
De implementatie van de Vestigingsrichtlijn
Advocaten ( 98/5/EG) zal spoedig zijn beslag krij-
gen. Het desbetreffende wetsvoorstel is in januari
van dit jaar toegezonden aan de Tweede Kamer.
Dat werd ook tijd want de implementatietermijn
verstreek al meer dan een jaar geleden en dat heeft
Nederland een berisping opgeleverd van Europees
commissaris Bolkestein. Het implementeren van
nieuwe regels in bestaande wetgeving is lastig en het
proces zal nog heel wat zorgvuldige afweging ver-
gen. Waarschijnlijk zullen er ook nadien, evenals in
een aantal andere Europese landen die de imple-
mentatie al achter de rug hebben, onduidelijkheden
blijven bestaan die in de praktijk opgelost moeten
worden.

De Vestigingsrichtlijn introduceert een derde
mogelijkheid om als advocaat werkzaam te zijn in
een andere lidstaat dan het land waarin men tot
advocaat werd opgeleid. De ‘Dienstenrichtlijn’
biedt de mogelijkheid aan een advocaat om inci-
denteel in een andere lidstaat onder zijn eigen titel
de advocatuur uit te oefenen. De ‘Diplomarichtlijn’
voorziet erin dat een advocaat in een andere lidstaat
na het behalen van een aanvullend examen zijn
diploma kan laten erkennen, zodat hij kan toetre-
den tot de balie en zich vervolgens in die andere
lidstaat als advocaat kan vestigen. De
‘Vestigingsrichtlijn’ schept een situatie waarin een
advocaat zich in een andere lidstaat als advocaat
onder eigen titel kan vestigen zonder daar een exa-
men af te leggen. Toetreding tot de nationale balie
door middel van inschrijving op het tableau is voor
die advocaten pas mogelijk na een driejarige
beroepservaring in het gastland.

Mogelijkheden te over dus om op Europees
niveau de vleugels uit te slaan. Kern van de nieuwe
regeling is dat een advocaat die in een ander
Europees land de praktijk gaat uitoefenen zich daar
moet melden bij de bevoegde autoriteit. In
Nederland is dat de Raad van Toezicht in het
arrondissement van vestiging. De Raad van
Toezicht schrijft de advocaat in op een aparte lijst,

uiteraard nadat deze heeft aangetoond dat hij in het
land van herkomst werkelijk advocaat is. Het moet
daarbij gaan om advocaten met een geheel vol-
tooide beroepsopleiding. Direct na inschrijving is
de advocaat gebonden aan de regels die ook voor de
andere advocaten in het vestigingsgebied gelden.
Na drie jaar kan hij de hoedanigheid van advocaat
krijgen zoals die is gereguleerd in de lidstaat van
vestiging. Hij moet daartoe een document overleg-
gen waaruit blijkt dat hij gedurende die periode
daadwerkelijk en regelmatig werkzaam is geweest in
het recht van de lidstaat van ontvangst met inbegrip
van het gemeenschapsrecht. De bevoegde autoriteit
is voordat hij eerdergenoemd document afgeeft
gerechtigd om te verifiëren of de uitgevoerde werk-
zaamheden als ‘regelmatig en daadwerkelijk’ kun-
nen worden aangemerkt. De advocaat zal een ver-
klaring omtrent zijn gedrag moeten overleggen en
een document waaruit blijkt dat hij niet tuchtrech-
telijk is veroordeeld en niet in staat van faillisse-
ment heeft verkeerd. Indien de advocaat na drie
jaar onvoldoende daadwerkelijk en/of regelmatig
werkzaam is geweest in het recht van het gastland
kan de bevoegde autoriteit desalniettemin meewer-
ken aan afgifte van het voor inschrijving op het
tableau benodigde document indien de overtuiging
bestaat dat inschrijving toch verantwoord is. Het is
aan nationale Orden om op dit punt criteria te ont-
wikkelen. Zolang de advocaat nog staat ingeschre-
ven op de aparte lijst werkt hij in zaken waarin ver-
plichte procesvertegenwoordiging geldt samen met
een bevoegde advocaat of procureur.

De ‘euroadvocaat’ krijgt onder meer te maken
met het verschijnsel dat hij onderworpen is aan de
regelgeving van het land van oorsprong en het gast-
land. Dat leidt, vooralsnog ook in het Nederlandse
wetgevingsproces, tot grote verwarring. De
Algemene Raad, die voorstander is van een spoe-
dige implementatie, zal aan het oplossen van derge-
lijke problemen zo goed mogelijk bijdragen. Zodra
de Advocatenwet is gewijzigd zal de Algemene Raad
het College van Afgevaardigden een ontwerp-veror-
dening aanbieden die een uitwerking bevat van de
nieuwe wettelijke regels.
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