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Betreft: Verzoekschrift 0977/2012, ingediend door Renato Tognini (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning in Italië van de beroepskwalificatie "abogado" en 
de proeve van bekwaamheid ter zake

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt vragen over de criteria die door het Italiaanse Ministerie van Justitie gehanteerd 
worden voor de erkenning van beroepskwalificaties en in het bijzonder ten aanzien van de 
Spaanse titel "abogado".

Indiener vraagt met betrekking tot de houders van Italiaanse rechtendiploma's in het bijzonder 
of de zogeheten compensatiemaatregelen en de relevante proeve van bekwaamheid in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 2005/36/EG.

Indiener beweert tevens dat het Italiaanse Ministerie van Justitie door de jaren heen de criteria 
voor en de inhoud van de proeve van bekwaamheid veranderd heeft door het aantal 
examenvakken te verhogen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 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

Indiener verzoekt om een beoordeling van de vraag of de criteria die het Italiaanse Ministerie 
van Justitie krachtens Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties hanteert om te bepalen welke onderwerpen deel uit moeten maken van 
een proeve van bekwaamheid voor advocaten, in overeenstemming zijn met het EU-recht. 
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Indiener verwijst in het bijzonder naar een besluit van het Italiaanse Ministerie van Justitie 
inzake de erkenning van kwalificaties die in Italië en Spanje zijn verworven en die de houder 
het recht verlenen beroepswerkzaamheden uit te oefenen onder de Spaanse beroepstitel 
abogado. 

Bij lezing van het besluit van het Ministerie van Justitie blijkt dat het verzoekschrift van 
indiener niet zozeer betrekking heeft op de vaststelling van de te examineren vakken, maar 
veeleer op de mogelijkheid om een algehele vrijstelling te krijgen voor het schriftelijke deel 
van de proeve van bekwaamheid.
De Commissie zal eerst een overzicht geven van de uit het EU-recht voortvloeiende algemene 
beginselen met betrekking tot compenserende maatregelen, zoals proeven van bekwaamheid. 
Vervolgens zal de Commissie ingaan op de toepasselijke Italiaanse wetgeving en op het door 
indiener aangehaalde besluit.
Aangezien de Commissie niet beschikt over alle relevante informatie met betrekking tot het 
besluit (zoals formele bewijsstukken m.b.t. de kwalificaties van indiener, de volledige tekst 
van het besluit, details met betrekking tot de nationale vereisten, enz.) zal zij zich beperken tot 
een aantal algemene opmerkingen. Deze mogen derhalve niet worden opgevat als een 
definitief oordeel over de vraag of het besluit al dan niet overeenstemt met het EU-recht. In 
dit verband zij opgemerkt dat volgens EU-recht de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
dit gebied de primaire bevoegdheid hebben en een ruime beoordelingsvrijheid genieten, zoals 
hieronder zal blijken.
* EU-recht:
Artikel 13, lid 1 van Richtlijn 2005/36/EG luidt als volgt:

Wanneer in een ontvangende lidstaat de toegang tot of uitoefening van een 
gereglementeerd beroep afhankelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde 
beroepskwalificaties, staat de bevoegde autoriteit van deze lidstaat de toegang tot en 
uitoefening van dit beroep onder dezelfde voorwaarden als die welke voor eigen 
onderdanen gelden, toe aan aanvragers die in het bezit zijn van het bekwaamheidsattest 
dat of de opleidingstitel die in een andere lidstaat verplicht wordt gesteld voor de 
toegang tot of uitoefening van dat beroep op zijn grondgebied. (…)
Met andere woorden, de lidstaten moeten EU-burgers toestaan een gereglementeerd 
beroep uit te oefenen, ook als zij hun opleiding voor het desbetreffende beroep in een 
andere lidstaat hebben gevolgd.

