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1. Inleiding 
 
De arresten Kohll en Decker en de daarop volgende rechtspraak betreffende het vrij verkeer 
van patiënten van het Europees Hof van Justitie hebben zowel bij beleidsmakers als bij 
verschillende actoren in het gezondheidsveld voor flink wat opschudding gezorgd.  Deze 
jurisprudentie was vooral een duidelijk signaal voor de lidstaten dat de sector van de 
gezondheidszorg niet kan worden afgeschermd van de invloed van de Interne Markt.  Het 
gebrek aan bevoegdheid van de EU op het vlak van gezondheidszorg kan de impact van de 
internemarktregelen op de organisatie ervan niet verhinderen.  Maar deze ontwikkelingen 
mogen niet overschat worden.  De gesloten deur van nationale territorialiteit werd slechts op 
een kier gezet.  Door de heisa rond patiëntenmobiliteit wordt wel eens vergeten dat deze 
patiënten worden verzorgd door economisch actieve personen die evenzeer van hun 
fundamentele EU-vrijheden gebruik kunnen maken.  Deze bijdrage belicht een aantal 
belangrijke aspecten van het verschijnsel.  De Europese gezondheidsmedewerker (arts, 
verpleegkundige, tandarts, vroedvrouw, kinesitherapeut, apotheker, …) kan op tijdelijke of 
permanente basis zijn activiteiten in een andere dan zijn lidstaat van oorsprong gaan 
uitoefenen.  Om dit gemakkelijker te maken, werd door de Gemeenschap een instrumentarium 
voor mobiliteit uitgewerkt.  In deze bijdrage wordt dit hoofdzakelijk vanuit het oogpunt van 
het vrij verkeer van artsen bestudeerd.  Door de erkenning van de professionele kwalificaties 
voor gereglementeerde beroepen wordt vermeden dat de beroepsbeoefenaars op de 
uiteenlopende reglementeringen van de lidstaten botsen.  Deze Europese regelgeving is 
evenwel niet vrij van gebreken en is daardoor niet altijd waterdicht met het oog op de 
bescherming van de patiënt en de kwaliteit van de verstrekte zorg.  Een nieuwe kaderrichtlijn 
voor de erkenning van beroepskwalificaties is al sinds 2002 in de maak.   
Eenmaal de gezondheidsmedewerker de stap naar een andere lidstaat heeft gezet, wordt hij 
bovendien geconfronteerd met het gezondheidszorgsysteem van deze “lidstaat van 
ontvangst”, met geheel eigen regels wat de uitoefening van het beroep betreft.  Hier wordt 
nagegaan hoe de beroepsbeoefenaar zich verhoudt tot deze “beroepsregels sensu lato” en 
wordt al een blik geworpen op het voorstel van EU-commissaris Bolkestein voor een richtlijn 
betreffende diensten op de Interne Markt.  Tenslotte wordt de mobiliteit van 
gezondheidsmedewerkers bekeken in het licht van haar nieuwste uitdaging door de toetreding 
van 10 nieuwe lidstaten.  Hoewel het fenomeen hoogstwaarschijnlijk, zoals ten tijde van de 15 
lidstaten, ook in een uitgebreide EU kwantitatief beperkt zal blijven, zal de waakzaamheid 
over de kwaliteit van de verstrekte diensten en over de manier van rekruteren in de nieuwe 
lidstaten de nodige inspanningen vergen, zowel op nationaal als op Europees niveau.  De 
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essentiële rol van gekwalificeerd en gemotiveerd gezondheidszorgpersoneel in een tijdperk 
vol uitdagingen voor de gezondheidszorgsystemen van de lidstaten noopt tot meer aandacht 
voor deze problematiek op Europees vlak.  Dit overzicht is alvast een aanzet. 
2. No competence, much influence” 
 
De bevoegdheid voor gezondheidszorg heeft op het niveau van de Europese Unie reeds een 
lange evolutie achter de rug en is tot op vandaag nog steeds en meer dan ooit in beweging.  
Waar de aandacht voor gezondheid onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) nog beperkt bleef tot beroepsrisico’s in de kolen- en staalindustrie en een fragment 
van de opbrengsten uit deze sector gereserveerd werd voor onderzoek naar de betrokken 
beroepsziekten, worden we tegenwoordig met een totaal ander beeld geconfronteerd.  De 
verdragswijzigingen door de Europese Eenheidsakte (1986), het Verdrag van Maastricht 
(1992) en het Verdrag van Amsterdam (1997) zorgden voor een gestage toename van de 
interesse voor gezondheid op Europees niveau.  Vooral de verdragswijziging in Maastricht 
werd een ommezwaai door de nieuw ingeschreven opdracht van de Europese Unie om door 
haar beleid bij te dragen aan de verwezenlijking van een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid, onder meer in de vorm van concrete gemeenschapsbevoegdheden op 
het gebied van ziektepreventie en gezondheidsbescherming.  Deze bevoegdheid voor 
“volksgezondheid” werd nog verder uitgewerkt door het Verdrag van Amsterdam tot het 
huidige artikel 152 EG, echter eerder als paniekreactie in de nasleep van de BSE-crisis dan als 
resultaat van een weloverwogen denkproces over hoe de bevoegdheden van de Europese Unie 
op het vlak van gezondheid verder zouden moeten evolueren1.  Door het Verdrag van Nice 
werd niet meer aan deze tekst geraakt en vandaag bepaalt art. 152 EG2 dat “bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap […] een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd [wordt]”.  Het optreden van de 
Europese Unie mag dat van de lidstaten slechts aanvullen en is gericht op de verbetering van 
de volksgezondheid, de preventie van ziekten en het wegnemen van bronnen van gevaar voor 
de menselijke gezondheid.  Bovendien kan de Gemeenschap samenwerking tussen de 
lidstaten aanmoedigen, hun optreden ondersteunen en de samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties bevorderen.  Bekende voorbeelden van dit volksgezondheidsbeleid 
zijn de initiatieven op het gebied van kanker (‘Europe against cancer’), drugsmisbruik, AIDS 
(‘Europe against AIDS’) of de antirookcampagne voor jongeren (‘Feel free to say no’)3, maar 
recentelijk ook het “Denkproces op Hoog Niveau over de Mobiliteit van Patiënten en de 
Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg in de Europese Unie”4 en het “EU Forum over 
Gezondheidsbeleid”5.  Met de verdragsrechtelijke verankering van de 
                                                 
1 HOLLAND, W., MOSSIALOS, E. en PERMANAND, G., “Public health policies and priorities in Europe”, in 
HOLLAND, W., MOSSIALOS, E., BELCHER, P. en MERKEL, B., Public health policies in the European 
Union, Ashgate, Aldershot, 1999, 3-7. 
2 Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, P.B. C 325/33 van 24 
december 2002 (ook op http://europa.eu.int/eur-lex/nl/treaties/dat/EC_consol.pdf (laatst geconsulteerd op 02-09-
2004)). 
3 Zie ook de website van het DG Volksgezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie op 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer (laatst geconsulteerd op 02-09-2004). 
4 Mededeling van de Commissie, Follow-up van het denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten 
en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, Brussel, 20 april 2004, COM(2004) 301 
definitief. 
5 Het EU Health Forum is een informatie- en consultatiemechanisme om ervoor te zorgen dat het 
volksgezondheidsbeleid van de Gemeenschap wordt afgestemd op de noden en bekommernissen van de burgers.  
Organisaties van patiënten en gezondheidsmedewerkers kunnen er samen met andere gezondheidsactoren hun 
mening ventileren over de ontwikkeling van het beleid, de implementatie ervan en de vaststelling van 
prioriteiten.  Zie http://www.europa.eu.int/comm/health/ph_overview/health_forum/health_forum_en.htm (laatst 
geconsulteerd op 02-09-2004). 
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volksgezondheidsbevoegdheid van de Europese Unie werd echter meteen ook een belangrijke 
begrenzing en een onmiddellijke toepassing van het subsidiariteitsbeginsel6 ingeschreven.  
“Bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid worden de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig geëerbiedigd”.  Dit vijfde lid van 
art. 152 EG is de schriftelijke neerslag van de heilige vrees van de lidstaten voor een te grote 
supranationale inmenging op het beschermde domein van de gezondheidszorg.   
 
De organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging 
behoren nog steeds tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten en wordt door hen ook als 
dusdanig bewaakt.  Zij willen deze verantwoordelijkheden behouden en er zijn goede 
argumenten te vinden waarom de ‘subsidiariteitsbalans’ inderdaad naar de lidstaten overhelt7.  
Terwijl schaalvoordelen en efficiëntie een pleidooi vóór een communautaire aanpak kunnen 
staven, moet men tot op heden concluderen dat de EU de ervaring, de middelen en de 
toerekenbaarheid mist om grote verantwoordelijkheden te dragen inzake de organisatie van de 
stelsels van gezondheidszorg.  Toch is de realiteit iets complexer.  Hoewel gezondheidszorg 
als onderdeel van de sociale zekerheid een nationale bevoegdheid gebleven is, betekent dit 
geenszins dat de organisatie en verstrekking ervan geïsoleerd kan blijven van het Europees 
recht.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie “laat het gemeenschapsrecht de 
bevoegdheid van de lidstaten om hun stelsels van sociale zekerheid in te richten onverlet”, 
maar “niettemin behoren de lidstaten bij de uitoefening van deze bevoegdheid het 
gemeenschapsrecht te eerbiedigen” 8.  Dat de nationale stelsels van gezondheidszorg niet 
buiten het bereik van het Europese éénmakingsproces konden blijven is evident.  Vrij verkeer 
van goederen, personen en diensten betekent immers ook respectievelijk vrij verkeer van 
geneesmiddelen en medisch materiaal, migrerende gezondheidsmedewerkers en het 
grensoverschrijdend aanbod van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging of private 
ziekteverzekering.  Uit onderzoek is gebleken dat de impact van de Interne Markt op 
gezondheidszorg niet mag onderschat worden.  Over de periode tussen 1958 en 1998 werden 
aan de hand van bepaalde ‘inclusiecriteria9’ 233 interventies, onder de vorm van 
internemarktwetgeving (65 %) en jurisprudentie van het Hof van Justitie (35 %), met een 
potentiële impact op gezondheidsdiensten vastgesteld.  Vooral het vrij verkeer van goederen 
en het vrij verkeer van personen tellen het grootste aantal interventies, met een grote dichtheid 
aan maatregelen op het gebied van geneesmiddelen en vrij verkeer van artsen, 

