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Betreft: Verzoekschrift 0974/2012, ingediend door R. S. (Franse nationaliteit), over de 
niet-toepassing van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners betwisten het monopolie van de procureurs ("avoués") bij de Franse hoven van 
beroep. Naar hun mening is de plicht om bij beroepszaken van hun diensten gebruik te maken, 
in strijd met de vrije mededinging.

Indieners verzetten zich met name tegen de verplichting die het hof van beroep van Nancy 
hun heeft opgelegd, om te betalen voor de diensten van twee procureurs die in de tegen hen 
ingeleide procedure zijn ingezet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indieners stellen dat, aangezien het beroep van procureur volgens hen niet voldoet aan de 
bepalingen van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, deze 
activiteit had moeten worden afgeschaft vóór het verstrijken van de omzettingstermijn van de 
dienstenrichtlijn op 28 december 2009. Hieruit volgt dat de indieners bezwaar maken tegen de 
verplichting om de kosten voor de verplichte procureurstelling te betalen, omdat op de datum 
waarop de rechtsbijstand van een procureur werd vereist (waarschijnlijk na 28 december 
2009) de Franse instanties het beroep van procureur reeds hadden moeten afschaffen.

Daar het beroep van procureur inderdaad tot de activiteiten behoort die onder Richtlijn 
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2006/123/EG vallen, moesten de Franse instanties de geldende eisen voor het uitoefenen van 
deze activiteit herzien en moesten zij ervoor zorgen dat de genoemde wetgeving in 
overeenstemming werd gebracht met de bepalingen van de dienstenrichtlijn en dit vóór 28 
december 2009.
Bij deze herziening waren de lidstaten verplicht om bepaalde eisen te evalueren (die met 
name in artikel 15 van de richtlijn worden vermeld) en bepaalde andere eisen in te trekken 
(bedoeld in artikel 14 van de richtlijn). Maar in tegenstelling tot wat de indieners beweren, is 
de richtlijn niet bedoeld om bestaande monopolies voor bepaalde activiteiten op te heffen1.
Verder wijzen de indieners erop dat de vaste tarieven die door procureurs worden opgelegd, in 
strijd zijn met de bepalingen van Richtlijn 2006/123/EG. De vaste tarieven vallen onder 
artikel 15, letter g van de richtlijn. Deze tarieven staan op de lijst van eisen die door de 
lidstaten moeten worden beoordeeld teneinde te waarborgen dat ze niet-discriminerend, 
noodzakelijk en evenredig zijn. Hoewel er bijzondere aandacht dient te worden besteed aan 
deze beoordeling, vanwege het feit dat deze in artikel 15 genoemde eisen de vrijheid van 
vestiging aanzienlijk inperken, wordt in dit artikel (in tegenstelling tot artikel 14 van de 
richtlijn) niet vermeld dat deze eisen verboden zijn. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat 
het opleggen van vaste procureurstarieven dientengevolge verboden is.
Bovendien is uit onderzoek van de Europese Commissie gebleken dat, hoewel de Franse 
instanties bij omzetting van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt 
verplicht waren om de wetgeving inzake het beroep van procureur te herzien en hierdoor 
waarschijnlijk bepaalde geldende eisen moesten worden ingetrokken die niet als 
gerechtvaardigd en evenredig konden worden beschouwd, geen enkele bepaling van de 
richtlijn voorschrijft dat dit beroep moest worden afgeschaft.
Het was dus aan de bevoegde nationale instanties om te bepalen of een regeling voor een 
activiteit werd behouden of geschrapt. Dat de Franse instanties (die een aantal bepalingen van 
de regeling inzake beroepen moesten wijzigen) het wenselijk achtten een meer algemene 
herziening van deze activiteit door te voeren, die de afschaffing van het beroep van procureur 
tot gevolg heeft gehad, is een beslissing die tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale 
instanties behoort.
Het feit dat de noodzaak om te voldoen aan de bepalingen van de dienstenrichtlijn door een 
aantal bepalingen van de betrokken regeling te herzien, aanzet heeft gegeven tot een ruimere 
interpretatie op nationaal vlak, dat tot de afschaffing van het beroep van procureur heeft 
geleid, mag niet zo worden opgevat dat het in het kader van de omzetting van de 
dienstenrichtlijn verplicht was om dit beroep af te schaffen.
Hoewel het dus vaststaat dat de dienstenrichtlijn op 28 december 2009 niet volledig werd 
omgezet en dat de Europese Commissie bijgevolg een inbreukprocedure tegen Frankrijk heeft 
ingeleid wegens laattijdige omzetting van deze richtlijn2, houdt de kwestie over de afschaffing 
van het beroep van procureur (en dus de legitimiteit van de verplichte procureurstelling) geen 
                                               
1 Zo wordt in overweging 8 van de richtlijn het volgende verduidelijkt: "Het is passend dat de 
bepalingen van deze richtlijn betreffende de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van 
diensten alleen van toepassing zijn voor zover de betrokken activiteiten voor concurrentie 
opengesteld zijn, zodat zij de lidstaten niet verplichten diensten van algemeen economisch 
belang te liberaliseren of openbare inrichtingen die dergelijke diensten aanbieden te 
privatiseren, dan wel bestaande monopolies voor andere activiteiten of bepaalde 
distributiediensten op te heffen."
2 De inbreukprocedure werd afgesloten in 2011 nadat Frankrijk alle omzettingsteksten had 
aangenomen.
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verband met de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn, maar wel met een nationale 
beslissing. Dat de omzetting laattijdig is gebeurd is dus niet relevant in het onderzoek naar dit 
verzoekschrift.

Conclusie

De Europese Commissie is van mening dat de indieners zich niet mogen beroepen op 
Richtlijn 2006/123/EG om te beweren dat het beroep van procureur per 28 december 2009 
had moeten worden afgeschaft en dat zij om die reden moeten worden vrijgesteld van de 
verplichting om procureurskosten te betalen.


