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over de tenuitvoerlegging van de Spaanse wetgeving inzake de deregulering 
van beroepen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener is bezorgd over een aantal problemen die naar verwachting zullen ontstaan met 
betrekking tot de door de Spaanse regering ingediende nieuwe wetgeving voor de 
tenuitvoerlegging van de EU-dienstenrichtlijn. Een voorbeeld zijn de mogelijke gevolgen 
voor consumenten wanneer rechtsbeoefenaren ook andere activiteiten mogen uitoefenen, 
hetgeen beoefenaren van de overige niet-vrije beroepen niet is toegestaan. Hij stelt dat de 
deregulering van publieke functies, zoals die van officier van justitie, ook de concurrentie zal 
ondermijnen en tot rechtsonzekerheid zal leiden. Bovendien zullen grote dienstverleners in 
staat zijn hun machtspositie te misbruiken, waarbij ze hun eigen honoraria kunnen bepalen en 
consumenten zo zeer weinig ruimte bieden om naar de rechter te stappen en eveneens kleinere 
bedrijven ondermijnen. Hij vreest dat de deregulering van honoraria een inflatoir effect op de 
markt zal hebben en beweert dat wat ogenschijnlijk een poging is om het 
concurrentievermogen en de transparantie van de markt te bevorderen in feite een vorm van 
sociale en economische manipulatie is. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie
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De hervorming van professionele diensten die er in Spanje zit aan te komen is hoofdzakelijk 
bedoeld om de marktbelemmeringen met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van 
professionele diensten in Spanje terug te dringen. Dit is een belangrijk vervolg op de zesde 
aanbeveling in het kader van het Europees semester met betrekking tot het Spaanse Nationale 
Hervormingsprogramma van 20141.

Voor zover dergelijke doelstellingen in de toekomst worden verwezenlijkt kan de Commissie 
het toekomstig initiatief steunen zodra het is goedgekeurd.

Wat de door de indiener aan de orde gestelde specifieke aspecten van de hervorming betreft, 
is de Commissie zich ervan bewust dat de gelijkschakeling van beroepskwalificaties voor 
degenen die de beroepen van "abogado" en "procurador" zullen uitoefenen, nodig is. De 
Commissie is dan ook van mening dat het verlagen van de drempels naar die beroepen een 
belangrijke hervorming betreft. De Commissie is van mening dat er geen rechtvaardiging 
noch evenredigheid bestaat om voor de toegang tot in wezen dezelfde activiteiten, bestaande 
uit het contact met rechtbanken of de verdediging van cliënten voor de rechtbank, 
verschillende kwalificaties te vereisen. 

De Commissie is niet op de hoogte van een deregulering van honoraria voor 
beroepsbeoefenaren in de juridische sector die door de geplande hervorming wordt ingevoerd.

De Commissie is zich ervan bewust dat een nagenoeg vast systeem van honoraria voor 
"procuradores" wordt vervangen door een algemene bovengrens van 75.000 €, die de huidige 
limiet van 300.000 € doet dalen, en een algemene vermindering van de gemiddelde 
bovengrens voor honoraria. Deze verlichting van de regelgeving met betrekking tot honoraria 
laat concurrentie op basis van kwaliteit en prijzen onder de bovengrens toe, hetgeen zowel de 
kwaliteit als de diensten en het algemeen belang van de consument ten goede komt. Anders 
dan de indiener stelt, vindt de Commissie niet dat de huidige honoraria laag zijn en dat de 
geplande hervorming zal leiden tot een prijsstijging voor de occasionele consument. De 
Commissie deelt evenmin de mening van de indiener dat de consument minder informatie en 
zekerheid inzake prijsvaststelling zal hebben. De regelgeving met betrekking tot informatie 
aan de consument, zoals bepaald in de dienstenrichtlijn, is namelijk reeds door wet 17/2009 in 
het Spaans nationaal recht omgezet.

In verband met het toestaan dat professionele partnerschappen zowel advocaten- als 
procureursdiensten verlenen, meent de Commissie dat de hervorming belangrijk is voor de 
aanpak van interne marktbelemmeringen voor procureursdiensten verleend door advocaten uit 
andere lidstaten waar advocaten en advocatenkantoren onder meer partijen mogen 
vertegenwoordigen voor de rechtbank en als communicator tussen partijen en de rechtbank 
mogen optreden.

De Commissie is ook van mening dat de bovengenoemde hervormingen, die zijn opgenomen 
in het wetsontwerp dat de Commissie heeft kunnen inzien, geen misbruik van machtsposities 

                                               
1 Aanbeveling van de Raad van 8 juli 2014 over het nationale hervormingsprogramma 2014 van Spanje en met 
een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2014 van Spanje (2014/C 247/08), PB C247 van
20.7.2014, blz. 35).
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in de hand werken noch de concurrentie verzwakken. Integendeel, ze bevorderen juist de 
concurrentie op de markt van juridische diensten door een aantal bestaande drempels voor 
toetreding tot en uitoefening van de beroepen, namelijk door dienstverleners van andere 
lidstaten, op te heffen. Dit zorgt voor meer kwalitatieve diensten en is dus over het algemeen 
voordelig voor de consument.

Tot slot stelt de indiener dat deze regelgevende organen door de gedeeltelijke deregulering 
van publieke beroepsorganisaties hun taken niet naar behoren, namelijk door hun financiële 
draagkracht terug te dringen, kunnen vervullen, hetgeen rechtstreeks leidt tot minder 
kwalitatieve beroepsopleidingen. De Commissie is zich inderdaad bewust van de 
vermindering van honoraria van publieke beroepsorganisaties en van het feit dat het recht van 
de eengemaakte markt (Wet 20/2013) op publieke beroepsorganisaties van toepassing is. 
Dergelijke hervormingen zijn echter noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de regels die 
in de dienstenrichtlijn zijn bepaald, zoals de proportionaliteit van administratiekosten en de 
nationale geldigheid van vergunningen. Bovendien is de Commissie van mening dat het 
vermogen van die organen om hun publieke taken, waaronder beroepsopleidingen, te 
vervullen niet door dergelijke regels mag worden ondermijnd, rekening houdend met het feit 
dat honoraria evenredig blijven aan de gemaakte kosten.

Conclusie

Een aantal van de voorgenomen hervormingen binnen de juridische dienstverlening door de 
Spaanse overheid die de indiener heeft aangehaald, zijn niet ter kennis van de Commissie 
gebracht. Ze komen niet voor in de door de Spaanse autoriteiten voorgelegde ontwerpen.

De Commissie meent dat de hervormingen die in dergelijke ontwerpen zijn opgenomen de 
concurrentie positief beïnvloeden en de hardnekkige belemmeringen binnen de interne markt 
inzake toetreding en uitoefening van de diensten in kwestie verminderen of opheffen.