                                                 
6 Art. 5, lid 2, EG: “Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de 
gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt”. 
7 De lidstaten hebben ervaring met het omgaan met schaarse middelen voor een steeds groter wordende 
zorgvraag, de middelen komen grotendeels voort uit nationaal geheven belastingen en nationaal geïnde sociale 
bijdragen, de EU levert zelf geen enkele bijdrage aan de financiering van de gezondheidszorg, de 
gezondheidstoestand van de bevolking varieert vaak sterk van lidstaat tot lidstaat en ook ethische standpunten 
ten aanzien van gezondheidszorg kunnen sterk nationaal gekleurd zijn (cf. abortus, euthanasie).  Zie NICKLESS, 
J., “The Internal Market and the Social Nature of Health Care”, in McKEE, M., MOSSIALOS, E en BAETEN, 
R. (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, PIE Peter-Lang, Brussel, 2002, 66-67. 
8 H.v.J. nr. C-238/82 (Duphar), 7 februari 1984, Jur. 1984, 523, r.o. 16-21; H.v.J. nr. C-70/95 (Sodemare), Jur. 
1997, 3395, r.o. 27; H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 1998, Jur. 1998, 1931, r.o. 17-19; H.v.J. nr C-120/95 
(Decker), 28 april 1998, Jur. 1998, 1831, r.o. 21-23 en H.v.J. nr C-385/99 (Müller-Fauré / Van Riet), 13 mei 
2003, Jur. 2003, 4509, r.o. 100. 
9 De betrokken interventies dienden zowel naar gezondheidsdiensten als naar de Interne Markt te verwijzen. 
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verpleegkundigen en andere gezondheidsmedewerkers10.  De steeds groter wordende invloed 
van de regels van de Interne Markt – van de openlijke en directe impact tot wat men ‘Euro-
creep’ noemt – op de nationale systemen van gezondheidszorg valt niet te ontkennen en zal in 
de toekomst naar grote waarschijnlijkheid toenemen. 
 
Deze toestand van “no competence, much influence” werd zeer duidelijk in de schijnwerpers 
geplaatst door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie over grensoverschrijdende 
geneeskundige verzorging in het licht van het vrij verkeer van goederen en diensten.  Wat 
voor ‘ingewijden’ in het Europees recht voor de hand lag, sloeg bij beleidsverantwoordelijken 
en verschillende actoren in de gezondheidssector in als een bom.  Het Hof maakte in een reeks 
van arresten duidelijk dat de mogelijkheid van de lidstaten om patiënten niet terug te betalen 
voor in het buitenland genoten geplande zorg, indien zij daarvoor geen toestemming hadden 
verkregen van het daarvoor bevoegde orgaan, niet onverkort kon blijven bestaan.  In de 
arresten Kohll en Decker van 1998 werd voor het eerst door het Hof gesteld dat een nationale 
regeling die de vergoeding van tandheelkundige hulp (Kohll) of voor een bril met 
corrigerende glazen (Decker) door een in een andere lidstaat gevestigde zorgverstrekker (resp. 
orthodontist en opticien) volgens het tarief van de lidstaat van verzekering afhankelijk stelt 
van de toestemming van het socialezekerheidsorgaan van de verzekerde, niet langer kan 
aanvaard worden.  Dergelijke regeling schrikt de sociaalverzekerden immers af om zich tot 
medische hulpverleners in een andere lidstaat te wenden en vormt dus zowel voor de 
buitenlandse gezondheidsmedewerkers als voor de betrokken patiënten een belemmering van 
het vrij verrichten van diensten.  Het behoud van het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel, de kwaliteit van de verleende zorg en een evenwichtige, voor 
iedereen toegankelijke verzorging door artsen en ziekenhuizen werden in beide zaken door 
het Hof erkend als mogelijke rechtvaardigingsgronden, maar konden in de voorgelegde 
gevallen de belemmering van de verdragsvrijheden niet wettigen.  In 2001 bevestigde het 
arrest Geraets-Smits / Peerbooms11 de strijdigheid van de toestemmingsvereiste met de vrije 
dienstverrichting, maar kon het Nederlandse ziekenfonds met succes een beroep doen op de 
rechtvaardigingsgronden van behoud van het financieel evenwicht en de nood aan een 
evenwichtig en toegankelijk aanbod van behandeling door artsen en ziekenhuizen.  In 
tegenstelling tot de ambulante zorg die door Kohll en Decker werd genoten, ging het in deze 
zaak immers om ziekenhuisbehandelingen, waarvoor de nood aan planning12 door het Hof 
werd erkend. Bij intramurale zorg werd deze als essentieel beschouwd om een toereikende en 
permanente toegang tot een evenwichtig aanbod van kwaliteitszorg te bieden, de kosten te 
beheersen en verspilling van financiële en technische middelen en personeel te vermijden.  
Bovendien stelde het Hof een ‘communautaire grens’ aan de gebruikelijkheidsvoorwaarde en 
de noodzakelijkheidsvoorwaarde van een buitenlandse behandeling binnen een regeling van 
voorafgaande administratieve toestemming.  De voorwaarde van ‘gebruikelijkheid’ van een 
behandeling ‘in de kring der beroepsgenoten’ werd aanvaard indien dit gelijkgesteld werd met 
“voldoende beproefd en deugdelijk bevonden door de internationale medische wetenschap”13 
en de voorwaarde van ‘noodzakelijkheid’ van de uit te voeren behandeling werd door het Hof 
slechts gerechtvaardigd geacht voor zover dit betekent “dat de toestemming om in een andere 
lidstaat een behandeling te ondergaan uit dien hoofde alleen mag worden geweigerd, 

                                                 
10 WISMAR, M. en BUSSE, R., “Analysis of SEM legislation and jurisdiction”, in BUSSE, R., WISMAR, M. en 
BERMAN, P.C. (eds.), The European Union and Health Services. The Impact of the Single European Market on 
Member States, IOS Press, Amsterdam, 2002, 42-44. 
11 H.v.J. nr C-157/99 (Geraets-Smits / Peerbooms), 12 juli 2001, Jur. 2001, 5473. 
12 Planning van het aantal infrastructuren voor ziekenhuizen, hun geografische spreiding, hun inrichting en de 
uitrusting waarover zij beschikken of zelfs de aard van de medische diensten die zij kunnen aanbieden. 
13 H.v.J. nr C-157/99 (Geraets-Smits / Peerbooms), 12 juli 2001, Jur. 2001, 5473, r.o. 108. 
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wanneer bij een instelling waarmee het ziekenfonds van de verzekerde een overeenkomst heeft 
gesloten, tijdig een identieke of voor de patiënt even doeltreffende behandeling kan worden 
verkregen”14.  Tenslotte werd in het arrest Müller-Fauré / van Riet15 van mei 2003 
nadrukkelijk bevestigd dat ‘Kohll en Decker’ ook van toepassing is op het Nederlandse in-
natura-stelsel16 en dat de toestemmingsvereiste bij ambulante zorg ook daar een niet te 
rechtvaardigen belemmering vormt.  De beoordelingswijze van de ‘tijdigheid’ uit de 
noodzakelijkheidsvoorwaarde van Geraets-Smits / Peerbooms werd verder aangevuld als 
zijnde “rekening houden met alle omstandigheden van het concrete geval, door niet alleen de 
gezondheidstoestand van de patiënt op het moment waarop de toestemming wordt gevraagd, 
en eventueel de mate van pijn of de aard van de handicap van de patiënt, waardoor het 
bijvoorbeeld onmogelijk of bijzonder moeilijk is beroepswerkzaamheden te verrichten, maar 
ook diens antecedenten naar behoren in aanmerking te nemen”17.  Deze rechtspraak werd 
recent nog herhaald in de arresten Inizan18 en Leichtle19. 
 
Het is algemeen bekend dat de Europese rechtspraak inzake patiëntenmobiliteit heel wat 
opschudding heeft veroorzaakt bij de lidstaten, maar ook heel wat rechtsgeleerde pennen heeft 
geïnspireerd20.  Vele artikels en annotaties deden vaststellingen en voorspellingen over de 
impact van de betrokken rechtspraak, niet in het minst omdat in de opeenvolging van de 
verschillende zaken telkens meer vragen werden gecreëerd dan opgelost.  “A complete waste 
of ink”, zo stelde Ad Geelhoed, advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, op de 

