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nationaliteit), over opheldering betreffende de omzetting door Italië van 
Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van 
het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de 
beroepskwalificatie is verworven

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener zou graag vernemen of de omzetting van Richtlijn 98/5/EG door Italië de intentie 
van de wetgever, te weten het vergemakkelijken van de permanente uitoefening van het 
beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven, 
naar behoren weerspiegelt. Volgens indiener voegt de Italiaanse wet een extra criterium toe 
waarin de richtlijn niet voorziet, waardoor het moeilijker wordt om toegang te verkrijgen tot 
het beroep.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Het verzoekschrift

In zijn vraag om opheldering over de omzetting door Italië van Richtlijn 98/5/EG stelt 
indiener twee kwesties aan de orde. Ten eerste of de bevoegde nationale autoriteit rekening 
moet houden met werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de zin van Richtlijn 77/249/EEG tot 
vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten 
van diensten (zonder zich in te schrijven bij de betrokken nationale vereniging) bij het 
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berekenen van de periode van daadwerkelijke en regelmatige uitoefening van het beroep in de 
zin van artikel 10 van Richtlijn 98/5/EG. Ten tweede of het mogelijk zou zijn om een definitie 
te geven van “daadwerkelijke en regelmatige werkzaamheid” en een lijst van uitzonderingen 
te verschaffen.

Met betrekking tot de eerste kwestie moet van meet af aan worden opgemerkt dat 
Richtlijn 77/249 en Richtlijn 98/5/EG verschillende doelen beogen. Richtlijn 77/249 is 
bedoeld om de uitoefening van het beroep van advocaat in een lidstaat te vereenvoudigen 
zonder de noodzaak om in die lidstaat gevestigd te zijn (voor advocaten die in juridische zin 
in een van de andere lidstaten zijn gevestigd). Richtlijn 98/5/EG biedt daarentegen een kader 
voor de vestiging van advocaten in een andere lidstaat dan die waarin zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, inclusief de uiteindelijke volledige integratie in het 
beroep van advocaat in de lidstaat en met het recht om de beroepstitel van die lidstaat te 
voeren.

Het verschil in doelstelling wordt weerspiegeld in de respectievelijke bepalingen inzake 
lidmaatschap van de relevante nationale vereniging: krachtens artikel 4, lid 1 van 
Richtlijn 77/249/EEG zijn advocaten vrijgesteld van de verplichting om lid te worden van een 
beroepsorganisatie in de gastlidstaat, terwijl artikel 3, lid van Richtlijn 98/5/EG stelt dat een 
“advocaat die zijn beroep wenst uit te oefenen in een andere lidstaat dan die waar hij zijn 
beroepskwalificatie heeft verworven, is gehouden zich bij de bevoegde autoriteit van die 
lidstaat in te schrijven.”

Gezien het bovenstaande lijkt het dat werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van 
Richtlijn 77/249/EG, dat wil zeggen in de context van het uitoefenen van het recht om 
vrijelijk diensten te verrichten, mogelijk niet voldoen aan de voorwaarden van 
“daadwerkelijke en regelmatige werkzaamheden” die in artikel 10, lid 1 van 
Richtlijn 98/5/EG worden gedefinieerd als “de daadwerkelijke uitoefening van de 
werkzaamheid zonder andere dan de in het dagelijkse leven normale onderbrekingen.” In 
principe dient een advocaat die zijn beroep wil uitoefenen volgens deze definitie, in het 
bijzonder als hij van plan is zichzelf op de lange termijn volledig te integreren in het 
rechtssysteem van de gastlidstaat, te trachten zijn recht op vrije vestiging uit te oefenen, dat 
wordt geregeld door Richtlijn 98/5/EG, niet door Richtlijn 77/249/EEG. De Commissie 
beschikt echter niet over voldoende informatie over de omstandigheden waaronder indiener 
zijn beroep heeft uitgeoefend en is daarom niet in een positie om een volwaardige analyse te 
geven van de zaak van indiener.

