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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0725/2011, ingediend door Bernhard Kempen (Duitse 
nationaliteit), namens zes bedrijven, over verplicht lidmaatschap van Duitse en 
Oostenrijkse Kamers van Koophandel en Industrie

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich namens zes Duitse en Oostenrijkse bedrijven over het verplichte 
lidmaatschap in Duitsland van Kamers van Koophandel en Industrie. Volgens indiener is het 
verplichte lidmaatschap in strijd met Europese regelgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Commissie kan alleen vanuit het oogpunt van het EU-recht haar opmerkingen over het 
verzoekschrift geven. De opmerkingen van de Commissie volgen dezelfde lijn als de 
opmerkingen van de Commissie op de Verzoekschriften 0470/2009 en 0125/2011 over 
verplicht lidmaatschap van Kamers van Koophandel in Duitsland.

Volgens de gevestigde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de 
vrijheid van vestiging (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 beoogt te waarborgen en derhalve is ontleend aan 
beschermenswaardige verlangens. Volgens het Hof zijn de wettelijke bepalingen van lidstaten 
inzake de verplichte inschrijving bij een orde van beroepsgenoten derhalve als zodanig niet 
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onverenigbaar met het Gemeenschapsrecht (arrest van het Hof van Justitie van 22 september 
1983 in zaak 271/82, Vincent Rodolphe Auer / Ministère public, paragraaf 18).

Kamers van Koophandel en Industrie zijn bedoeld om in de economische sector beheerstaken 
te verrichten op basis van zelfregulering door de kamer in plaats van door de staat. Zij houden 
een register bij van alle beroepsbeoefenaars. Zij bevorderen de belangen van hun leden jegens 
de staat en vertegenwoordigen hen als er wetgevings- of overige voorstellen worden 
ingediend of besproken. Zij bieden hun leden beroepscursussen, relevante informatie en 
juridisch advies. Bovendien kunnen Kamers van Koophandel en Industrie het goede fatsoen 
en de goede praktijk van beroepsbeoefenaars garanderen.

Wat betreft de lidmaatschapsbijdrage zij eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat een 
verplicht lidmaatschap van de Handwerkskammer voor de betrokken ondernemingen en dus 
de betaling van de desbetreffende bijdragen gerechtvaardigd zou kunnen zijn in geval van 
vestiging in de ontvangende lidstaat (arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2000 in 
zaak C-58/98, Josef Corsten, paragraaf 45).Bij gebrek aan EU-wetgeving op dit vlak hebben 
de lidstaten de mogelijkheid om, zolang zij het EU-recht naleven, hun eigen systeem van 
financiering van de Kamers van Koophandel te bepalen. Deze financiering kan afkomstig zijn 
van de overheidsbegroting, de lidmaatschapsbijdragen, een combinatie van beide of overige 
bronnen.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan niet worden geconcludeerd dat het verplichte 
lidmaatschap van de Kamers van Koophandel en Industrie in Duitsland en Oostenrijk in strijd 
is met het EU-recht.