                                                 
14 H.v.J. nr C-157/99 (Geraets-Smits / Peerbooms), 12 juli 2001, Jur. 2001, 5473, r.o. 108. 
15 H.v.J. nr C-385/99 (Müller-Fauré / van Riet), 13 mei 2003, Jur. 2003, 4509. 
16 En niet alleen op de terugbetalingssystemen in België, Frankrijk en Luxemburg, zoals vele lidstaten met een 
in-natura-stelsel (cf. Nederland, Duitsland) of een nationale gezondheidsdienst (cf. Verenigd Koninkrijk, Spanje) 
na de arresten Kohll en Decker beweerden.  De Belgische regering kwam in dit verband tussen in het arrest 
Müller-Fauré / van Riet om te benadrukken dat het bijzondere karakter van het Nederlandse stelsel dat voorziet 
in verstrekkingen in natura, op zich geen reden van algemeen belang is die een belemmering van het vrije 
verkeer van diensten kan rechtvaardigen. 
17 H.v.J. nr C-385/99 (Müller-Fauré / van Riet), 13 mei 2003, Jur. 2003, 4509, r.o. 90. 
18 H.v.J. nr C-56/01 (Inizan), 23 oktober 2003, onuitg. 
19 H.v.J. nr C-8/02 (Leichtle), 18 maart 2004, onuitg. 
20 Een kleine selectie uit een brede waaier van artikels: BAETEN, R., “Over patiëntenmobiliteit en hoe het EU-
beleid hierop reageert”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2002, 863-880; BAEYENS, A., “Free 
movement of goods and services in health care: a comment on the Court cases Decker and Kohll from a Belgian 
point of view”, European Journal of Health Law 1999, Vol. 6, 373-383; BOYD, N., “Impact of the EU 
judgements on national healthcare delivery”, Eurohealth 2001, Vol. 7, nr. 4, 6; BUSSE, R., “Border-crossing 
patients in the EU”, Eurohealth 2002, Vol. 8, nr. 4, 19-21; CALLENS, S., “De terugbetaling van een 
buitenlandse ziekenhuisbehandeling”, T. Gez. 2001-2002, 95-99; DUBOIS, L., “La libre circulation des patients 
hospitaliers, une liberté sous conditions”, Revue de droit sanitaire et social 2001, 707-726; HATZOPOULOS, 
V.G., “Killing national health and insurance systems but healing patients?  The European market for health care 
services after the judgments of the ECJ in Vanbraekel and Peerbooms”, CML Rev. 2002, 683-729; JORENS, Y., 
“The right to Health Care across Borders”, in McKEE, M., MOSSIALOS, E en BAETEN, R. (eds.), The Impact 
of EU Law on Health Care Systems, PIE Peter-Lang, Brussel, 2002, 83-122; JORENS, Y., , „Europa en het recht 
op gezondheidzorg: een vrij verkeer van patiënten?”, in JANVIER, R., VAN REGENMORTEL, A. en 
VERVLIET, V. (eds.), Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2003, 529-597; 
LHERNOULD, J.-P., “Une caisse de sécurité sociale est-elle tenue de rembourser les frais médicaux engagés par 
un assuré dans un autre Etat membre?”, Revue de droit sanitaire et social 1998, 616-623; NICKLESS, J., 
“Smits/Peerbooms: clarification of Kohll and Decker?”, Eurohealth 2001, Vol. 7, nr. 4, 7-10; PALM, W. en 
NICKLESS, J., “Access to healthcare in the European Union.  The consequences of the Kohll and Decker 
judgments”, Eurohealth 2001, Vol. 7, nr. 1, 13-15; VAN DER STEEN, I., “Het arrest Smits en Peerbooms: 
toestemmingsvereisten voor ziekenhuiszorg in een andere lidstaat getoetst aan het vrije dienstenverkeer”, 
N.T.E.R. 2001, 213-221 en VAN RAEPENBUSCH, S., “Le libre choix par les citoyens européens des produits 
médicaux et des prestataires de soins, conséquence social du marché intérieur”, C.D.E. 1998, 683-697. 
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conferentie “Het Europa van de Gezondheidszorg” in maart 2004 te Charleroi21.  Volgens hem 
moet men uit een nuchtere analyse van de rechtspraak besluiten dat het grensoverschrijdend 
verkeer van patiënten die zelf op zoek gaan naar een voor hen passende behandeling nog 
steeds aan zware juridische beperkingen en voorwaarden gebonden blijft.  Zonder afbreuk te 
doen aan de uiterst interessante bijdragen en debatten die uit deze rechtspraak is 
voortgesproten, kan men inderdaad niet ontkennen dat de vrijmaking van het patiëntenverkeer 
in de Europese Unie niet de consequenties heeft gehad die door sommige onheilsprofeten 
werden voorspeld.  De massale patiëntenstroom voor geplande verzorging in het buitenland is 
tot op heden uitgebleven en dit was eigenlijk ook te verwachten.  Het Hof van Justitie gaf zelf 
al aan dat “het schrappen van de voorwaarde van voorafgaande toestemming voor dit type 
behandelingen [extramurale zorg] niet zou leiden tot een dermate grote toename van het 
grensverkeer van patiënten dat daardoor ondanks taalbarrières, geografische afstand, kosten 
voor verblijf in het buitenland en gebrek aan informatie over de aard van de daar geboden 
zorg, het financiële evenwicht van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel ernstig zou 
worden aangetast […]”22.  Taal, afstand, kosten en het gebrek aan informatie zijn dus de 
remfactoren die de patiënten uit eigen beweging het territoriale karakter van de nationale 
gezondheidszorg doen respecteren.  Het fenomeen van de grensoverschrijdende zorg blijft dus 
in grote mate beperkt tot initiatieven in de grensregio’s23, gespecialiseerde of 
hoogtechnologische zorg en gevallen waarin de patiënt goed op de hoogte is van de in het 
buitenland aangeboden zorg24.  Uit een onderzoek naar de patiëntenmobiliteit tot 1998 bleek 
reeds de geringe omvang van de ‘grensoverschrijdende zorg’ met een percentage van 0,3 à 0,5 
van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in de Europese Unie25.  De hoegrootheid van het 
fenomeen moet ook vandaag nog worden gerelativeerd.   
Het Hof van Justitie geeft echter in het arrest Kohll aan dat ook de andere kant van de 
‘dienstverhouding’ door zijn arrest geaffecteerd wordt: “Een dergelijke regeling schrikt de 
sociaalverzekerden af om zich tot medische hulpverleners in een andere lidstaat te wenden, en 
vormt zowel voor laatstgenoemden als voor hun patiënten een belemmering van het vrij 
verrichten van diensten”26.  Waar reeds uitvoerig werd geschreven en gedebatteerd over wat 
men volgens de GATS27-indeling van diensten de “consumption abroad” noemt, werd 
onterecht weinig aandacht besteed aan wat “commercial presence” en “movement of natural 
persons” wordt genoemd.  Het gaat hier om een verplaatsing van de dienstverstrekker naar het 
land van de dienstontvanger, hetzij op een permanente wijze (“vestiging”), hetzij op tijdelijke 
en occasionele basis (“dienstverrichting”)28.  De medische dienst kan inderdaad eveneens de 
                                                 
21 GEELHOED, A., “Vrijheid van patiëntenverkeer: een onbegrensde vrijheid?”, op het XXIVe Congres van de 
Belgische Vereniging der Ziekenhuizen “Het Europa van de Gezondheidszorg”, Charleroi Espace Meeting 
Européen, 4 en 5 maart 2004. 
22 H.v.J. nr C-385/99 (Müller-Fauré / van Riet), 13 mei 2003, Jur. 2003, 4509, r.o. 95. 
23 Zoals EUREGIO (bijvoorbeeld de Euregio Maas-Rijn, http://www.euregio-mr.org/ (laatst geconsulteerd op 
02-09-2004)) en INTERREG (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3 (laatst geconsulteerd op 02-
09-2004)). 
24 PALM, W., NICKLESS, J., LEWALLE, H. en COHEUR, A., “Implications of Recent Jurisprudence on the 
Co-ordination of Health Care Protection Systems”, General report produced for the Directorate-General for 
Employment and Social Affairs of the European Commission, AIM, Brussel, 2002, 41. 
25 PALM, W., NICKLESS, J., LEWALLE, H. en COHEUR, A., “Implications of Recent Jurisprudence on the 
Co-ordination of Health Care Protection Systems”, General report produced for the Directorate-General for 
Employment and Social Affairs of the European Commission, AIM, Brussel, 2002, 37. 
26 H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 1998, Jur. 1998, 1931, r.o. 35. 
27 General Agreement on Trade in Services, één van de multilaterale verdragen onder het framework van de 
World Trade Organisation (WTO).  Zie http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf (laatst 
geconsulteerd op 02-09-2004). 
28 De dienstverrichting heeft in tegenstelling tot de vestiging geen permanent, maar een tijdelijk karakter.  Dit 
moet niet alleen worden beoordeeld aan de hand van de duur van de dienst, maar tevens aan de hand van de 
frequentie, de periodiciteit of de continuïteit ervan.  Het tijdelijk karakter van de dienst sluit niet uit dat de 
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grenzen van de Unie overschrijden door de mobiliteit van gezondheidsmedewerkers: de 
“andere kant van Kohll en Decker”. 
 
3. Mobiliteit van gezondheidsmedewerkers 
 
De gezondheidsmedewerker kan als Europees burger een beroep doen op het vrij verkeer 
binnen de Interne Markt, hetzij als werknemer onder de bepalingen inzake het vrij verkeer van 
personen (art. 39 tot 42 EG), hetzij als zelfstandige onder het vrij verkeer van diensten (art. 49 
tot 55 EG inzake het vrije dienstenverkeer en art. 43 tot 48 EG voor het recht van vestiging).  
Als werknemer is hij volgens het Verdrag gevrijwaard van elke discriminatie op grond van 
nationaliteit, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de arbeidsvoorwaarden, kan hij 
zich vrij binnen de Gemeenschap verplaatsen en ingaan op een feitelijk aanbod tot 
tewerkstelling.  Hij mag zich te dien einde vrij verplaatsen binnen het grondgebied der 
lidstaten, in één der lidstaten verblijven om er een beroep uit te oefenen en er zelfs blijven na 
er een betrekking te hebben vervuld29.  Met de bovengenoemde arresten betreffende het vrije 
dienstenverkeer als uitgangspunt, wordt hier echter verder ingegaan op het recht van vestiging 
en de vrije dienstverrichting van de zorgverstrekker, in hoofdzaak met nadruk op het 
grensoverschrijdend verkeer van artsen. 
 
