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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die uit Eupen (het Duitstalige deel van België) afkomstig is, klaagt dat het in België, 
anders dan in Nederland en Duitsland, onmogelijk is om een particuliere praktijk als 
arbeidsgeneesheer op te zetten. Indiener wijst er ook op dat Belgische artsen die in 
arbeidsgeneeskunde gespecialiseerd zijn, alleen als bedrijfsarts kunnen werken en dat 
bedrijfsartsen hun specialisatieopleiding moeten hebben gevolgd in het gewest (Wallonië of 
Vlaanderen) waar zij hun beroep uitoefenen. Omdat indiener deze situatie absurd vindt, 
verzoekt hij het Europees Parlement na te gaan of de Belgische regels voor 
arbeidsgeneesheren in overeenstemming zijn met de toepasselijke EU-regelgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat indiener een Belgisch staatsburger is, die 
werkt als onafhankelijk arts in Nederland en aan wie het niet is toegestaan om een particuliere 
praktijk als arbeidsgeneesheer in België op te zetten. Volgens indiener kunnen bedrijfsartsen 
in België alleen arbeidsgeneeskundige activiteiten uitoefenen in het kader van een 
dienstverband als bedrijfsarts dan wel op zelfstandige basis in het kader van specifieke 
rechtsvormen die zijn gevestigd naar Belgisch recht. Bijgevolg lijkt het voor hem niet 
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mogelijk om in België arbeidsgeneeskundige diensten aan te bieden als zelfstandig 
beroepsbeoefenaar.

Relevant in deze zaak zijn de regels in het EG-Verdrag met betrekking tot de vrijheid van 
vestiging en het vrij verrichten van diensten (artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag). 
Nationale regels die dienstverleners verplichten een specifieke rechtsvorm aan te nemen als 
voorwaarde voor het leveren van hun diensten, worden in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie doorgaans beschouwd als een beperking van de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten (artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag). In bepaalde gevallen kunnen 
deze beperkingen echter gerechtvaardigd zijn. Daarom hoeven zij niet onverenigbaar te zijn 
met het Gemeenschapsrecht, al zullen zij wel evenredig moeten zijn.

De Commissie beschikt niet over specifieke informatie over het regelgevingskader dat van 
toepassing is op bedrijfsartsen in België, en is om die reden vooralsnog niet in de positie om 
een oordeel te geven over de vraag of de Belgische wetgeving die voor deze diensten geldt, 
verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht.

Dienovereenkomstig heeft de Commissie de Belgische autoriteiten gevraagd om meer 
gedetailleerde informatie te verstrekken over de regels die gelden voor de activiteit van 
bedrijfsartsen in dat land, evenals over wat er feitelijk met deze regels wordt beoogd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Indiener, een Belgische arts die gevestigd is in Nederland en die zich in België wenst te 
vestigen als zelfstandig arbeidsgeneesheer, beklaagt zich in hoofdzaak over twee aspecten van 
de wetgeving en de administratieve praktijk in België, namelijk: a) de verplichting om het 
beroep van arbeidsgeneesheer uit te oefenen onder vastgestelde contractuele vormen, en 
bijgevolg het verbod om het als zelfstandige uit te oefenen; b) de erkenning van buitenlandse 
diploma's van arbeidsgeneesheren in Wallonië en de daarvoor vereiste kennis van het Frans. 

Wat het eerste van deze twee aspecten betreft, heeft de Belgische regering in haar antwoorden 
van respectievelijk 28 oktober 2009 en 4 februari 2010 verklaard dat op grond van artikel 42 
van de wet van 4 augustus 19961 een arts het beroep van arbeidsgeneesheer in België 
uitsluitend in de twee volgende vormen mag uitoefenen: a) ofwel als werknemer van de 
werkgever waarvan de arbeidsplaats gecontroleerd wordt ter preventie van beroepsrisico's, b) 
ofwel als preventieadviseur in het kader van een organisatie die gespecialiseerd is in 
arbeidsgeneeskunde. De Belgische regering heeft in de hierboven vermelde antwoorden 
duidelijk gemaakt dat een arts om arbeidsgeneeskunde buiten een onderneming uit te oefenen 
ofwel in dienst moet zijn bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 
ofwel als zelfstandige een ondernemingsovereenkomst moet afsluiten met een dergelijke 
externe dienst om te komen tot een duurzame samenwerking tussen de werkgever en de 
preventieadviseur.2 Hieruit volgt dat het beroep van arbeidsgeneesheer in België niet kan 
worden uitgeoefend in de vorm van een rechtstreeks contract tussen een zelfstandige arts en 
de werkgever waarvan de arbeidsplaats gecontroleerd wordt ter preventie van beroepsrisico's.