Artikel 14, lid 1, bepaalt evenwel:
Artikel 13 belet niet dat de ontvangende lidstaat in een van de volgende gevallen van de 
aanvrager verlangt dat hij een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar doorloopt of 
een proeve van bekwaamheid aflegt:
a) wanneer de duur van de opleiding waarvan de aanvrager (...) melding maakt, ten 
minste één jaar korter is dan de duur van de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding;
b) wanneer de door hem gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk 
verschillen van die welke worden bestreken door de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleidingstitel;
c) wanneer het in de ontvangende lidstaat gereglementeerde beroep een of meer 
gereglementeerde beroepswerkzaamheden omvat die niet bestaan in het 
overeenkomstige beroep in de lidstaat (…) van de aanvrager (…) en dit verschil wordt 
gekenmerkt door een specifieke opleiding die in de ontvangende lidstaat vereist is en 
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betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke vallen onder het 
bekwaamheidsattest of de opleidingstitel die de aanvrager overlegt.

Uit bovenstaande volgt dat de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat de door 
de aanvrager gevolgde opleiding moet vergelijken met de opleidingseisen in de 
ontvangende lidstaat. Daarbij moet zij kijken naar zowel de duur als de inhoud van de 
opleiding. De proeve van bekwaamheid dient om de aanvrager in staat te stellen aan te 
tonen dat hij of zij in staat is om het desbetreffende beroep in de ontvangende lidstaat 
uit te oefenen, ook al was de duur van de door hem of haar gevolgde opleiding korter 
of omvatte de opleiding vakken die wezenlijk verschillen van hetgeen door de 
ontvangende lidstaat wordt geëist. 
Onder "vakgebieden die wezenlijk verschillen" wordt overeenkomstig artikel 14, lid 4, 
verstaan "vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening 
van het beroep en waarvoor de door de migrant ontvangen opleiding qua duur of 
inhoud in belangrijke mate afwijkt van de door de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding". 
In artikel 14, lid 5, wordt voorts verwezen naar het evenredigheidsbeginsel. Dit lid 
luidt: "Indien de ontvangende lidstaat overweegt van de aanvrager een 
aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid te verlangen, moet hij met name eerst 
nagaan of de door de aanvrager in het kader van zijn beroepservaring in een lidstaat of 
derde land verworven kennis het (…) wezenlijke verschil geheel of gedeeltelijk kan 
overbruggen". 
Uit deze drie bepalingen kan een aantal criteria worden afgeleid aan de hand waarvan 
kan worden vastgesteld welke vakken deel uit moeten maken van de proeve van 
bekwaamheid:

i. De vakken moeten behoren tot het vakkenpakket dat in de ontvangende lidstaat 
moet worden gevolgd om toegelaten te worden tot het beroep.

ii. Het moet gaan om vakken die door de aanvrager niet zijn gevolgd in het kader 
van een opleiding in een lidstaat of derde land.

iii. De aanvrager heeft niet aangetoond dat hij beschikt over beroepservaring op 
grond waarvan hij over kennis van de desbetreffende vakken beschikt.

iv. De vakken moeten essentieel zijn voor de uitoefening van het beroep.