Op de eerste plaats wordt men met de vraag geconfronteerd of medische werkzaamheden 
effectief diensten zijn in de zin van het EG-Verdrag.  Het Hof van Justitie behandelde deze 
vraag in relatief vroege rechtspraak en kwam in het arrest Luisi en Carbone30 tot de conclusie 
dat naar het buitenland gaan voor een geneeskundige behandeling onder de definitie van 
diensten in art. 49 EG valt.  Ook in latere rechtspraak laat het Hof er geen twijfel over bestaan 
dat medische werkzaamheden wel degelijk diensten zijn in de zin van het EG-Verdrag31.  
Uiteraard hebben deze werkzaamheden een bijzonder karakter, aangezien zij in de lidstaten 
voorzien worden onder het nationaal stelsel van gezondheidszorg in het kader van de 
socialezekerheidsregeling.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de bijzondere aard van 
een dienst hem echter niet onttrekken aan het Verdrag en de daarin vervatte fundamentele 
vrijheden32.  Dit betekent dat werkzaamheden in de gezondheidszorg niet kunnen uitgesloten 
worden van het actiegebied van de Interne Markt en dus ook onder het recht van vestiging en 
het vrij verkeer van diensten vallen.  De vrijheid van vestiging omvat de toegang tot 
werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan evenals de oprichting en 
het beheer van ondernemingen, in overeenstemming met de bepalingen welke door de 
wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld.  De 
dienstverrichter die zich niet in een ander land vestigt, heeft het recht zijn werkzaamheden 

                                                                                                                                                         
dienstverrichter zich in de lidstaat van ontvangst voorziet van een zekere infrastructuur (daaronder begrepen een 
kantoor of een kabinet).  Zie H.v.J. nr C-55/94 (Gebhard), 30 november 1995, Jur. 1995, 4165, r.o. 27. 
29 Non-discriminatie van gezondheidsmedewerkers als werknemers: H.v.J. nr. C-15/96 (Schöning-
Kougebetopoulou), 15 januari 1998, Jur. 1998, 47.  Voor de EU-definitie van werknemer: H.v.J. nr. C-66/85 
(Lawrie-Blum), 3 juli 1986, Jur. 1986, 2121, r.o. 12-22. 
30 H.v.J. nr. C-286/82 en 26/83 (Luisi en Carbone), 31 januari 1984, Jur. 1984, 377, r.o. 15. 
31 Meer bepaald in de zaak Society for the Protection of the Unborn Children, waar het Hof overwoog dat een 
medische zwangerschapsafbreking, verricht overeenkomstig het recht van de lidstaat waarin zij plaatsvindt, een 
dienst is in de zin van het EG-Verdrag (H.v.J. nr. C-159/90 (Society for the Protection of the Unborn Children), 
4 oktober 1991, Jur. 1991, 4685, r.o. 18) en in de latere zaken H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 1998, Jur. 
1998, 1931, r.o. 29; H.v.J. nr C-157/99 (Geraets-Smits / Peerbooms), 12 juli 2001, Jur. 2001, 5473, r.o. 53 en 
H.v.J. nr C-385/99 (Müller-Fauré / Van Riet), 13 mei 2003, Jur. 2003, 4509, r.o. 40. 
32 H.v.J. nr. C-279/80 (Webb), 17 december 1981, Jur. 1981, 3305, r.o. 10; H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 
1998, Jur. 1998, 1931, r.o. 20; H.v.J. nr C-157/99 (Geraets-Smits / Peerbooms), 12 juli 2001, Jur. 2001, 5473, 
r.o. 54. 
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tijdelijk uit te oefenen in het land van ontvangst, onder dezelfde voorwaarden als die welke 
dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.  Volgens het EG-Verdrag worden als diensten 
beschouwd “de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor 
zover de bepalingen, betreffende het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze 
dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.  De diensten omvatten met name werkzaamheden 
van industriële aard, van commerciële aard, van het ambacht en van de vrije beroepen”.  
Ook indien de gezondheidsmedewerker voor de overheid werkt, vallen zijn werkzaamheden 
onder de bepalingen inzake vrij verkeer en kan geen beroep worden gedaan op de 
uitzondering in de artikelen 39, 4e lid EG en 45 EG die “betrekkingen in overheidsdienst” en 
de “uitoefening van het openbaar gezag” van de bepalingen inzake vrij verkeer uitsluiten.  
Deze uitzonderingen betreffen immers enkel de toegang van onderdanen van andere lidstaten 
tot bepaalde betrekkingen in overheidsdienst33.  Zij betreffen niet de werkzaamheden van 
gezondheidsmedewerkers, die geen enkele, al dan niet rechtstreekse deelneming aan de 
uitoefening van het openbaar gezag en aan de werkzaamheden strekkende tot bescherming 
van de algemene belangen van de staat of van andere lichamen omvatten34. 
 
3.1 Het instrumentarium: het sectorale en algemene stelsel voor erkenning van 
beroepskwalificaties 
 
3.1.1 Automatische erkenning 
 
Het medisch beroep is het typevoorbeeld van een beroep dat aan nationale regulering is 
onderworpen.  Dit betekent dat diegene die medische beroepswerkzaamheden wil uitoefenen 
op het grondgebied van een lidstaat, aan de in deze beroepsreglementering gestelde vereisten 
zal moeten voldoen.  Deze regelgeving werd hoofdzakelijk van overheidswege, maar veelal 
ook vanuit professionele organisaties uitgevaardigd en was voornamelijk ingegeven door de 
bescherming van de patiënt enerzijds en de bescherming van de gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaar anderzijds35.  Zij verschilde sterk van lidstaat tot lidstaat36, wat uiteraard 
nefast was voor het vrij verkeer binnen de Gemeenschap.  Het is duidelijk dat een in Spanje 
opgeleide dokter niet de opleiding had genoten die in België werd vereist om een medische 
praktijk te voeren.  Het is ook vandaag nog logisch dat bepaalde vormen van gespecialiseerde 
verpleegkunde, beantwoordend aan de zorgbehoefte in Nederland, niet sowieso in het 
opleidingsaanbod in Hongarije of Griekenland terug te vinden zijn.  De eisen die worden 
gesteld aan de toegang tot en de uitoefening van het beroep lopen uiteen en kunnen het vrij 
verkeer van gezondheidsmedewerkers belemmeren of moeilijker maken.  Om de toegang tot 
en de uitoefening van de werkzaamheden anders dan in loondienst te vergemakkelijken, kreeg 
de Raad in art. 47 EG de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen inzake de onderlinge 
erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels, alsook om richtlijnen vast te stellen 
inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende toegang 
en uitoefening.  Dat de gezondheidszorgberoepen bijzondere aandacht37 verdienden, bleek 
                                                 
33 H.v.J. nr. C-248/96 (Grahame en Hollanders), 13 november 1997, Jur. 1997, 6407, r.o. 32. 
34 H.v.J. nr. C-149/79 (Commissie t. België), 17 december 1980, Jur. 1980, 3881, r.o. 10; H.v.J. nr. C-149/79 
(Commissie t. België), 26 mei 1982, Jur. 1982, 1845, r.o. 6 en H.v.J. nr. C-307/84 (Commissie t. Frankrijk), 3 
juni 1986, Jur. 1986, 1725, r.o. 12-13. 
35 DE BIJL, N. en NEDERVEEN-VAN DER KRAGT, I., “Legal safeguards against medical practice by not 
suitably qualified persons: A comparative study in seven EU-countries”, European Journal of Health Law 1997, 
Vol. 4, 5-7. 
36 DELIEGE-ROTT, Le médecin face au marché commun, Librairie Maloine SA, 1967, 23-25. 
37 Deze speciale aandacht voor de medische en aanverwante beroepen in art. 47 EG vindt zijn grondslag in “de 
invloed op het leven en de gezondheid van mensen” van deze beroepen, aldus de Commissie in de zaak Auer 
(H.v.J. nr. C-136/78 (Auer), 7 februari 1979, Jur. 1979, 437). 
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meteen uit het derde lid van dit artikel: “Wat de geneeskundige, paramedische en 
farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk 
van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten worden 
uitgeoefend”.  De coördinatie van de voorwaarden waaronder het medisch beroep wordt 
uitgeoefend wordt hier als ‘conditio sine qua non’ gesteld voor de verdere opheffing van de 
belemmeringen van het vrij verkeer van diensten.  Meteen wordt duidelijk dat bij de 
vrijmaking van het verkeer van medische diensten een evenwicht moet worden gezocht tussen 
de liberalisering van de betrokken markt en de noodzaak aan kwaliteitsgaranties en -controle.  
Op een hoger niveau speelt hier de delicate afweging tussen de verwezenlijking van de 
Interne Markt (art. 3, c, EG) en het bereiken van een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid (art. 3, p, EG), als twee – soms moeilijk te verzoenen – fundamentele 
doelstellingen van de Europese Unie.  Het evenwicht werd gezocht in de Europese richtlijnen 
inzake wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels.  De ontwikkeling 
van de onderlinge erkenning van diploma’s in de Europese Unie kan in vier verschillende 
fases worden opgedeeld.  Na 35 transitionele richtlijnen, die niet zozeer op wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties, maar eerder op de erkenning van beroepservaring waren 
gericht, werden in de jaren ’70 de sectorale richtlijnen door de Raad vastgesteld, waarvan de 
eerste meteen de medische, paramedische en farmaceutische beroepen viseerden.  Op deze 
richtlijnen zal verder uitvoerig worden ingegaan.  Ook van belang zijn de algemene 
richtlijnen, die zich niet op specifieke beroepen richtten, maar een algemeen stelsel uitwerkten 
voor de erkenning van hoger-onderwijsdiploma’s38.  Na de transitionele, de sectorale en de 
algemene fase is echter een vierde “jurisprudentiële fase” inzake onderlinge erkenning van 
beroepskwalificaties te ontwaren, geïnitieerd en ontwikkeld door het Hof van Justitie en 
veroorzaakt door lacunes in de Europese regelgeving. 
 
