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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1426/2010, ingediend door Anna Iványi (Hongaarse nationaliteit), 
namens de stichting Beklen, over vermeende inbreuk door Hongarije op Richtlijn 
2005/36/EG in verband met de erkenning van de beroepskwalificaties van 
verloskundigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat met name artikel 42 van Richtlijn 2005/36/EG, waarin de vakbekwaamheid 
van verloskundigen wordt gedefinieerd, door Hongarije wordt veronachtzaamd. Dit zou een 
probleem vormen voor verloskundigen uit andere lidstaten die hun beroep in Hongarije willen 
uitoefenen; zij zouden niet dezelfde verantwoordelijkheden krijgen als in hun thuisland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"In artikel 42, lid 2, van Richtlijn 2005/36/EG1 worden de elf beroepswerkzaamheden 
vastgelegd die verloskundigen mogen verrichten.

In antwoord op de vraag van de Commissie over de toepassing van dit artikel, antwoordden 
de Hongaarse autoriteiten op 20 juni 2011 dat Hongarije deze bepaling ten uitvoer heeft 
gelegd in bijlage II van Besluit 15/2006 van de minister van Onderwijs, waarin de 
vaardigheden worden genoemd die verloskundigen bij hun afstuderen moeten bezitten. De in 
artikel 42 van deze richtlijn genoemde werkzaamheden vallen onder deze vaardigheden.
                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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Ook stuurden de Hongaarse autoriteiten de Commissie de tekst toe van Regeringsbesluit 
96/2003, op grond waarvan verloskundigen een vergunning mogen aanvragen om als 
zelfstandige te werken.

In hetzelfde antwoord verwezen de Hongaarse autoriteiten naar artikel 2 van Regeringsbesluit 
35/2011, dat verloskundigen toestaat om bevallingen buiten het ziekenhuis te begeleiden, op 
voorwaarde dat zij een post-secundaire of academische graad in de verloskunde hebben 
behaald aan een universiteit of instelling voor hoger onderwijs binnen het bachelorstelsel. In 
dit geval kunnen de autoriteiten ten minste twee jaar ervaring in een verloskamer eisen of ten 
minste twee jaar ervaring en een certificaat dat aantoont dat de verloskundige niet alleen over 
de juiste papieren beschikt, maar ook minstens vijftig bevallingen heeft bijgewoond.

Deze bepaling lijkt ook in overeenstemming te zijn met de EU-wetgeving, omdat de EU-
regels alleen voorschrijven dat verloskundigen toegang moeten hebben tot het uitvoeren van 
bevallingen in het algemeen, maar de lidstaten niet verbieden specifieke voorwaarden te 
stellen aan het uitvoeren van bevallingen buiten het ziekenhuis, die hogere risico's met zich 
kunnen meebrengen voor zwangere vrouwen en pasgeboren baby's. De richtlijn belet de 
lidstaten niet specifieke vereisten te stellen aan beroepsbeoefenaars op hun grondgebied 
wanneer deze vereisten door het algemene openbare belang worden gerechtvaardigd.

Conclusie

Gezien het uitgebreide antwoord van de Hongaarse autoriteiten en op grond van de zeer 
beperkte informatie in het verzoekschrift, heeft de Commissie geen inbreuk op artikel 42 
kunnen vaststellen in de Hongaarse wetgeving waarmee de richtlijn ten uitvoer wordt gelegd. 
De Hongaarse wetgeving biedt volgens de EU-normen gekwalificeerde verloskundigen 
toegang tot de in artikel 42 van de richtlijn genoemde beroepswerkzaamheden, en staat hun 
tegelijkertijd toe hun beroep op zelfstandige basis uit te voeren, wat in overeenstemming is 
met de richtlijn.


