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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0452/2009 af M.A., belgisk statsborger, om manglende mulighed for 
at arbejde som privatpraktiserende arbejdsmediciner i Belgien

1. Sammendrag

Andrageren, der stammer fra Eupen (den tysksprogede del af Belgien), klager over, at det i 
modsætning til Tyskland og Nederlandene ikke er muligt at nedsætte sig som 
privatpraktiserende arbejdsmediciner i Belgien. Andrageren understreger endvidere, at 
belgiske læger med specialuddannelse i arbejdsmedicin kun har mulighed for at arbejde som 
bedriftslæger, og at bedriftslæger skal have gennemgået deres specialuddannelse i den region 
(Vallonien eller Flandern), hvor de udøver deres erhverv. Da andrageren betragter dette 
forhold som absurd, anmoder han Europa-Parlamentet om at undersøge, om de belgiske regler 
for arbejdsmedicinere er i overensstemmelse med de gældende EU-bestemmelser på området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

Det fremgår af de oplysninger, der er fremsendt, at andrageren er en belgisk statsborger, der 
arbejder som privatpraktiserende læge i Nederlandene, og som er blevet hindret i at nedsætte 
sig som privatpraktiserende arbejdsmediciner i Belgien. Ifølge andrageren kan 
arbejdsmedicinere i Belgien kun udøve arbejdsmedicinsk virksomhed i et ansættelsesforhold 
som bedriftslæger eller med status som selvstændige erhvervsdrivende inden for rammerne af 
særlige enheder, der er oprettet ved belgisk lov. Det lader følgelig til, at det er umuligt for 
ham at udføre arbejdsmedicinske tjenesteydelser som selvstændig erhvervsdrivende i Belgien.
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EF-traktatens bestemmelser om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 
43 og 49) er relevante i denne forbindelse. Nationale regler, der kræver, at tjenesteydere har 
en bestemt retlig form som betingelse for, at de kan levere tjenesteydelser, er allerede ved 
Domstolens retspraksis blevet anset for en begrænsning af etableringsfriheden og den frie 
udveksling af tjenesteydelser, som omhandlet i traktatens artikel 43 og 49. En sådan 
begrænsning vil dog i visse tilfælde være berettiget og derfor ikke uforenelig med 
fællesskabsretten, hvis det viser sig, at den er proportional.

Kommissionen har ingen specifikke oplysninger om retsgrundlaget for arbejdsmedicineres 
udøvelse af deres erhverv i Belgien, og er derfor ikke i øjeblikket i stand til at udtale sig om, 
hvorvidt den belgiske lovgivning, som finder anvendelse på disse tjenesteydelser, er forenelig 
med fællesskabsretten.

Kommissionen har følgelig anmodet de belgiske myndigheder om nærmere oplysninger om, 
hvilke regler der gælder for arbejdsmedicineres virksomhed i Belgien, og om, hvilke mål 
disse regler forfølger.

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren, som er en belgisk statsborger, der arbejder som privatpraktiserende læge i 
Nederlandene og ønsker at nedsætte sig som privatpraktiserende arbejdsmediciner i Belgien, 
klager i det væsentlige over to aspekter af lovgivningen og den administrative praksis i 
Belgien, nemlig: a) forpligtelsen til at udøve arbejdsmedicinsk virksomhed i et 
ansættelsesforhold, hvilket betyder, at det er forbudt at udøve det som selvstændig 
erhvervsdrivende, b) anerkendelsen af udenlandske eksamensbeviser for arbejdsmedicinere i 
Vallonien og det krævede kendskab til fransk. 

Når det drejer sig om det første af de to aspekter, har den belgiske regering i svar af 28. 
oktober 2009 og 4. februar 2010 oplyst, at i henhold til § 42 i lov af 4. august19961 kan en 
læge kun nedsætte sig som arbejdsmediciner i Belgien på de to følgende måder: a) enten som 
lønmodtager hos en arbejdsgiver, hvis arbejdsplads er underlagt kontrol med henblik på at 
forebygge arbejdsrisici, b) eller som forebyggelseskonsulent i en organisation, der er 
specialist i arbejdsmedicin. Den belgiske regering har i de ovennævnte svar præciseret, at for 
at udøve virksomhed som arbejdsmediciner uden for en virksomhed skal en læge enten være 
aflønnet af en ekstern tjeneste til forebyggelse og beskyttelse på arbejdspladsen, eller som 
selvstændig erhvervsdrivende indgå en kontrakt med en sådan ekstern tjeneste, således at der 
aftales et bæredygtigt samarbejde mellem arbejdsgiveren og forebyggelseskonsulenten.2 Det 
følger heraf, at man ikke kan udøve erhvervet arbejdsmediciner i Belgien i form af en direkte 
kontrakt mellem en selvstændigt praktiserende læge og en arbejdsgiver, hvis arbejdsplads er 
underlagt kontrol med henblik på at forebygge arbejdsrisici.