De sectorale richtlijnen zijn met voorsprong de belangrijkste voor de sector van de 
gezondheidszorg.  Zij zijn gericht op de vergemakkelijking van het vrije verkeer van bepaalde 
beroepen en de onderlinge erkenning van de betrokken beroepskwalificaties.  Zij hebben 
hoofdzakelijk betrekking op medische beroepen, te weten die van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw, algemeen verpleegkundige en dierenarts.  Het voornaamste kenmerk van het 
sectorale stelsel is dat het voorziet in de automatische erkenning van de betrokken diploma’s, 
certificaten of andere titels.  De diploma’s die in de verschillende lidstaten voor de 
uitoefening van het beroep zijn vereist, worden met het oog daarop in de richtlijn opgesomd.  
Elke EER-lidstaat39 is verplicht de diploma’s uitgereikt door andere lidstaten te erkennen door 
er hetzelfde rechtsgevolg aan te geven als aan de op het eigen grondgebied uitgereikte 
diploma’s.  Nemen we Richtlijn 93/16/EG ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van 
artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels (verder: de 
artsenrichtlijn)40 als voorbeeld, dan zien we onder België het “wettelijk diploma van doctor in 
                                                 
38 Richtlijn nr. 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning 
van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, P.B. L 
19/16 van 24 januari 1989 (eerste algemeen stelsel); Richtlijn nr. 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 
betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 
89/48/EEG, P.B. L 209/25 van 24 juli 1992 (tweede algemeen stelsel) en Richtlijn nr. 1999/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning 
van diploma's betreffende beroepswerkzaamheden die binnen de werkingssfeer van de liberaliseringsrichtlijnen 
en van de richtlijnen houdende overgangsmaatregelen vallen en tot aanvulling van het algemene stelsel van 
erkenning van diploma's, P.B. L 201/77 van 31 juli 1999 (derde algemeen stelsel). 
39 De EER-landen zijn België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Zweden, Finland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Portugal, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Denemarken, Nederland, Polen, Hongarije, Tsjechië, 
Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, Malta, Slowakije, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 
40 Richtlijn nr. 93/16/EG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en 
de onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels, P.B. L 165/1 van 7 juli 1993. 
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de genees-, heel- en verloskunde, uitgereikt door de medische faculteiten van de 
universiteiten, door de centrale examencommissie of door de examencommissies van de Staat 
voor universitair onderwijs”, onder Frankrijk het “diplôme d’État de docteur en médecine” en 
bij Nederland het “universitair getuigschrift van arts”.  De houders van deze diploma’s 
kunnen zich op de automatische erkenning van het sectorale stelsel beroepen om hun recht op 
vrij verkeer uit te oefenen.  Dezelfde verplichting tot erkenning van buitenlandse diploma’s 
geldt voor diploma’s, certificaten en andere titels van specialist, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen specialisaties die alle lidstaten gemeen hebben (b.v. anesthesie, 
heelkunde, verloskunde en gynaecologie, kindergeneeskunde, pneumologie, …) en 
specialisaties die in twee of meer lidstaten bestaan (b.v. klinische biologie, bacteriologie, 
plastische chirurgie, cardiologie, arbeidsgeneeskunde, nucleaire geneeskunde, …)41.  De 
automatische erkenning van deze laatste is beperkt tot de lidstaten waar zij bestaan.  Indien 
men houder is van één van de in de lijst opgesomde diploma’s, wordt dit automatisch erkend.  
Naast het “coördinatieaspect” met betrekking tot de regels voor de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep, omvat deze richtlijn ook een “harmonisatieaspect” met betrekking 
tot de medische basisopleiding en de specialistenopleiding.  Aangezien voor de onderlinge 
erkenning onder het sectorale stelsel geen verder onderzoek gebeurt naar de precieze inhoud 
van de vorming, moeten op een andere manier garanties geboden worden aangaande de 
opleiding die door de migrerende gezondheidsmedewerker werd genoten.  Met dat doel 
werden minimumopleidingseisen ingeschreven waaraan de scholing in elke lidstaat moet 
voldoen.  Zo wordt van elke lidstaat verwacht dat het diploma in de algemene geneeskunde 
garandeert dat voldoende kennis wordt verworven van de wetenschappen waarop de 
geneeskunst berust (goed inzicht in de wetenschappelijke methoden, met inbegrip van de 
beginselen van de meting van biologische functies, in de beoordeling van wetenschappelijk 
vastgestelde feiten evenals in het analyseren van gegevens); voldoende kennis van de 
structuur, de functies en het gedrag van gezonde en zieke personen (alsmede van de wijze 
waarop de gezondheidstoestand van de mens beïnvloed wordt door zijn natuurlijke en sociale 
omgeving);  voldoende kennis van de klinische studievakken en de klinische praktijk en 
tenslotte dat onder deskundige leiding voldoende klinische ervaring in ziekenhuizen werd 
opgedaan42.  Bovendien wordt bepaald dat een totale geneeskundige opleiding ten minste zes 
studiejaren43 of 5.500 uren theoretisch en praktisch onderwijs moet omvatten.  Ook voor de 
opleiding tot specialist en de andere “sectorale beroepen” werden gelijkaardige 
minimumopleidingseisen betreffende inhoud en duur opgenomen.   
De erkenning van een diploma dat behaald is in een derde land, wordt in deze richtlijnen niet 
geregeld.  Het staat dus iedere lidstaat vrij om dergelijk diploma te erkennen, maar deze 

                                                 
41 De specialistenopleiding is het voorwerp van rechtspraak omtrent bezoldiging.  Het Hof besliste herhaaldelijk 
dat de verplichting om voor de duur van de specialistenopleiding een passende bezoldiging te betalen, slechts 
geldt voor specialismen die in alle lidstaten of in twee of meer lidstaten bestaan en in de lijsten met specialismen 
van de artsenrichtlijn zijn opgenomen.  H.v.J. nr C-277/93 (Commissie t. Spanje), 6 december 1994, Jur. 1994, 
5515; H.v.J. nr C-131/97 (Carbonari), 25 februari 1999, Jur. 1999, 1103 en H.v.J. nr C-371/97 (Gozza), 3 
oktober 2000, Jur. 2000, 7881. 
42 De Raad beval de lidstaten aan om onderdanen van andere lidstaten toegang te geven tot de klinische opleiding 
op hun grondgebied.  Aanbeveling van de Raad van 16 juni 1975 betreffende het klinische gedeelte van de 
opleiding van de arts, P.B. L 167/21 van 30 juni 1975. 
43 Voor de toegang tot de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde alsook tot de opleiding voor het 
behalen van een diploma, certificaat of andere titel van specialist is het voldoende “zes studiejaren geneeskunde 
met goed gevolg te voltooien” en moet men geen “basisdiploma in de geneeskunde bezitten”.   Dit laatste is 
natuurlijk wel vereist voor de afgifte van het diploma, certificaat of andere titel waarmee de specifieke opleiding 
in de huisartsgeneeskunde of andere specialismen worden afgesloten.  H.v.J. nr C-93/97 (Fédération belge des 
chambres syndicales de médecins ASBL t. Vlaamse regering, Regering van de Franse Gemeenschap, 
Ministerraad), 16 juli 1998, Jur. 1998, 4837. 
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erkenning geldt dan ook slechts op het grondgebied van de betrokken lidstaat44.  Andere 
lidstaten kunnen op hun beurt eigen eisen stellen indien de betrokkene op hun grondgebied 
zijn werkzaamheden wil uitoefenen.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten echter 
rekening houden met alle diploma’s, certificaten en andere titels evenals met de relevante 
ervaring van de betrokkene, door de uit die titels en ervaring blijkende bekwaamheden te 
vergelijken met de door de nationale wettelijke regeling verlangde kennis en bekwaamheden.  
Uit de rechtspraak blijkt dat dit ook geldt voor beroepskwalificaties die in een derde land 
werden verworven45. 
 
3.1.2 Individuele beoordeling 
 
Naast het sectorale systeem voor een beperkt aantal beroepen bestaat het algemeen stelsel 
voor de erkenning van beroepskwalificaties die vereist zijn voor “gereglementeerde 
beroepen”.  Het algemeen stelsel is van toepassing op elke onderdaan van een EER-lidstaat 
die als zelfstandige of loontrekkende een gereglementeerd beroep in een ontvangende lidstaat 
wil uitoefenen46.  Het is niet van toepassing op de beroepen die onder een specifieke richtlijn 
van het sectorale stelsel vallen.  “Onderdaan van een EER-land”, “volledige kwalificatie in de 
lidstaat van oorsprong” en “verzoek van beroepsuitoefening in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van kwalificatie”47 zijn de constitutieve elementen voor de erkenning onder het 
algemeen stelsel.  De geviseerde kwalificaties zijn diploma’s, afgegeven door een bevoegde 
autoriteit in een lidstaat, waaruit blijkt dat de houder met succes een post-secundaire opleiding 
van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdstudie heeft gevolgd aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau 
en, in voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd die in 
aanvulling op de post-secundaire studiecyclus wordt vereist en waaruit blijkt dat de houder de 
nodige beroepskwalificaties bezit om tot een gereglementeerd beroep in die lidstaat te worden 
toegelaten of om dat uit te oefenen.  De aanvraag kan enkel gebeuren voor een specifiek 
beroep en niet om in de betrokken lidstaat “te werken” in het algemeen.  Onder het algemeen 
stelsel worden de betrokken diploma’s, certificaten en andere titels echter niet automatisch 
erkend48.  De bevoegde instantie zal elk geval apart onderzoeken en indien er geen wezenlijke 
verschillen bestaan tussen de beroepen, de duur of de inhoud van de opleidingen, moeten de 
beroepskwalificaties zonder meer erkend worden.  In het andere geval kan men 
compenserende maatregelen opleggen, zoals het aantonen van beroepservaring, het volgen 