Met betrekking tot de tweede kwestie lijkt het, vanwege de aanzienlijke verschillen tussen de 
rechtssystemen van de lidstaten, niet passend om “daadwerkelijke en regelmatige 
werkzaamheden" (anders dan zoals gedefinieerd in artikel 10, lid 1 van Richtlijn 98/5/EG, 
hierboven geciteerd) op EU-niveau te definiëren. Hetzelfde geldt voor een lijst met 
uitzonderingen De bevoegde autoriteiten in de lidstaten kunnen, van geval tot geval en 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun eigen rechtssysteem en de
omstandigheden van de individuele advocaat, het beste beoordelen welke werkzaamheden 
gelden als “daadwerkelijke en regelmatige werkzaamheden” in het beroep.

De Commissie kan zich echter voorstellen dat actie wordt ondernomen tegen een lidstaat als 
de beslissing om bepaalde werkzaamheden uit te sluiten lijkt te zijn genomen op een 
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discriminerende wijze of op anderszins ongerechtvaardigde gronden. Maar uit de informatie 
die door indiener is verschaft wordt voor de Commissie onvoldoende duidelijk welke 
werkzaamheden door de Italiaanse autoriteiten zijn uitgesloten om die beoordeling te maken.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 10 juni 2011

Na bestudering van de door indiener verstrekte aanvullende informatie zou de Commissie de 
volgende opmerkingen willen maken ter algehele verduidelijking van de doelstellingen en de 
draagwijdte van de diverse richtlijnen tot regulering van het vrije verkeer van advocaten op de 
interne markt, en ter beantwoording van de specifieke vragen die indiener stelt.

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 1 voorziet in een 
algemeen systeem voor de erkenning van kwalificaties. De richtlijn bepaalt dat een lidstaat 
toegang tot de beroepsuitoefening moet bieden aan een aanvrager die de kwalificaties voor dat 
beroep heeft behaald in een andere lidstaat. Als er wezenlijke verschillen bestaan tussen de 
kwalificaties die vereist zijn in de ontvangende lidstaat en die waarover de aanvrager 
beschikt, kan de desbetreffende bevoegde autoriteit compenserende maatregelen opleggen aan 
de aanvrager. Over het algemeen kan de aanvrager kiezen tussen een aanpassingstage en een 
proeve van bekwaamheid. Met betrekking tot beroepen waarvoor de uitoefening een precieze 
kennis van het nationale recht veronderstelt, kan de ontvangende lidstaat krachtens de richtlijn 
een specifieke maatregel voorschrijven (in deze context verlangen de meeste lidstaten een 
proeve van bekwaamheid). Op basis van erkenning van kwalificaties door de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat kan de aanvrager volledig toetreden tot het beroep, met 
inbegrip van gebruik van de beroepstitel van de ontvangende lidstaat.

Richtlijn 98/5/EG voorziet in een alternatieve route, die specifiek bedoeld is voor advocaten. 
In tegenstelling tot Richtlijn 2005/36/EG wordt op grond van deze richtlijn de toegang tot de 
beroepsuitoefening in een andere lidstaat toegekend op basis van de beroepstitel van een van 
de andere lidstaten (die een wettelijke plaats van vestiging in die lidstaat veronderstelt) in 
plaats van rechtstreeks op basis van kwalificaties. De richtlijn biedt aldus advocaten toegang 
tot de beroepsuitoefening in andere lidstaten in de zin dat de beoordeling van kwalificaties 
door de bevoegde autoriteit en de noodzaak van het voldoen aan compenserende maatregelen 
worden weggenomen. Om echter rekening te houden met een eventueel gebrek aan exacte 
kennis van de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat, moeten de advocaten 
waarvoor de bepalingen van Richtlijn 98/5/EG gelden, hun beroep uitoefenen op grond van de 
titel van hun lidstaat van herkomst.