Bij ieder afzonderlijk vak waarin de aanvrager een proeve van bekwaamheid moet 
afleggen moet cumulatief aan deze voorwaarden zijn voldaan. 
De Richtlijn zwijgt evenwel over de details van de proeve van bekwaamheid. Zij 
preciseert inzonderheid niet of de proeve van bekwaamheid mondeling of schriftelijk 
moet worden afgelegd. De beslissing daarover wordt overgelaten aan de bevoegde 
autoriteiten, die het beste in staat zijn om te beoordelen hoe de examinatie van 
aanvragers het best kan plaatsvinden, rekening houdend met de aard van het beroep, 
de individuele omstandigheden van de aanvrager en eventuele andere belangrijke 
praktische punten. Daarbij zijn zij natuurlijk gehouden het evenredigheidsbeginsel in 
acht te nemen. 
De coördinatoren uit alle lidstaten ter zake van Richtlijn 2005/36/EG zijn een gedragscode
overeengekomen met daarin richtsnoeren en een gemeenschappelijk referentiekader voor de 
praktische toepassing van de bepalingen van de richtlijn. In deze gedragscode worden beste, 
aanvaardbare en onaanvaardbare praktijken vastgelegd, onder meer op het gebied van proeven 
van bekwaamheid. De gedragscode heeft echter geen betrekking op de in het verzoekschrift 
opgeworpen kwesties. Wel wordt in de gedragscode aangegeven wat de minimale frequentie 
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van de proeven van bekwaamheid moet zijn en wordt vastgelegd dat aan aanvragers alle 
benodigde informatie moet worden verstrekt en dat zij het recht hebben een herexamen af te 
leggen. 
* Italiaans recht:
Artikel 22 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 206 van 9 november 2007 is een getrouwe 
omzetting van artikel 14 van Richtlijn 2005/36/EG inzake compenserende maatregelen, en 
voorziet in een algemeen rechtskader voor de organisatie van proeven van bekwaamheid dat 
in overeenstemming is met het EU-recht.
Het Italiaanse ministerieel besluit nr. 191 van 28 mei 2003 bevat uitvoeringsbepalingen voor 
de organisatie van proeven van bekwaamheid voor advocaten. Volgens artikel 2 van dit 
ministerieel besluit bestaat de proeve van bekwaamheid uit twee onderdelen: een schriftelijk 
deel en een mondeling deel. De vakken die geëxamineerd kunnen worden, zijn opgenomen in 
bijlage A bij het besluit:
1. Staatsrecht
2. Burgerlijk recht
3. Handelsrecht
4. Arbeidsrecht
5. Strafrecht
6. Bestuursrecht
7. Strafprocesrecht
8. Burgerlijk procesrecht
9. Internationaal privaatrecht
10. Professionele gedragsregels en deontologie
Het schriftelijke deel van de proeve van bekwaamheid bestaat uit het schrijven van een of 
meer essays over ten hoogste drie onderwerpen (waarvan de aanvrager er één mag kiezen) als 
vermeld in het erkenningsbesluit. (Onder "erkenningsbesluit" verstaan wij het besluit dat met 
betrekking tot de desbetreffende aanvrager is genomen na vergelijking van zijn of haar 
kwalificaties met de nationale vereisten, zoals het besluit dat door indiener wordt aangehaald.) 
Het mondelinge deel van het examen heeft betrekking op ten hoogste vijf vakken, door de 
aanvrager te kiezen uit de in het erkenningsbesluit vermelde vakken, waarbij echter niet 
gekozen kan worden voor professionele gedragsregels en deontologie. 
Het is dus zo dat de vakken die krachtens het nationale recht vereist zijn en die noodzakelijk 
zijn om het beroep te kunnen uitoefenen in het ministerieel besluit zijn vermeld, en dat 
vervolgens van geval tot geval wordt bepaald in welke vakken de individuele aanvragers een 
proeve van bekwaamheid moeten afleggen. Uit het oogpunt van EU-recht bestaat hiertegen 
geen bezwaar.
Artikel 5 voorziet in een vrijstelling van het schriftelijke deel van de proeve van 
bekwaamheid voor aanvragers die een opleidingstraject hebben gevolgd dat gelijkwaardig is 
aan het in Italië vereiste traject. 