                                                 
44 De door de artsenrichtlijn vereiste medische opleiding mag echter een, zelfs overwegend, in een derde land 
gevolgde opleiding zijn, mits de bevoegde autoriteit van de lidstaat die het diploma afgeeft, in staat is deze 
opleiding te valideren en op grond daarvan te oordelen dat zij kan meetellen om te voldoen aan de vereisten die 
in die richtlijn aan de opleiding van artsen worden gesteld.  Van zodra het diploma dus werd afgegeven door een 
lidstaat, moet dit beschouwd worden als een “artsenpaspoort”, waarmee de houder zich in de Europese Unie als 
arts kan verplaatsen zonder dat de beroepskwalificatie die uit het diploma blijkt, in de ontvangende lidstaat in 
twijfel kan worden getrokken, behoudens in de in het gemeenschapsrecht genoemde bijzondere omstandigheden.  
H.v.J. nr C-110/01 (Tennah-Durez), 19 juni 2003, Jur. 2003, 6239, r.o. 54-57. 
45 Zie H.v.J. nr C-319/92 (Haim), 9 februari 1994, Jur. 1994, 425, r.o. 27-29 en H.v.J. nr. C-238/98 (Hocsman t. 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité), 14 september 2000, Jur. 2000, 6623, r.o. 35-40. 
46 Het algemeen stelsel is enkel van toepassing op diegene die alle kwalificaties bezit om in zijn lidstaat van 
oorsprong of herkomst een bepaald beroep uit te oefenen.  Het is niet van toepassing op diegene die zijn studies 
wil verderzetten in een andere lidstaat noch op diegene die een beroep zou willen uitoefenen in een lidstaat, maar 
in een andere lidstaat nog niet de vereiste opleiding heeft afgemaakt om het beroep uit te oefenen. 
47 De lidstaat waar men het beroep wenst uit te oefenen mag niet dezelfde zijn als deze waar men zijn 
kwalificaties heeft behaald. 
48 Dit fundamentele verschil tussen de twee vormen van erkenning van beroepskwalificaties wordt zeer 
bevattelijk door het Hof van Justitie omschreven in de recente zaak Tennah-Durez.  H.v.J. nr C-110/01 (Tennah-
Durez), 19 juni 2003, Jur. 2003, 6239, r.o. 30-35. 
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van een aanpassingsstage49 of het afleggen van een bekwaamheidsproef50.  De 
aanpassingsstage of bekwaamheidsproef enerzijds en het bewijs van beroepservaring 
anderzijds mogen echter in geen geval cumulatief worden toegepast.  De aanvrager moet zelf 
de keuze kunnen maken tussen het volgen van een aanpassingsstage en het afleggen van een 
proeve van bekwaamheid.  De beroepservaring die in de lidstaat van oorsprong of in een 
andere lidstaat is opgedaan, moet in aanmerking genomen worden51, waardoor de eis van 
compensatie geheel of gedeeltelijk kan vervallen.  Indien het diploma werd behaald in een 
derde land en het reeds erkend werd in een lidstaat waar de aanvrager het beroep reeds 
gedurende twee of drie jaar heeft uitgeoefend, kan dit diploma erkend worden in het land van 
ontvangst.   
Door een tweede algemene richtlijn werd het algemeen stelsel verder uitgebreid met het 
opleidingsniveau dat overeenkomt met andere dan in de eerste richtlijn geviseerde 
opleidingen in het post-secundaire onderwijs en met het niveau dat overeenkomt met het 
lange of korte secundaire onderwijs, eventueel aangevuld met een beroepsopleiding of 
praktijkervaring.  De erkenning van gezondheidszorgberoepen die niet door sectorale 
richtlijnen worden geregeld, zoals kinesi- en ergotherapeuten, logopedisten, orthopedisten, 
verzorgend personeel e.d., valt onder deze twee algemene richtlijnen.  De derde algemene 
richtlijn regelt de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor 
beroepswerkzaamheden waarop de twee andere richtlijnen niet van toepassing zijn en is een 
codificatie van de hoger vermelde transitionele richtlijnen die door de Raad werden 
uitgevaardigd52. 
 
3.1.3 EU-zorgkwaliteitslabel? 
 
Het sectorale stelsel, dat voor gezondheidszorgberoepen veruit het belangrijkste instrument 
van mobiliteit uitmaakt, heeft het grote voordeel dat het in een automatische erkenning van de 
betrokken beroepskwalificaties voorziet, zonder dat verdere beoordeling door de ontvangende 
lidstaat nodig is.  Weinig administratie, een eenvoudige erkenningsprocedure en dus een 
vlotter vrij verkeer.  De beoordeling en de mogelijkheid tot het opleggen van compenserende 
maatregelen die onder het algemene stelsel plaatsgrijpen, betekenen administratieve 
rompslomp, tragere procedures en een grotere rem op de mobiliteit van dienstverstrekkers.  
Anderzijds onderscheidt het algemeen stelsel zich door zijn grotere inhoudelijke flexibiliteit, 
precies omdat men geval per geval kan beoordelen, terwijl het sectoraal stelsel eerder een 
kwestie is van al dan niet voldoen aan de vereiste beroepskwalificaties zonder enige 
mogelijkheid van individuele bijpassing.  Het sectorale systeem heeft overigens andere 
tekortkomingen die problemen stellen op het gebied van de bescherming van de 
volksgezondheid en de garantie op kwalitatieve zorg binnen de Gemeenschap in het 
bijzonder.  Het volksgezondheidsaspect dient voornamelijk beoordeeld te worden 
vertrekkende van de arresten Kohll en Decker van het Hof van Justitie.  In deze arresten werd 

                                                 
49 De ‘aanpassingsstage’ is de uitoefening van een gereglementeerd beroep in de ontvangende lidstaat onder de 
verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar en eventueel gekoppeld aan een aanvullende 
opleiding. 
50 De ‘proeve van bekwaamheid’ omvat een controle van de beroepskennis van de aanvrager die door de 
bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat wordt verricht en die tot doel heeft te beoordelen of de 
aanvrager de bekwaamheid bezit om in deze lidstaat een gereglementeerd beroep uit te oefenen. 
51 Dit is vereist ingevolge het Vlassopoulou-arrest van het Hof van Justitie: beroepservaring opgedaan na de 
opleiding moet in rekening genomen worden alvorens compensatiemaatregelen aan de migrant op te leggen 
(H.v.J. nr. C-340/89 (Vlassopoulou), 7 mei 1991, Jur. 1991, 2357, r.o. 16-19).  
52 CHANCE, C., GUIDE for the user of the general system for the recognition of professional qualifications 
introduced by Directive 89/48/EEC and supplemented by Directive 92/51/EEC, Brussels, European Commission 
DG XV, 1994. 
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het argument van het Luxemburgse ziekenfonds en de tussengekomen lidstaten dat 
toestemming voor geplande buitenlandse zorg noodzakelijk was om redenen van 
volksgezondheid, meer bepaald “om de kwaliteit van de medische hulp te garanderen, wat 
voor diegenen die zich daartoe naar een andere lidstaat begeven, slechts kan worden 
gecontroleerd op het moment van het verzoek om toestemming, […]”53, niet aanvaard.  Het 
Hof gaf hierop vooreerst ten antwoord dat, hoewel de lidstaten krachtens de artikelen 55 en 66 
EG bevoegd zijn het vrij verrichten van diensten om redenen van volksgezondheid te 
beperken, zij deze bevoegdheid niet mogen aanwenden om de gezondheidssector als 
economische sector en vanuit het oogpunt van het vrij verrichten van diensten, aan het 
fundamentele beginsel van vrij verkeer te onttrekken54.  Belangrijker echter is de verwijzing 
van het Hof naar de hier onderzochte coördinatie- en harmonisatierichtlijnen inzake toegang 
tot en uitoefening van het beroep van gezondheidsmedewerker [arts en tandarts] en de 
daaruitvolgende conclusie dat “artsen en tandartsen in andere lidstaten [derhalve] voor het 
vrij verrichten van diensten [worden] geacht alleszins gelijkwaardige waarborgen te bieden 
als artsen en tandartsen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd” en dat “de 
bewaking van de kwaliteit van de in andere lidstaten verleende medische hulp geen 
rechtvaardiging uit volksgezondheidsoogpunt kan opleveren”55.  Hiermee wordt de 
samenhang op nationaal niveau tussen het socialezekerheidsrecht en het beroepsrecht ook op 
Europees niveau erkend56.  Het Hof baseert zich dus op het stelsel van de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie om zijn overweging dat er over de 
gehele Europese Unie uniformiteit bestaat op het gebied van kwaliteit van zorg, te 
ondersteunen.  Maar bieden de richtlijnen die gericht zijn op de beroepen uit de sector van de 
gezondheidszorg dergelijke waarborgen?  Is het sectorale systeem zo feilloos als door het Hof 
van Justitie wordt verondersteld? 
 