Artikel 10 van Richtlijn 98/5/EG voorziet in de volledige toetreding tot de beroepsuitoefening 
van de ontvangende lidstaat voor advocaten die reeds de voordelen van de richtlijn genieten 
doordat zij zich hebben gevestigd in die lidstaat op grond van hun titel uit de lidstaat van 
herkomst. Hierbij wordt uitgegaan van de premisse dat eventuele hiaten in de exacte kennis 
van de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat kunnen worden overbrugd door 
daadwerkelijke en regelmatige werkzaamheid in de lidstaat en in het recht van die lidstaat 
gedurende ten minste drie jaar.

                                               
1 De richtlijn vervangt Richtlijn 89/48/EEG betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-
onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten.
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Daarnaast houdt richtlijn 98/5/EG rekening met het feit dat sommige advocaten die 
daadwerkelijk en regelmatig werkzaam zijn op grond van de titel uit hun land van herkomst, 
van tijd tot tijd werkzaam zijn in het recht van de ontvangende lidstaat of het internationaal 
recht (bijvoorbeeld door de belangen te behartigen van staatsburgers van de ontvangende 
lidstaat die advies nodig hebben over het recht van de lidstaat van herkomst van de advocaat). 
Deze advocaten zijn niet altijd in de positie om de bevoegde autoriteiten informatie te 
verstrekken over een voldoende aantal zaken waar zij mee hebben gewerkt ten aanzien van de 
ontvangende lidstaat, teneinde effectief de mate van kennis van het recht van de ontvangende 
lidstaat aan te tonen die vereist is voor advocaten die opereren op grond van de beroepstitel 
van die lidstaat. Als oplossing voor dit specifieke probleem, wordt in artikel 10, lid 3, onder a) 
van de richtlijn bepaald dat de bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat ook 
rekening moeten houden met de deelname aan cursussen of seminars betreffende het recht van 
de ontvangende lidstaat (gedurende die drie jaar).

Anders dan Richtlijn 2005/36/EG, biedt Richtlijn 98/5/EG niet de mogelijkheid van 
gelijktijdige registratie bij de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat en volledige 
toetreding tot de beroepsuitoefening in die lidstaat1. De enige mogelijkheid voor volledige 
toetreding op grond van Richtlijn 98/5/EG is gebaseerd op artikel 10, zoals hiervoor 
beschreven.

De Richtlijnen 2005/36/EG en 98/5/EG zijn de enige richtlijnen die de uitoefening van de 
vrijheid van vestiging voor advocaten in de zin van erkenning van hun beroepskwalificaties 
mogelijk maken. Het doel van Richtlijn 77/249/EEC is om de vrijheid van dienstverlening te 
regelen voor advocaten die niet de intentie hebben om volledig toe te treden tot de 
beroepsuitoefening in een ontvangende lidstaat of om zich überhaupt te registreren in een 
ontvangende lidstaat op grond van de titel uit hun lidstaat van herkomst2.

Al voorziet de richtlijn, zoals indiener zelf opmerkt, niet in een plafond ten aanzien van de 
duur of de regelmatigheid van de dienstverlening, er zijn wel bepaalde criteria ontwikkeld 
door het Europees Hof van Justitie, met name in de zaak Gebhardt3. Uitgaande van de 
jurisprudentie van het Hof moet de tijdelijke of incidentele aard van de dienstverlening 
worden bepaald van geval tot geval, waarbij rekening wordt gehouden met de duur, 
frequentie, regelmatigheid en continuïteit.

