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van de deken

G.P.
Jeroen Brouwer

Michael Schumacher is een Duitser. Hij begon met karten en reed zijn
eerste race toen hij 14 was. Na talloze Grands Prix werd hij twintig jaar
later vijfvoudig wereldkampioen. In de jaren 2001 en 2002 met een
Ferrari van het Italiaanse team.
In mei dit jaar heeft de Europese Commissie een nieuwe strategievisie
2003-2006 gepubliceerd. Een tienpunten-actieplan met als doel om de
interne markt beter te laten werken. Eurocommissaris Frits Bolkestein:
‘De interne markt werkt als een enorme kracht voor de economische en
sociale vooruitgang. Maar veel van zijn potentieel wordt verspild: het is
alsof wij een Ferrari rijden in de tweede versnelling.’
Een van de actiepunten is het bevorderen van integratie in de markt
voor diensten. De Commissie zal een richtlijn voor diensten voorstellen
vóór eind 2003, gebaseerd op wederzijdse erkenning, administratieve
samenwerking, harmonisatie (indien nodig) en stimulerende gedragscodes in de dienstverlenende industrie.
Dat zal mevrouw Morgenbesser als muziek in de oren klinken. Zij is
afgestudeerd in Frankrijk en wilde in Italië aan de slag als stagiaire. Zij
was van mening dat de diplomarichtlijn toegepast diende te worden. Op
basis daarvan hadden de Italiaanse autoriteiten haar Franse diploma
moeten erkennen en accepteren als stagiaire in Italië. Anders dan voor
Michael Schumacher werd het haar niet makkelijk gemaakt. De zaak is
aanhangig bij het Hof van Justitie (C-313/01).
De advocaat-generaal heeft overwogen dat de diplomarichtlijn en de
vestigingsrichtlijn niet van toepassing zijn op stagiaires. Gelijktijdig is
overwogen dat artikel 43 van het Europees Verdrag wel toegepast dient te
worden. De bevoegde autoriteiten moeten alles in overweging nemen:
titels en ervaring, om vervolgens een deugdelijke vergelijking te maken
met de kennis en kwalificaties die worden verlangd door het gastland. De
beslissing van het hof wordt binnen enkele maanden verwacht.

ervaring heeft opgedaan kan hij zich, mits aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, laten inschrijven als Nederlands advocaat.
Naast de vestigingsrichtlijn bestaat de dienstenrichtlijn (77/249/EEG).
Deze richtlijn is vooral van nut voor advocaten die af en toe in een andere
lidstaat onder de oorspronkelijke beroepstitel het vak willen uitoefenen
en dan weer flux terugkeren. Tot slot zij nogmaals genoemd de al aangehaalde diplomarichtlijn (89/48/EEG), waarop mevrouw Morgenbesser
voorlopig vergeefs een beroep heeft gedaan. Op basis van deze richtlijn
kan de buitenlandse advocaat zich als Nederlandse advocaat inschrijven
nadat hij zijn eigen diploma heeft laten erkennen. Onlangs is een voorstel
gelanceerd voor een nieuwe richtlijn van het Europese Parlement en de
Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2002/0061
COD), ter vervanging van de diplomarichtlijn.
Een aanvullende maatregel dient evenredig te zijn en met name rekening
te houden met de beroepservaring van de aanvrager. Italië mag
Schumacher niet een proeve van rijvaardigheid laten afleggen en dient bij
mevrouw Morgenbesser wellicht rekening te moeten gaan houden met
haar ervaring in Frankrijk.
Vroeger ondernamen studenten een reis van een jaar, een grand tour in
een ander land, om zich leergierig te laven aan volk en cultuur. Europa
ontwikkelt zich als een Grand Prixcircuit met pitstoppen die je – na
behaald voordeel – zo snel mogelijk weer moet verlaten. De juiste versnelling moet als altijd worden gevonden.
Overigens, een Ferrari in de tweede versnelling rijdt nog steeds
behoorlijk hard.
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Zoals bekend is de vestigingsrichtlijn geïmplementeerd in de
Advocatenwet. Vrij verkeer van personen en diensten, gericht op de advocatuur, wordt daarmee gemakkelijker. Een advocaat uit Frankrijk kan
zich in Nederland vestigen en onder zijn oorspronkelijke beroepstitel
permanent de advocatuur uitoefenen. Als deze advocaat voldoende
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