Om het systeem van onderlinge erkenning van diploma’s sluitend te maken, moet er idealiter 
een echt wederzijds vertrouwen bestaan tussen de lidstaten over elkaars opleidingen.  “Zij 
berust op het onderling vertrouwen van de lidstaten dat de andere lidstaten [artsen]diploma’s 
afgeven die aan de eisen voldoen, welk vertrouwen berust op een opleidingsstelsel waarvan 
het peil in gezamenlijk overleg is vastgesteld”, aldus het Hof van Justitie57.  Dit vertrouwen 
werd door de sectorale richtlijnen nog niet gerealiseerd.  De considerans bij de artsenrichtlijn 
stelt het zelf als volgt: “Overwegende dat, aangezien een richtlijn inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma’s niet noodzakelijkerwijs de materiële gelijkwaardigheid inhoudt 
van de opleidingen waarop deze diploma’s betrekking hebben, […]”.  Aangezien er geen 
volledige harmonisatie heeft plaatsgevonden, kunnen de opleidingen in de lidstaten nog sterk 
van elkaar verschillen, waardoor lidstaten met kwalitatief hoge opleidingen een – al dan niet 
terechte – achterdocht kunnen behouden ten aanzien van gezondheidsmedewerkers uit landen 
met opleidingen die minder hoog aangeschreven worden op Europees vlak58.  Deze 
problematiek was de Raad niet vreemd, want reeds kort na de vaststelling van de 

                                                 
53 H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 1998, Jur. 1998, 1931, r.o. 43 en H.v.J. nr C-120/95 (Decker), 28 april 
1998, Jur. 1998, 1831, r.o. 41. 
54 H.v.J. nr. C-131/85 (Gül), 7 mei 1986, Jur. 1986, 1573, r.o. 17. 
55 H.v.J. nr C-158/96 (Kohll), 28 april 1998, Jur. 1998, 1931, r.o. 48 en H.v.J. nr C-120/95 (Decker), 28 april 
1998, Jur. 1998, 1831, r.o. 43. 
56 JORENS, Y., „Europa en het recht op gezondheidszorg: een vrij verkeer van patiënten?”, in JANVIER, R., 
VAN REGENMORTEL, A. en VERVLIET, V. (eds.), Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, 
Brugge, die Keure, 2003, 559. 
57 H.v.J. nr C-110/01 (Tennah-Durez), 19 juni 2003, Jur. 2003, 6239, r.o. 30. 
58 LONBAY, J., “The free movement of health care professionals in the European Community” in GOLDBERG, 
R. en LONBAY, J. (eds.), Pharmaceutical Medicine, Biotechnology and European Law, Institute of European 
Law, University of Birmingham, 57. 
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artsenrichtlijn werden adviesorganen in het leven geroepen die dit voor de artsenopleiding59 
moesten ondervangen.  Het ‘Raadgevend comité voor de medische opleiding60’ en het 
‘Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid61’ schreven invloedrijke 
rapporten voor de medische opleiding, maar moeten aan waarde inboeten door te weinig 
bijeenkomsten en een gebrek aan follow-up, middelen en ondersteuning.  De mogelijkheid dat 
er grote verschillen zijn tussen de opleidingen in de verschillende lidstaten blijft dus bestaan.   
Bovendien zijn de minimumopleidingseisen die in de richtlijn worden vastgesteld niet van die 
aard dat zij de garantie kunnen bieden dat de opleidingen die eraan voldoen met zekerheid 
beroepsbekwame gezondheidsmedewerkers op de Interne Markt brengen.  De opleidingseisen 
wat de inhoud van de opleiding betreft, zijn daarvoor te algemeen en minimaal geformuleerd.  
Het meest kenmerkende aan de minimale opleidingsvereisten in de sectorale richtlijnen is 
wellicht dat zij een te grote nadruk leggen op de duur van de opleiding (aantal studiejaren en 
aantal opleidingsuren) en niet zozeer op de inhoud van de opleiding62.  De inhoud van de 
opleiding en de kennis en vaardigheden die daarin werden verworven lijken nochtans 
bepalend voor de erkenning van het diploma teneinde het beroep te kunnen uitoefenen in de 
lidstaat van ontvangst.  De daadwerkelijke beroepsbekwaamheid van de 
gezondheidsmedewerkers is immers essentieel voor een kwalitatief hoogstaande 
zorgverstrekking en de bescherming van de menselijke gezondheid.  De in de richtlijnen 
geformuleerde minimumopleidingseisen kunnen zonder meer dienen als 
beoordelingsinstrument voor de toegang tot het beroep, maar blijken ondermaats om 
kwaliteitsgaranties te bieden wat de effectieve uitoefening van de betrokken 
beroepswerkzaamheden betreft.   
Deze minimumstandaarden zijn trouwens moeilijk te amenderen.  De medische is de sector 
bij uitstek waar men zich voortdurend moet aanpassen en bijscholen om op de hoogte te 
blijven van de technologische innovaties en doorbraken in de wetenschap.  Hetzelfde geldt 
uiteraard voor de medische opleiding.  De moeilijkheid om de richtlijnen te amenderen maken 
het systeem stroef en moeilijk up-to-date te houden.  Niet alleen de medische wetenschap, 
maar ook de gezondheidszorgberoepen zelf ondergaan een voortdurende evolutie en ook in 
                                                 
59 Gelijkaardige adviesorganen werden ingesteld voor de beroepen van tandarts, vroedvrouw, algemeen 
verpleegkundige en apotheker. 
60 Besluit 75/364/EEG van de Raad van 16 juni 1975 houdende de instelling van een Raadgevend Comité voor 
de medische opleiding, P.B. L 167/17 van 30 juni 1975.  Het Raadgevend Comité voor de medische opleiding 
werd aan de Europese Commissie toegevoegd en heeft tot taak er mee voor te zorgen dat de medische opleiding 
in de Gemeenschap, zowel wat de opleiding tot arts als wat de aanvullende opleiding betreft, op een 
vergelijkbaar hoog niveau ligt en dit meer bepaald door uitwisseling van informatie over de opleidingsmethodes 
en de inhoud van de structuur van het theoretische en praktische onderwijs, discussie en overleg om te komen tot 
een gemeenschappelijke conceptie over het te bereiken niveau van de medische opleiding en het in aanmerking 
nemen van de manier waarop de medische opleiding aan de ontwikkelingen op het terrein van de medische 
wetenschap en van de onderwijsmethoden wordt aangepast.  Het Comité omvat drie deskundigen per lidstaat: 
een deskundige van praktiserende artsen, een deskundige van de medische faculteiten van de universiteiten en 
een deskundige van de verantwoordelijke autoriteiten van de betrokken lidstaat.  De agenda van het Comité 
wordt samen met de Europese Commissie vastgesteld door de Voorzitter van het Comité.  Het verstrekt adviezen 
aan de Commissie en de lidstaten en doet eventueel voorstellen voor wijzigingen in de artikelen met betrekking 
tot de medische opleiding.  Het adviseert de Commissie ook in elke andere zaak die de Commissie aan het 
Comité zou kunnen voorleggen in verband met de medische opleiding. 
61 Besluit 75/365/EEG van de Raad van 16 juni 1975 tot instelling van een Comité van hooggeplaatste 
ambtenaren van volksgezondheid, P.B. L 167/19 van 30 juni 1975.  Het Comité van hooggeplaatste ambtenaren 
van volksgezondheid heeft tot taak de moeilijkheden die zich voordoen bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen inzake de medische opleiding op te sporen en te analyseren, alle nuttige inlichtingen te verzamelen 
over de omstandigheden waaronder algemene en gespecialiseerde medische verzorging in de lidstaten wordt 
verstrekt en adviezen uit te brengen als leidraad voor de werkzaamheden van de Commissie met het oog op 
eventuele wijzigingen van de richtlijnen houdende bepalingen inzake medische opleiding. 
62 ALLEN, J., “Ensuring quality of healthcare providers within the single market”, Eurohealth 2002, Vol. 8, nr. 
2, 14-15. 
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deze context schieten de richtlijnen tekort.  Een markant voorbeeld is terug te vinden onder de 
erkenning van beroepskwalificaties van verpleegkundigen.  Waar de Europese regelgeving 
enkel voorziet in een sectorale richtlijn ‘algemeen verpleegkundigen’63, is de laatste jaren een 
duidelijke trend merkbaar naar wat men ‘specialistische verpleegkunde’ noemt (cf. Eng. 
‘branch nurses’).  De onaangepastheid van de richtlijn heeft als effect dat gespecialiseerde 
verpleegkundigen uit lidstaat A niet aan de slag kunnen in lidstaat B omdat ze niet voldoen 
aan de eisen inzake algemene verpleegkunde zoals vastgesteld in de sectorale richtlijn 
‘algemeen verpleegkundigen’.  Daarenboven kunnen ze geen beroep doen op het algemeen 
stelsel van wederzijdse erkenning, aangezien dit uitgesloten is indien er een sectorale richtlijn 
bestaat voor het betrokken beroep.  Er duiken dus meer en meer leemten op in de Europese 
wetgeving betreffende de wederzijdse erkenning van diploma’s, die moeten worden 
opgevangen door het Hof van Justitie (cf. supra, jurisprudentiële fase). 
Tenslotte moet gewezen worden op de onvolkomenheid van het door de richtlijn voorziene 
systeem van informatie-uitwisseling met betrekking tot professionele en karakteriële 
referenties van de migrerende gezondheidsmedewerker.  Laten we als voorbeeld opnieuw het 
systeem onder de artsenrichtlijn nemen.  Indien de ontvangende lidstaat kennis heeft van 
ernstige en nauwkeurige feiten die verband houden met hetzij het goed gedrag of de 
betrouwbaarheid van de arts, hetzij van tuchtrechtelijke of administratieve maatregelen of 
sancties, hetzij strafrechtelijke sancties die betrekking hebben op de uitoefening van het 
beroep, die vóór de vestiging van de betrokkene in deze lidstaat buiten zijn grondgebied 
hebben plaatsgevonden en daarbinnen van invloed kunnen zijn op de toegang tot de betrokken 
werkzaamheid, ‘kan’ hij de lidstaat van oorsprong of van herkomst daarvan op de hoogte 
stellen.  Deze gaat dan de juistheid van deze feiten na, ‘kan’ zelf de aard en de omvang van 
het te voeren onderzoek bepalen en brengt zijn gevolgtrekkingen ter kennis van de 
ontvangende lidstaat.  Deze bepalingen zijn merkbaar te ambigue geformuleerd en laten de 
lidstaten een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid om andere lidstaten al dan niet over 
bepaalde feiten te informeren.  Het gebrek aan enige uniformisering van de nationale regels 
die de preventie en sanctionering van professionele fouten beogen, wordt eveneens als één 
van de zwakke punten van de richtlijn aangestipt.  De bepalingen inzake uitwisseling van 
informatie worden veel van hun nuttig effect ontnomen door te grote discrepanties tussen de 
nationale regulering om de kwaliteit van de medische praktijk te garanderen.  Voornamelijk 
de verschillen op het vlak van de instantie tot welke men zich moet wenden voor registratie en 
toestemming om een medische praktijk te voeren (overheidsinstantie(s) of professionele 
organisatie), de regels om slechte medische praktijk te voorkomen (controle op lichamelijk en 
geestelijke geschiktheid, controle op beroepsbekwaamheid, algemene kwaliteitsaudit, ...), de 
regels om slechte medische praktijk te sanctioneren (toepasselijke disciplinaire regels, 
voorziene sancties, bekendmaking van beslissingen, …) en de verschillende vormen van 
alternatieve klachtenprocedures (correctiemechanismen in de publieke financiering van de 
geneeskunde, herzien van de zorgcontractering, klachtenprocedures voor patiënten, …) zijn 
problematisch64.  Het voorbeeld van een in Nederland voor het leven geschorste arts die 
zonder problemen jarenlang een praktijk voerde in Spanje is in deze illustratief65.  Ook dit 
ondoelmatig informatiesysteem plaatst dus vraagtekens bij het vertrouwen dat een patiënt 
moet kunnen hebben in een zorgverstrekker uit een andere lidstaat. 

