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Betreft: Verzoekschrift 276/2010, ingediend door H.E. v. Z. (Duitse nationaliteit), 
over zijn verzoek om afschaffing van verplichte inschrijving bij de kamer 
van koophandel voor zelfstandige ondernemingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Duitse wetgeving verplicht ondernemingen ingeschreven te zijn bij de kamer van 
koophandel en handwerkslieden bij een vakvereniging, uiteraard tegen betaling van 
lidmaatschapsgelden. Indiener is van mening dat deze verplichting ondemocratisch is en wijst 
erop dat in andere lidstaten deze verplichtingen niet bestaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Het verzoekschrift heeft betrekking op de wet inzake de voorlopige regeling van de rechten 
van de kamer van koophandel (IHKG). Indiener stelt dat de verplichte inschrijving bij de IHK 
van rechtspersonen die zijn onderworpen aan bedrijfsbelasting en die over een bedrijfszetel 
beschikken in de justitiële ruimte van de kamer, op grond van lid 2 van de IHKG, 
ondemocratisch is en ondernemingen in Duitsland discrimineert ten opzichte van 
ondernemingen in andere lidstaten waar een dergelijke verplichting niet bestaat.

Discriminatie

Artikel 49 VWEU voorziet in de implementatie van de algemene bepaling van non-
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discriminatie op het bijzondere terrein van het recht van vestiging. De vrijheid van vestiging 
omvat de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan 
‘overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de 
eigen onderdanen zijn vastgesteld’.

Op grond van de informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, ziet zij echter niet in 
hoe de Duitse regels inzake de verplichte inschrijving bij de kamer van koophandel 
onderdanen en niet-onderdanen verschillend behandelen of criteria gebruiken die een 
soortgelijk effect zouden hebben.

Het feit dat andere lidstaten geen verplichte inschrijving bij de kamer van koophandel hebben 
ingesteld, heeft geen gevolgen voor de toepassing van het non-discriminatiebeginsel in het 
onderhavige geval. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat meerdere lidstaten regels 
hebben inzake de verplichte inschrijving bij kamers van koophandel, bijvoorbeeld Oostenrijk
en Griekenland.

Beperking van de vrijheid van vestiging

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de vrijheid van 
vestiging overeenkomstig artikel 49 VWEU moet verplichte inschrijving of aansluiting bij een 
beroeps- of bedrijfsorganisatie geoorloofd worden geacht, aangezien zij het goede gedrag en 
de naleving van beginselen van beroepsethiek alsmede een disciplinair toezicht op de 
werkzaamheden van de leden beogen te waarborgen en derhalve zijn ontleend aan 
beschermenswaardige verlangens (arrest van het Hof van Justitie van 22 september 1983 in 
zaak 271/82 Vincent Rodolphe Auer tegen Ministère public, paragraaf 18).

Waar het Hof een verplichte inschrijving bij een kamer onverenigbaar achtte met het vrij 
verrichten van diensten, werd nadrukkelijk vermeld dat dit niet van toepassing is op de 
vrijheid van vestiging (arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2000 in zaak C-58/98, 
Josef Corsten, paragraaf 45).

In Duitsland dient de verplichte inschrijving bij de kamer van koophandel, door de opname 
van alle vakmensen te verplichten, het doel administratieve taken in de economische sector uit 
te voeren door middel van zelfbestuur door de kamer in plaats van de staat, alsmede het doel 
het belang van de handel en industrie ten opzichte van de staat te vertegenwoordigen.

De verplichte inschrijving bij de Duitse kamer van koophandel is niet discriminerend voor 
niet-onderdanen die een bedrijf willen starten in Duitsland. Gezien de rechtspraak van het Hof 
heeft de Commissie bovendien geen reden om aan te nemen dat de Duitse regels een 
ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van vestiging vormen. De Commissie is van 
mening dat de regels voldoen aan de door het Hof vastgestelde vereisten en zodoende in 
overeenstemming zijn met de EU-wetgeving.


