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nationaliteit), over schoorsteenvegersmonopolies in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan tegen de verplichting die in Duitsland geldt om gebruik te maken 
van de diensten van gelicentieerde schoorsteenvegers, die vergezeld van politieagenten zelfs 
huizen mogen binnendringen om de verwarmingsinstallatie schoon te maken en te inspecteren 
en ervoor te zorgen dat deze volledig functioneert. Eventuele reeds verrichte werkzaamheden 
moeten officieel worden goedgekeurd door een gelicentieerde inspecteur. Indiener is van 
mening dat de Duitse regering sinds 2003 inbreuk pleegt op het EU-recht, met inbegrip van de 
bepalingen ten aanzien van de vrijheid van dienstverlening, en geen einde heeft gemaakt aan 
het monopolie. Tot slot vermeldt hij dat een Frans staatsburger werd gedwongen zijn 
schoorsteenveegdiensten in Duitsland te staken als gevolg van de druk van de Duitse 
vakbond, die hindernissen opwierp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

De Europese Commissie heeft van 2003 tot 2006 een inbreukprocedure gevoerd tegen 
Duitsland in verband met verschillende aspecten van de oude Duitse schoorsteenvegerswet. 
Deze zaak had betrekking op mogelijke schendingen van de vrijheid van vestiging en de 
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vrijheid om diensten te verrichten zoals gegarandeerd door het EU-recht. De specifieke 
onderwerpen van de procedure waren de beperking van de toegang tot het beroep van 
schoorsteenveger en van de uitoefening van die activiteit tot één schoorsteenveger 
("Bezirksschornsteinfegermeister", hierna "BSM"genoemd) per schoorsteenveegdistrict en
bijgevolg, in het bijzonder, de verplichting van burgers om alleen de BSM te belasten met 
reinigings- en inspectietaken en het verbod voor een BSM om zijn werkzaamheden buiten zijn 
schoorsteenveegdistrict te verrichten.

Na langdurige inspanningen werd deze regeling in 2008 door Duitsland gewijzigd. De meeste 
bepalingen van de nieuwe wet ("Schornsteinfeger-Handwerksgesetz") werden op 1 januari 
2013 van kracht. Als gevolg daarvan zijn schoorsteenveegactiviteiten nu grotendeels 
opengesteld, waardoor ook schoorsteenvegers uit andere lidstaten schoorsteenveeg- en 
meetactviteiten kunnen verrichten, ook als ze geen BSM zijn. De ontvangers van de dienst 
kunnen derhalve een schoorsteenveger naar keuze in de arm nemen. De BSM blijft in wezen 
verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van veeg- en meetwerk op basis van de 
attesten die worden afgegeven door de schoorsteenveger die vrijelijk door de eigenaar van de 
verwarmingsketel is ingehuurd, alsmede voor de veiligheidscontrole ("Feuerstättenschau") die 
elke paar jaar moet worden uitgevoerd.

De districten worden voor een bepaalde periode aan de BSM toegewezen na een openbare 
aanbesteding. Deze hervorming heeft de markt voor schoorsteenvegerdiensten opengebroken, 
aangezien deze diensten, die commercieel van aard zijn, nu ook kunnen worden verricht door 
schoorsteenvegers uit andere lidstaten, in overeenstemming met de voorschriften inzake de 
erkenning van beroepskwalificaties, en niet alleen door een BSM.

In beginsel is het aan de betrokken lidstaat om te besluiten hoe de onverenigbaarheid van 
nationale wetgeving met het EU-recht moet worden gecorrigeerd. Het specifieke ontwerp van 
het wettelijk kader waarbinnen de Duitse schoorsteenvegers hun beroep uitoefenen, blijft de 
verantwoordelijkheid van de Duitse wetgevende macht.

De activiteiten van schoorsteenvegers worden gereguleerd door de dienstenrichtlijn (Richtlijn 
2006/123/EG), waarin de voorwaarden voor vestiging in een andere lidstaat en het tijdelijk 
verrichten van diensten in een andere lidstaat zijn vastgelegd. Duitsland heeft deze richtlijn 
ten uitvoer gelegd in de vorm van sectorale wetgeving. De Europese Commissie heeft tot 
dusver geen betekenisvolle zorgen ten aanzien van de huidige Duitse 
schoorsteenvegerswetgeving, zolang niet alleen de vrijheid van vestiging voor 
schoorsteenvegers uit andere lidstaten in Duitsland is gewaarborgd, maar ook de vrijheid om 
diensten te verrichten, d.w.z. om tijdelijk schoorsteenveegactiviteiten te verrichten in 
Duitsland zonder de verplichting om in een bepaald Duits district te zijn gevestigd. 

De Commissie heeft de hervorming van de Duitse schoorsteenvegerswet derhalve aanvaard. 
Niettemin volgt de Commissie nauwlettend de ontwikkelingen in de dienstensector in alle 
lidstaten, waaronder Duitsland. Indien de Commissie informatie ontvangt over wettelijk 
bepalingen of administratieve praktijken op nationaal niveau die in strijd zijn met het EU-
recht inzake diensten, kan zij maatregelen nemen om de goede werking van de interne EU-
markt te waarborgen.
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Conclusie

Gelet op de hervorming van de Duitse schoorsteenvegerswet in 2008 lijkt het erop dat het 
huidige wettelijk kader voor schoorsteenveegactiviteiten in Duitsland verenigbaar is met het 
EU-recht inzake diensten. De moeilijkheden die een Franse staatsburger kan ondervinden om 
schoorsteenactiviteiten te verrichten in Duitsland, waarop indiener zich beroept, lijken niet het 
gevolg te zijn van tekortkomingen in de wetgeving. Gezien het bovenstaande ziet de 
Commissie in dit stadium geen noodzaak om actie te ondernemen tegen de huidige 
schoorsteenvegerswetgeving in Duitsland.