Opgemerkt moet worden dat sommige van dezelfde concepten worden genoemd in artikel 10, 
lid 1 van Richtlijn 98/5/EG ten aanzien van het vaststellen van de voorwaarden waaronder een 
advocaat die opereert op grond van de titel van zijn lidstaat van herkomst, volledig kan 
toetreden tot de beroepsuitoefening in de ontvangende lidstaat: de minimale duur is bepaald 
op drie jaar en er wordt voorgeschreven dat de uitoefening “daadwerkelijk en regelmatig” 

                                               
1 Overweging 42 van Richtlijn 2005/36/EG luidt als volgt “(...) De erkenning van de beroepskwalificaties voor 
advocaten ten behoeve van onmiddellijke vestiging onder de beroepstitel van de ontvangende lidstaat valt onder 
deze richtlijn.”
2 In een van de overwegingen van Richtlijn 77/249/EG wordt gesteld dat de richtlijn “alleen maatregelen behelst, 
die beogen de daadwerkelijke uitoefening van de werkzaamheden van advocaat bij wijze van dienstverrichting te 
vergemakkelijken; (…) dat ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
verdere maatregelen nodig zullen zijn.”
3 Arrest van het Hof van 30 november 1995, Zaak 55/94 Gebhard, Jurispr. 1995, blz. I-4165.
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moet zijn, hetgeen vervolgens wordt gedefinieerd als “de daadwerkelijke uitoefening van de 
werkzaamheid zonder andere dan de in het dagelijkse leven normale onderbrekingen,” 
hetgeen dus continuïteit veronderstelt.

Bijgevolg lijkt het erop dat de doelstellingen en de reikwijdte van de twee richtlijnen 
verschillend zijn: als een advocaat zijn rechten ingevolge Richtlijn 77/249/EG wil genieten 
om diensten te verlenen, hoeft hij zich niet te registreren bij de bevoegde autoriteit in de 
ontvangende lidstaat indien zijn werkzaamheden in die ontvangende lidstaat in de zin van 
duur, frequentie, regelmatigheid en continuïteit geen vestiging vormen. Als een advocaat zijn 
rechten ingevolge artikel 10 van Richtlijn 98/5/EG wil genieten, moet hij in beginsel juist 
aantonen dat hij gevestigd is in de ontvangende lidstaat. Om die reden lijken de bepalingen 
van het Italiaans recht die voorschrijven dat de periode die in acht moet worden genomen in 
de zin van artikel 10 van Richtlijn 98/5/EG, ingaat op het moment van de registratie van de 
advocaat in de ontvangende lidstaat (hetgeen een verplichting is ingevolge artikel 3 van 
Richtlijn 98/5/EG), niet in strijd met de EU-wetgeving.

In antwoord op indieners eerste specifieke vraag inzake Richtlijn 2006/123/EG en titel II van 
Richtlijn 2005/36/EG, zou de Commissie erop willen wijzen dat dienstverlening door 
advocaten op grond van Richtlijn 77/249/EEG krachtens artikel 17, lid 4 van 
Richtlijn 2006/123/EG en overweging 42 van Richtlijn 2005/36/EG is uitgesloten van deze 
instrumenten.

Indieners tweede vraag, namelijk of erkenning van werkzaamheid in het recht van de 
ontvangende lidstaat afhankelijk is van voorafgaand bezit van kwalificaties, moet bevestigend 
worden beantwoord, aangezien alle voornoemde richtlijnen alleen gelden voor volledig 
gekwalificeerde beroepsbeoefenaars.

In antwoord op de derde vraag zij aangemerkt dat de bepalingen van het Italiaans recht die 
voorschrijven dat de periode die in acht moet worden genomen in de zin van artikel 10 van 
Richtlijn 98/5/EG, ingaat op het moment van de registratie van de advocaat in de ontvangende 
lidstaat (hetgeen een verplichting is ingevolge artikel 3 van Richtlijn 98/5/EG), dan wel de 
praktijken van ordini professionali (beroepsorganisaties) die een weerslag vormen van deze 
voorschriften, niet in strijd zijn met de EU-wetgeving gelet op de respectieve doelstellingen 
en reikwijdte van de Richtlijnen 98/5/EG en 77/249/EEG, die hiervoor en in de eerdere 
opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het verzoekschrift in detail worden 
besproken.

Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet van mening dat dit verzoekschrift enige 
inbreuk op de EU-wetgeving aantoont.


