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nationaliteit), over de erkenning van geneeskundige verklaringen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens de Italiaanse wetgeving hebben vrouwen het recht om te stoppen met werken vanaf 
de maand voorafgaand aan de verwachte geboortedatum tot en met vier maanden daarna, mits 
door een bij de openbare gezondheidszorg werkzame of officieel erkende specialist is 
bevestigd dat de gezondheid van de aanstaande moeder en het ongeboren kind hierdoor in 
geen geval gevaar zullen lopen.
Volgens indienster maakt de bepaling dat het om een arts in Italië moet gaan, het voor de 
aanstaande moeder onmogelijk om haar werkgever te voorzien van een geneeskundige 
verklaring die is opgesteld in een andere lidstaat, waardoor de mobiliteit van vrouwelijke 
werknemers in de EU beperkt wordt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Op grond van de Italiaanse wetgeving1 mogen vrouwen niet werken gedurende de laatste twee 
maanden van hun zwangerschap en gedurende de eerste drie maanden na de bevalling. 

De Italiaanse wetgeving heeft een uitzondering op deze regel vastgesteld volgens welke 
vrouwen kunnen stoppen met werken vanaf de maand voorafgaand aan de verwachte 
geboortedatum tot en met vier maanden daarna, mits een specialist die werkzaam is bij of 

                                               
1 Artikel 4 van wet nr. 1204 van 30 december 1971.
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erkend is door de openbare gezondheidszorg en de arts belast met de gezondheid en veiligheid 
op het werk een verklaring hebben afgegeven volgens welke de gezondheid van de aanstaande 
moeder en van het ongeboren kind hierdoor geen gevaar zullen lopen.

Volgens indienster maakt de bepaling dat het om een arts in Italië moet gaan, het voor de 
aanstaande moeder onmogelijk om haar werkgever te voorzien van een geneeskundige 
verklaring die is opgesteld in een andere lidstaat, waardoor de mobiliteit van vrouwelijke 
werknemers in de EU beperkt wordt. 

Het vrij verkeer van personen is een fundamentele vrijheid die de EU-burgers genieten op 
grond van de EU-Verdragen. De EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid van 
geïmmigreerde EU-werknemers, in het bijzonder de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en nr. 
987/2009, voorziet in de coördinatie en niet in de harmonisatie van de 
socialezekerheidstelsels. Dit betekent dat elke lidstaat de vrijheid heeft om het specifieke 
karakter van zijn eigen socialezekerheidsstelsel te bepalen, en onder andere mag vaststellen 
welke uitkeringen worden verstrekt, onder welke voorwaarden, hoe deze uitkeringen worden 
berekend en hoeveel premie er betaald moet worden. 

Hieruit volgt dat in de nationale wetgeving mag worden bepaald onder welke voorwaarden 
moederschapsuitkeringen en/of zwangerschapsuitkeringen worden verstrekt. De vraag of 
geneeskundige verklaringen uit andere EU-landen door de nationale autoriteiten worden 
erkend valt niet onder bovengenoemde voorschriften betreffende de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels.

Conclusies

Het feit dat geneeskundige verklaringen niet door Italiaanse artsen worden erkend vormt geen 
overtreding van Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009.


