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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1507/2012, ingediend door Rosella Lucente (Italiaanse 
nationaliteit), over het niet erkennen van professionele kwalificaties in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die in Spanje beschikt over een ‘Licenciatura en derecho’, maakt bezwaar tegen de 
Spaanse Wet 05/2012, tot wijziging van Wet 34/06 waarin de toegang tot het beroep advocaat 
in Spanje wordt gereguleerd.

Wet 34/06 biedt uitzonderingen voor Spaanse burgers die niet van toepassing zijn op 
Europese burgers met uitzondering van hen die vóór 31 oktober 2011 een aanvraag hebben 
ingediend voor erkenning van hun nationale kwalificaties. Dit komt volgens indienster neer 
op discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Bij wijze van inleidende opmerking wijst de Commissie erop dat de vraag van indienster geen 
betrekking lijkt te hebben op het “niet erkennen van beroepskwalificaties”, zoals de titel van 
het verzoekschrift suggereert. Op basis van de verstrekte informatie is indienster houdster van 
een academische graad in de rechten, maar heeft ze in geen enkele lidstaat toestemming 
gekregen om het beroep advocaat uit te oefenen en valt ze dus niet binnen de werkingssfeer 
van een van de richtlijnen inzake de erkenning van beroepskwalificaties. Het verzoekschrift 
moet bijgevolg worden beoordeeld in het licht van het in het Verdrag vastgelegde algemene 
beginsel van non-discriminatie. 
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De Commissie heeft de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2006 die nieuwe 
kwalificatievereisten voor het verkrijgen van de Spaanse beroepstitel “advocaat” bevat, 
onderzocht. Naar de Commissie begrijpt, volstond, tot de inwerkingtreding van deze Wet, een 
door een Spaanse universiteit afgegeven diploma “licenciatura en derecho” of een beslissing 
van de Spaanse autoriteiten over de “homologatie” van een buitenlands diploma in de rechten 
(een academische erkenningsprocedure die buiten de werkingssfeer van het EU-recht valt) om 
zich te laten registreren bij een Spaanse balie en het beroep onder de Spaanse beroepstitel uit 
te oefenen. Wet 34/2006 wijzigt dit systeem; hij voorziet in een aanvullende opleiding en een 
examen als voorwaarden voor het verkrijgen van de Spaanse beroepstitel “advocaat”.

De Wet voorziet niet in een verschil in behandeling tussen Spaanse staatsburgers en 
staatsburgers van andere lidstaten. Er zijn evenwel verschillen wat betreft de behandeling van 
houders van het vereiste Spaanse diploma en houders van in andere lidstaten afgegeven 
diploma’s in de rechten voor de toepassing van bepaalde overgangsbepalingen 
(“grandfathering clauses”). Er zijn twee aparte overgangsmaatregelen voor elk van deze 
categorieën van personen. Houders van het Spaanse diploma “licenciatura en derecho” 
kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van deze nieuwe kwalificatievereisten als 
ze hun rechtenstudies in Spanje hebben aangevangen vóór de inwerkingtreding van Wet 
34/2006, ook al is hun diploma afgegeven na de inwerkingtreding van de Wet. Houders van 
buitenlandse diploma’s kunnen in aanmerking komen voor de vrijstelling als ze hun studies 
beëindigd hebben, hun diploma’s behaald hebben en in Spanje om “homologatie” verzocht 
hebben vóór de inwerkingtreding van de Wet. De Wet is op 30 november 2011 in werking 
getreden.

Op basis van de door indienster verstrekte informatie behoort zij tot de categorie van personen 
die toegang proberen te krijgen tot het beroep advocaat in Spanje door middel van de 
homologatie van een buitenlands diploma in de rechten: op 16 februari 2012 verzocht ze om 
de "homologatie” van haar Italiaanse diploma “Laurea in Giurisprudenza”. In juni 2012 
voldeed ze aan de vereisten voor “homologatie” en op 3 september 2012 kreeg ze een 
positieve beslissing. Bijgevolg is ze uitgesloten van de tijdelijke vrijstelling van de nieuwe 
vereisten voor het verkrijgen van de Spaanse beroepstitel aangezien ze een aanvraag voor de 
“homologatie” van haar Italiaanse diploma heeft ingediend na de inwerkingtreding van Wet 
34/2006 op 30 november 2011.

Om te beoordelen of de bepalingen van de Spaanse wet discriminerend zijn, moet allereerst 
worden vastgesteld of de twee categorieën van personen op wie de desbetreffende 
overgangsbepalingen van Wet 34/2006 betrekking hebben, als gelijkwaardig kunnen worden 
beschouwd in het kader van de door deze bepalingen nagestreefde doelstelling. Die 
doelstelling bestaat erin personen die vóór de strengere vereisten zijn ingevoerd te kennen 
hebben gegeven dat ze het beroep advocaat onder de Spaanse beroepstitel willen uitoefenen, 
in staat te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid om de titel te verkrijgen 
overeenkomstig de vereisten die van toepassing waren op het ogenblik waarop ze de studies 
hebben aangevangen die leiden tot het verkrijgen van de titel. 

Voor bepaalde beroepsactiviteiten kan het irrelevant zijn waar men studeert, aangezien die 
activiteiten onderbouwd worden door opleidingen die, op grond van het EU-recht of de facto, 
gestandaardiseerd zijn binnen Europa. Bijgevolg zou iemand die uiteindelijk een dergelijk 
beroep wenst uit te oefenen in een bepaalde lidstaat, ervoor kunnen kiezen om te studeren aan 
een universiteit in een andere lidstaat. Aangezien elke lidstaat een apart rechtssysteem heeft, 
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wordt het verkrijgen van de beroepstitel "advocaat" van een bepaalde lidstaat doorgaans 
evenwel onderbouwd door competentie in het nationale recht van die lidstaat. Derhalve zijn 
de rechtenstudies hoofdzakelijk afgestemd op dat rechtssysteem, ook al omvatten ze 
gemeenschapsrecht en internationaal recht en andere onderwerpen die studieprogramma's in 
verschillende landen met elkaar gemeen hebben. Dit betekent dat het niet onredelijk is dat de 
autoriteiten van een lidstaat het moment waarop iemand te kennen geeft dat hij/zij het beroep 
advocaat wil uitoefenen in die lidstaat, definiëren als het moment waarop hij/zij studies van 
het recht van die lidstaat aanvangt of in die lidstaat verzoekt om de "homologatie" van een 
buitenlands diploma in de rechten. 

In het licht van deze overwegingen moet worden geconcludeerd dat de bepalingen van de 
Spaanse wet in kwestie iedereen, ongeacht nationaliteit, die vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe kwalificatievereisten stappen heeft ondernomen om aan de oude vereisten te voldoen, 
hetzij door studies van het Spaanse recht aan te vangen, hetzij door bij de Spaanse autoriteiten 
een aanvraag tot erkenning van een buitenlands diploma in de rechten in te dienen, gelijk 
behandelen. 

Conclusie

De overgangsbepalingen van de Spaanse Wet 34/2006 lijken een gelijke behandeling van 
vergelijkbare situaties, met name personen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van 
deze nieuwe bepalingen te kennen hebben gegeven dat ze in Spanje het beroep advocaat 
willen uitoefenen, hetzij door studies van het Spaanse recht aan te vangen, hetzij door de
nodige stappen te ondernemen om zich te laten registreren als een Spaanse advocaat, hoewel 
ze in het buitenland rechten hebben gestudeerd, te garanderen. Deze bepalingen lijken het EU-
recht dus niet te schenden.


