitsland daadwerkelijk de wetgeving 
inzake schoorsteenvegers zodanig heeft aangepast dat de Commissie de inbreukprocedure
heeft kunnen sluiten. De wijzigingen in de wetgeving zijn op 29 november 2008 van kracht
geworden. Het nieuwe wetgevingskader maakt het voor gekwalificeerde schoorsteenvegers 
uit andere lidstaten mogelijk, alle reinigings- en inspectieactiviteiten uit te voeren die 
voorheen voorbehouden waren aan de schoorsteenvegers uit een district. De enige 
uitzondering hierop vormt het afgeven van certificaten van overeenstemming voor nieuwe 
gebouwen en veiligheidscontroles die om de 3,5 jaar worden uitgevoerd. Het zijn de 
schoorsteenvegers uit een district die erop toe blijven zien dat inspecties zijn uitgevoerd op 
basis van de attesten die de vrij gekozen schoorsteenveger aan zijn klant heeft overgelegd. De 
schoorsteenvegers in een district worden na een open inschrijvingsprocedure aangesteld voor 
een beperkte periode (7 jaar). Op die manier kan een gekwalificeerde schoorsteenveger uit 
een andere lidstaat meedingen naar een bepaald district en kan dit aan hem worden gegund. Er 
zijn enkele overgangsmaatregelen getroffen die de noodzakelijke aanpassingen mogelijk 
moeten maken. Het gaat daarbij vooral om de geleidelijke invoering van de openbare 
aanbestedingsprocedure voor de gunning van districten. Vanaf nu mogen schoorsteenvegers
uit andere lidstaten onbeperkt hun diensten in Duitsland aanbieden en kunnen Duitse 
staatsburgers vrijelijk een beroep doen op gekwalificeerde schoorsteenvegers uit andere
lidstaten.
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