                                               
1 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
2 Artikel 42, lid 2 van de wet van 4 augustus 1996.
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De Belgische regering heeft in haar antwoord van 4 februari 2010 toegegeven dat het verbod 
om het beroep van arbeidsgeneesheer als zelfstandig arts uit te oefenen een belemmering 
vormt voor de vrijheid van vestiging die gegarandeerd wordt door artikel 49 VWEU. De 
Belgische regering heeft echter aangevoerd dat de belemmering in kwestie gerechtvaardigd 
wordt door de noodzaak om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te 
beschermen. Deze regering heeft geredeneerd dat deze belemmering adequaat en noodzakelijk 
is, omdat organisaties die gespecialiseerd zijn in arbeidsgeneeskunde bestaan uit verschillende 
deskundigen die op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze beter in staat zijn om niet 
alleen het medische toezicht uit te voeren maar ook de risico’s te beheersen, teneinde continu 
een preventie van hoge kwaliteit te bieden. Dit systeem zou overigens in overeenstemming 
zijn met Richtlijn 89/391/EEG betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
op het werk en met de doelstelling ervan om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming 
van werknemers en continue en geïntegreerde risicopreventie.1

De Commissie merkt allereerst op dat de jurisprudentie over Richtlijn 89/391/EEG, die in 
België in casu door de Belgische regering is omgezet in de hierboven genoemde wetgeving,
geen directe aanwijzingen geeft met betrekking tot de kwestie die door dit verzoekschrift aan 
de orde is gesteld. Deze richtlijn heeft echter volgens zijn eerste overweging uitdrukkelijk ten 
doel de verbetering van met name het arbeidsmilieu te bevorderen, teneinde een betere 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers te waarborgen.2 Volgens 
artikel 7 van de richtlijn wordt het aan de lidstaten overgelaten om de capaciteiten en 
bekwaamheden te bepalen die noodzakelijk zijn voor binnen of buiten het bedrijf opgerichte 
beschermings- en preventiediensten. Op het eerste gezicht lijkt de richtlijn de lidstaten niet te 
verhinderen om maatregelen te treffen zoals België in dit geval gedaan heeft. Volgens de 
jurisprudentie van het Hof staan de gezondheid en het leven van mensen op de eerste plaats 
bij de beschermde goederen en belangen en is het de taak van de lidstaten om te beslissen op 
welk niveau zij de bescherming van de volksgezondheid willen waarborgen en op welke wijze 
dit niveau bereikt moet worden.3 De Commissie is van mening dat in het licht van deze 
jurisprudentie, op basis van de gegevens waarover zij beschikt en gezien het argument waarop 
de Belgische regering zich beroept, voortvloeiend uit de noodzaak om op de arbeidsplaats een 
risicopreventie te waarborgen die van goede kwaliteit, continu, geïntegreerd en 
multidisciplinair is, er in casu geen duidelijke schending van artikel 49 VWEU kan worden 
vastgesteld.

Wat het tweede aspect betreft, heeft de Belgische regering in deze zaak de Commissie 
geïnformeerd dat op grond van artikel 22 van het koninklijk besluit van 27 maart 19984 de 
uitoefening van arbeidsgeneeskunde is voorbehouden aan ofwel de houder van een diploma 
dat de uitoefening van de arbeidsgeneeskunde toestaat, ofwel aan de houder van een titel van 
medisch specialist in de arbeidsgeneeskunde, ofwel aan iedere persoon die geslaagd is voor de 
theoretische opleiding – inclusief de theoretische kennis die onderwezen wordt bij de 

                                               
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
2 Zie arresten van 22 mei 2003, Commissie/Nederland, C-441/01, Jurispr. blz. I-5463; van 6 april 2006, 

Commissie/Oostenrijk, C-428/04, Jurispr. blz. I-3325; van 5 juni 2008, Commissie/Frankrijk, C-226/06.
3 Arrest van 19 mei 2009, Commissie/Italie, C-531/06, nog niet gepubliceerd, punt 36.
4 Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het 

werk.



PE429.650/REV 4/4 CM\816604NL.doc

NL

multidisciplinaire basisopleiding – ter verkrijging van de titel van medisch specialist in de 
arbeidsgeneeskunde, en die deze titel uiterlijk in de drie daaropvolgende jaren verkrijgt. De 
Belgische regering heeft duidelijk gemaakt dat de voorwaarden voor het beoefenen van
arbeidsgeneeskunde in België gelijk zijn voor Belgische en Europese onderdanen. Voor de 
erkenning van de in een andere lidstaat verworven kwalificaties van medisch specialist in de 
arbeidsgeneeskunde geldt in principe het automatische erkenningssysteem op grond van 
artikel 44 quinquies, §1 van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende wijziging van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 
gezondheidszorgberoepen.

De Belgische regering heeft eveneens aangevoerd dat het vereiste van kennis van het Frans
voor het uitoefenen van het beroep van arbeidsgeneesheer in Wallonië gerechtvaardigd is om 
de kwaliteit van de geboden diensten te waarborgen. Dit is in overeenstemming met 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Volgens artikel 53 
van deze richtlijn moet een arts wiens beroepskwalificatie erkend is, beschikken over de 
benodigde talenkennis die voor de uitoefening van zijn beroep in de ontvangende lidstaat
vereist is. Bovendien is de Commissie van mening dat gezien de belangen die gemoeid zijn 
met de bescherming van de gezondheid van werknemers en mits het vereiste niveau van de 
talenkennis niet verder gaat dan noodzakelijk en mits deze kennis kan worden aangetoond 
door elk geschikt middel, dit vereiste op het eerste gezicht niet disproportioneel is.