Aangezien Richtlijn 2005/36/EG niet specificeert welke vorm de proeve van bekwaamheid 
moet aannemen, geeft een vrijstelling van een van de onderdelen van deze proeve geen reden 
tot bezorgdheid (in tegendeel, een dergelijke vrijstelling lijkt een afspiegeling te zijn van het 
evenredigheidsbeginsel), voor zover  zij op een objectieve, consequente en niet-
discriminerende wijze wordt toegepast. 
* Het door indiener ontvangen erkenningsbesluit:
Het besluit om indiener geen vrijstelling te verlenen voor het schriftelijke deel van de test lijkt 
objectief en redelijk gerechtvaardigd. De bevoegde autoriteit verklaart dat een gelijkwaardig 
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opleidingstraject zou moeten bestaan uit een combinatie van een diploma (laurea), een 
stageperiode (tirocinio) en een examen voor toelating tot de advocatuur (esame di 
abilitazione). Dit laatste examen lijkt dezelfde vorm te hebben als de proeve van 
bekwaamheid (het omvat zowel een schriftelijk als een mondeling deel). De lijst met vakken 
die deel uit kunnen maken van dit examen omvat alle vakken die in verband met de proeve 
van bekwaamheid worden genoemd. Indiener heeft om de titel abogado te mogen voeren 
kennelijk slechts een diploma behaald. De Commissie beschikt niet over voldoende gegevens 
over de opleiding en beroepservaring van indiener om te kunnen beoordelen in hoeverre hij 
aan de overige voorwaarden heeft voldaan. Het ligt overigens ook op de weg van de bevoegde 
autoriteit om dit in het licht van de nationale opleidingseisen te beoordelen. 
Ten aanzien van de kwestie van de vaststelling van de in het kader van de proeve van 
bekwaamheid te examineren vakken merken wij ten eerste op dat het bezit van een Italiaans 
rechtendiploma niet noodzakelijkerwijs een vrijstelling oplevert voor de vakgebieden die door 
dit diploma worden bestreken. Tijdens de erkenningsprocedure heeft de bevoegde autoriteit 
de kwalificaties van de aanvrager beoordeeld aan de hand van de huidige nationale 
opleidingseisen. De Italiaanse opleidingseisen zijn in de periode dat indiener zijn opleiding in 
Spanje volgde blijkbaar veranderd, in ieder geval wat betreft de duur (indiener spreekt over 
"het oude systeem", waarbij de opleiding vier jaar duurde) en mogelijkerwijs ook wat betreft 
de inhoud. 
Aangezien de aanvrager in Italië slechts een diploma heeft gehaald, maar niet de rest van het 
Italiaanse curriculum heeft doorlopen, te weten het doen van een stage en het afleggen van 
een examen, beide vermoedelijk bedoeld om de kennis van de vakken te verdiepen, kan 
bovendien aangenomen worden dat hij het vereiste niveau niet of onvoldoende heeft behaald. 
Er moet derhalve wel rekening gehouden worden met het Italiaanse diploma van de 
aanvrager, maar op grond van dit diploma komt de aanvrager niet per definitie voor een 
vrijstelling voor een bepaald vak in aanmerking. 
In het licht van bovenstaande is de Commissie het niet met indiener eens dat "het 
eenvoudigweg vergelijken van de vakken uitmondt in een paradox, omdat de inhoud van de 
proeve van bekwaamheid gelijk is aan de vakken die in het kader van de Italiaanse 
rechtenstudie zijn gevolgd, en waarvan de kennis buiten twijfel staat, omdat daarvan bewijs 
bestaat in de vorm van een rechtendiploma (behaald onder het oude systeem) van een 
Italiaanse universiteit".
Ten aanzien van de vraag in hoeverre de aanvullende beroepsopleiding en in Italië opgedane 
werkervaring van indiener hem recht geeft op een vrijstelling voor bepaalde vakken, merkt de 
Commissie slechts op dat deze vraag ter beoordeling van de bevoegde autoriteit is. De 
Commissie beschikt niet over voldoende gegevens over de beroepswerkzaamheden van de 
aanvrager en over de aanvullende opleidingen die hij heeft gevolgd om zich verder uit te 
kunnen spreken over het besluit van de bevoegde autoriteit (waarvan de volledige tekst 
overigens niet is overgelegd). 

Conclusie 
Het algemene rechtskader voor de organisatie van proeven van bekwaamheid voor advocaten 
die in Italië om erkenning van hun kwalificaties verzoeken lijkt in overeenstemming te zijn 
met het EU-recht. De door indiener verstrekte informatie leidt niet tot de conclusie dat de 
Italiaanse bevoegde autoriteit met haar besluit inzake de erkenning van de kwalificaties van 
indiener het EU-recht heeft geschonden.


