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Betreft: Verzoekschrift 470/2009, ingediend door U.P. (Duitse nationaliteit), over 
verplicht lidmaatschap van Kamer van Koophandel en Industrie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die als aannemer werkzaam is in Duitsland, maakt bezwaar tegen de verplichte 
inschrijving bij de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie en wil graag weten of de 
situatie hetzelfde is in de overige EU-lidstaten, waarbij het er hem om gaat dat aannemers in 
de gehele EU gelijk behandeld worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6. van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift betreft de verplichte inschrijving van zelfstandigen bij de Duitse Kamer 
van Koophandel (IHK).

Indiener is in Duitsland gevestigd en beweert dat de verplichte inschrijving bij de IHK hem in 
de uitoefening van zijn rechten als ondernemer beperkt. Ook voelt hij zich gediscrimineerd, 
aangezien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare instelling in 
sommige andere EU-lidstaten vrijwillig is.
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Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Wat de vermeende beperking van de uitoefening van zijn rechten als ondernemer betreft, kan 
de Commissie alleen een oordeel geven vanuit een gezichtspunt van Gemeenschapsrecht. 

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (EHJ) inzake de vrijheid 
van vestiging zoals vastgelegd in artikel 43 van het EG-Verdrag, moet de vereiste van 
inschrijving of verplichte aansluiting bij een beroeps- of bedrijfsorganisatie geoorloofd 
worden geacht, aangezien deze het goed gedrag en de naleving van beginselen van 
beroepsethiek alsmede een disciplinair toezicht op de werkzaamheden beogen te waarbogen 
en derhalve zijn ontleend aan beschermenswaardige verlangens (arrest van het Europees Hof 
van Justitie van 22 september 1983 in zaak 271/82, Vincent Rodolphe Auer tegen Ministère 
public, punt 18).

Overeenkomstig artikel 1 van de Duitse IHK-wet heeft de verplichte inschrijving bij de IHK, 
doordat dit van alle beroepsbeoefenaars wordt vereist, tot doel dat de administratieve taken in 
de economische sector worden uitgeoefend op basis van zelfbestuur door de kamer in plaats 
van de staat, alsmede dat de belangen van de handel en de bedrijfstak worden 
vertegenwoordigd ten opzichte van de staat. Bovendien waarborgt de IHK het goede gedrag 
en de goede praktijk van eerlijke beroepsbeoefenaars.

Daarom is artikel 2 van diezelfde wet, waarin de verplichte inschrijving bij de IHK is 
vastgelegd, als zodanig niet in strijd met het Gemeenschapsrecht inzake de vrijheid van 
vestiging, aangezien de wet het goed gedrag en de naleving van beginselen van beroepsethiek 
alsmede een disciplinair toezicht op de werkzaamheden beoogt te waarbogen. Ten aanzien 
van ondernemers die niet gevestigd zijn in Duitsland en die hun diensten in Duitsland 
aanbieden op grensoverschrijdende basis, beschouwt het Hof een verplichte inschrijving bij 
de kamer als strijdig met artikel 49 van het EG-Verdrag (arrest van het Europees Hof van 
Justitie van 3 oktober 2000 in zaak C-58/98, Josef Corsten, punt 45). 

Wat de kwestie van discriminatie betreft, zou de Commissie willen zeggen dat, zolang de 
door het EHJ bepaalde beginselen worden nageleefd, het volledig aan de lidstaten zelf wordt 
overgelaten om te bepalen op welke wijze bedrijfsorganisaties als de kamer van koophandel 
worden opgezet, met inbegrip van de vraag of de inschrijving bij deze organisaties verplicht 
of vrijwillig moet zijn. De situatie kan daarom binnen de EU verschillen.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan niet worden geconcludeerd dat de verplichte 
inschrijving bij de IHK voor in Duitsland gevestigde beroepsbeoefenaars, in strijd is met het 
Gemeenschapsrecht.