Den belgiske regering erkendte i sit svar af 4. februar 2010, at forbuddet mod som 
praktiserende læge at udøve erhvervet arbejdsmediciner er en hindring for 
etableringsfriheden, der er sikret ved artikel 49 i TEUF. Den belgiske regering har imidlertid 
gjort gældende, at den pågældende hindring er begrundet i nødvendigheden af at beskytte 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Den belgiske regering har anført, at denne hindring er 

                                               
1 Lov af 4. august 1996 om arbejdstagernes velvære under udøvelsen af deres arbejde.
2 § 42, stk. 2, i lov af 4. august 1996.
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rimelig og nødvendig, da organisationer, der er specialister i arbejdsmedicin, omfatter flere 
eksperter, som på en integreret og tværfaglig måde er bedre rustet til ikke blot at udføre 
medicinsk kontrol, men også risikostyring med henblik på at tilbyde en kontinuerlig 
kvalitetsforebyggelse. Dette system er for øvrigt i overensstemmelse med direktiv 
89/391/EØF om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet og dets formål, som er 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstagerne og en kontinuerlig og integreret 
risikoforebyggelse.1

Kommissionen bemærker først, at retspraksis for direktiv 89/391/EØF, som den belgiske 
regering har gennemført i Belgien ved den ovennævnte lovgivning på området, ikke giver 
direkte oplysninger vedrørende det spørgsmål, der rejses i andragendet. Formålet med dette 
direktiv er ifølge den første betragtning at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et 
højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.2 I henhold til artikel 7 i 
direktivet definerer medlemsstaterne de tilstrækkelige færdigheder og kvalifikationer for de 
beskyttelses- og forebyggelsestjenester, der oprettes i eller uden for en virksomhed. Det ser 
ved første øjekast ikke ud til, at direktivet forhindrer medlemsstaterne i at vedtage 
foranstaltninger i lighed med dem, som Belgien har vedtaget i det pågældende tilfælde. I 
henhold til EF-Domstolens retspraksis kommer personers sundhed og liv i første række blandt 
de beskyttede goder og interesser, og det er op til medlemsstaterne at fastsætte niveauet for 
beskyttelse af folkesundheden, samt hvordan de vil nå dette niveau.3 Kommissionen mener 
ikke, at der på grundlag af denne retspraksis, de foreliggende oplysninger og i betragtning af 
den belgiske regerings argument om nødvendigheden af på en kontinuerlig, integreret og 
tværfaglig måde at sikre kvalitetsforebyggelse af risiciene på arbejdspladsen, kan påvises en 
overtrædelse af artikel 49 i TEUF i det foreliggende tilfælde. 

Hvad angår det andet aspekt, har den belgiske regering informeret Kommissionen om, at i 
henhold til § 22 i kongelig anordning af 27. marts 19984 er udøvelsen af erhvervet 
arbejdsmediciner forbeholdt enten indehaveren af et eksamensbevis, som giver ret til at 
praktisere som arbejdsmediciner, eller indehaveren af en titel som speciallæge i 
arbejdsmedicin eller enhver person, som har bestået en teoretisk uddannelse - herunder de fag, 
der undervises i på den tværfaglige grunduddannelse - med henblik på at opnå titlen 
speciallæge i arbejdsmedicin, og som har erhvervet denne titel senest i de tre følgende år. Den 
belgiske regering har anført, at betingelserne for at praktisere arbejdsmedicin i Belgien er de 
samme for belgiske statsborgere som for andre europæere. Vedrørende anerkendelse af 
kvalifikationer som speciallæge i arbejdsmedicin, der er erhvervet i en anden medlemsstat, 
finder ordningen for automatisk anerkendelse anvendelse i kraft af § 44 d, stk. 1, i kongelig 
anordning af 27. marts 2008, som ændrer kongelig anordning nr. 78 af 10. november 1967 om 
udøvelse af sundhedspleje. 

Den belgiske regering har ligeledes gjort gældende, at kravet om kendskab til fransk med 
henblik på at udøve arbejdsmedicinsk virksomhed i Vallonien er berettiget for at sikre de 
tilbudte tjenesters kvalitet. Dette er i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF om 

                                               
1 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.
2 Jf. dom af 22. maj 2003, Kommissionen mod Nederlandene, C-441/01, Sml. s. I-5463, af 6. april 2006, 
Kommissionen mod Østrig, C-428/04, Sml. s. I-3325, af 5. juni 2008, Kommissionen mod Frankrig, C-226/06.
3 Dom af 19. maj 2009, Kommissionen mod Italien, C-531/06, endnu ikke offentliggjort i Sml, præmis 36.
4 Kongelig anordning af 27. marts 1998 om eksterne tjenester til forebyggelse og beskyttelse på arbejdspladsen
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anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. I henhold til artikel 53 i dette direktiv skal 
en læge, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet anerkendt, være i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve erhvervet i værtsmedlemsstaten. 
Endvidere mener Kommissionen, at det nævnte krav i betragtning af udfordringerne i 
forbindelse med beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed, og forudsat at de krævede 
sprogkundskaber ikke går ud over det, der er nødvendigt, samt at kundskaberne kan 
dokumenteres på enhver passende måde, ikke umiddelbart er uforholdsmæssigt."