                                                 
63 Voor een overzicht van de belangrijkste bepalingen, zie SCHOUKENS, P., “De verpleegkundige in de 
Europese Unie”, in PIETERS, D. (ed.), Reeks gezondheidszorgverzekering en Europa, MAKLU, Antwerpen-
Apeldoorn, 1995, 11-22. 
64 ROSCAM ABBING, H.D.C., “Quality of Medical Practice and Professional Misconduct in the European 
Union”, Invitational Symposium on the occasion of the Netherlands’ EU Presidency, Amsterdam, 20 January 
1997, 4-14. 
65 SHELDON, T., “Proposal to stop bad doctors setting up elsewhere”, B.M.J. 1997, 314:247. 
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Nu hoeft het geen betoog dat de opleidingen in de lidstaten van een voldoende kwaliteit zullen 
zijn om garanties te bieden inzake de bekwaamheid van de gezondheidsmedewerkers die deze 
hebben genoten.  Vanuit deze veronderstelling lijken belemmeringen van het vrij verkeer van 
gezondheidsmedewerkers inderdaad louter theoretisch aanvaardbaar en kunnen zij geen 
rechtvaardiging vinden in argumenten van bescherming van de volksgezondheid.  Maar gelet 
op de grote verschillen in opleiding die potentieel kunnen blijven bestaan in de verschillende 
lidstaten en het gebrek aan Europese minimumstandaarden inzake ‘goede medische 
praktijkvoering’, kan terecht ernstige twijfel bestaan of deze conclusie zijn grondslag kan 
vinden in het Europees stelsel van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.  Als men 
ermee akkoord gaat dat het grensoverschrijdend verkeer van artsen geen gevaar betekent voor 
de volksgezondheid, kan men dan toch op zijn minst betogen dat de richtlijnen inzake 
beroepskwalificaties niet de juiste instrumenten waren om deze beslissing te staven66. 
 
3.1.4 Aanloop naar een nieuw kader 
 
Na een eerste vereenvoudiging van het stelsel van erkenning van beroepskwalificaties door de 
SLIM-richtlijn67, wil de Commissie verder gaan met het vereenvoudigings- en 
consolidatieproces.  Daarom werd in 2002 een voorstel68 gelanceerd voor een nieuwe 
kaderrichtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.  De vereenvoudiging en 
versoepeling van deze regelgeving moeten uiteraard in de context van de door de Europese 
Raad van Lissabon geformuleerde doelstelling gezien worden om tegen 2010 van de Europese 
Unie “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te [maken] die 
in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale 
samenhang” 69.  In het voorstel worden noch aan het sectorale noch aan het algemene stelsel 
fundamentele wijzigingen aangebracht.  Het doelt vooral op flexibele arbeids- en 
dienstenmarkten door de vereenvoudiging en consolidatie van de bestaande regels en moet 
volgens de Commissie ook leiden tot een beter beheer, meer duidelijkheid en een grotere 
soepelheid van het systeem.  Door betere administratie, informatie en advies aan de burgers 
moet de regelgeving toegankelijker worden en het vrij verkeer gemakkelijker.  Het voorstel 
verzamelt de 15 richtlijnen van de vroegere sectorale (12) en algemene stelsels (3) in één 
overkoepelend systeem.  Bij dit nieuwe kader voor de erkenning van beroepskwalificaties 
springt vooral de tweedeling in “Vrij verkeer van diensten” en “Vrijheid van vestiging” in het 
oog. 
 
Voor de erkenning van de beroepskwalificaties van diegene die zich in de lidstaat van 
ontvangst wil vestigen worden de bestaande stelsels van erkenning samengenomen.  Het 
‘algemeen stelsel’ moet dienen voor alle beroepen die niet uitdrukkelijk elders in het 
                                                 
66 Zie ook NICKLESS, J., “A guarantee of similar standards of medical treatments across the EU: Were the 
European Court of Justice decisions in Kohll and Decker right?”, Eurohealth 2001, Vol. 7, nr. 1, 16-18. 
67 Richtlijn nr. 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001 tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van 
beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 
78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad 
betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der 
tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts, P.B. L 206/1 van 31 juli 2001. 
68 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, Brussel, 7 maart 2002, COM(2002) 119 definitief en Gewijzigd voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, Brussel, 20 april 
2004, COM(2004) 317 definitief. 
69 Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Lissabon, 23-24 maart 2000, zie 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/nl/ec/00100-r1.nl0.htm (laatst geconsulteerd op 02-09-2004). 
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richtlijnvoorstel worden vernoemd en voor de situaties die niet aan alle specifieke 
voorwaarden van de andere opgenomen erkenningsstelsels voldoen70.  Daarnaast worden twee 
stelsels van automatische erkenning ingesteld, waarvan één onder de titel ‘erkenning op basis 
van de coördinatie van de minimum opleidingsvoorwaarden’, met andere woorden het huidige 
sectorale stelsel71.  Onder het algemene stelsel wordt de nieuwe mogelijkheid voorzien tot 
vrijstelling van compenserende maatregelen op basis van gemeenschappelijke platformen.  
Een gemeenschappelijk platform is een geheel van beroepskwalificatiecriteria die getuigen 
van een bekwaamheidsniveau voor de uitoefening van een bepaald beroep en op basis 
waarvan de beroepsverenigingen de in de lidstaten verworven kwalificaties officieel 
erkennen.  Indien de professionele kwalificaties van de kandidaat-migrant matchen met de 
criteria, zal de lidstaat van ontvangst de kandidaat vrijstellen van het vervullen van 
compenserende maatregelen.  Het vroegere sectorale stelsel blijft gebaseerd op automatische 
erkenning en de harmonisatie van minimumopleidingseisen.  Het voorstel van de Commissie 
houdt voor artsen echter een drastische beperking in van het systeem.  Waar de huidige 
sectorale richtlijnen voorzien in de automatische erkenning van alle specialisatiediploma’s die 
in minstens twee landen bestaan, kunnen onder het voorstel enkel de specialisaties die in alle 
lidstaten bestaan, automatisch erkend worden.  De andere specialismen vallen op die manier 
onder het algemene stelsel met individuele beoordeling en desgevallend compenserende 
maatregelen.  In de praktijk betekent dit dat het aantal specialismen dat van automatische 
erkenning geniet van 52 tot 17 gereduceerd wordt.  Problematisch is vooral dat het hierbij niet 
enkel om zeldzame specialisaties gaat, maar ook om veel gekozen specialisaties zoals 
cardiologie (het specialisme “inwendige ziekten” bestaat in alle lidstaten, maar “cardiologie” 
afzonderlijk niet) of dermatologie.  Professionele organisaties pleitten in deze voor een strikte 
scheiding tussen het sectorale en het algemene stelsel en tegen de opdeling van een beroep 
waardoor men een andere behandeling ontvangt naargelang de gekozen specialisatie.  Voor de 
uitvoering van de richtlijn en het actualiseren van de opleidingseisen drongen de professionele 
organisaties aan op de inschrijving in de nieuwe richtlijn van een formele adviserende 
betrokkenheid van de beroepsverenigingen door een consultatiemechanisme, maar de tekst 
werd niet aan deze eisen aangepast. 
 
In tegenstelling tot de voorwaarden die worden gesteld aan het recht van vestiging, ligt de 
loutere dienstverrichting zonder zich te vestigen uiteraard politiek gevoeliger, vooral als het 
om beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector gaat.  De modaliteiten van de vrije 
dienstverrichting waren dus de aandachtspunten in het Europees Parlement en de Raad.  De 
soepeler regels die worden voorzien voor de vrije dienstverrichting doen immers vragen rijzen 
omtrent de kwaliteit van de door buitenlandse gezondheidsmedewerkers op het grondgebied 
van een lidstaat verstrekte diensten en de controle erop.  Bij een dienstverrichting mogen de 
lidstaten volgens het voorstel, het verstrekken van deze dienst op geen enkele manier om 
redenen van professionele kwalificaties beperken indien de betrokken dienstverstrekker op 
rechtmatige wijze is gevestigd in een lidstaat om daar hetzelfde beroep uit te oefenen.  De 
definitie van een “dienstverrichting” in de richtlijn teneinde het onderscheid te maken met de 
regels inzake vestiging, bleek reeds problematisch.  In het eerste voorstel van de Commissie 
werd het onderscheid tussen een “dienstverstrekking” en een “vestiging” gemaakt door een 
tijdscriterium van 16 weken dienstverstrekking in een andere lidstaat.  Meer is vestiging, 
minder is dienstverrichting.  Deze omschrijving doorstond echter de kritiek van het Europees 
Parlement en de Raad niet en de loutere dienstverstrekking werd als het verstrekken van 
diensten op tijdelijke en occasionele basis gedefinieerd.  Het tijdelijk en occasioneel karakter 
                                                 
70 Waardoor een oplossing wordt geboden aan het vermelde probleem van de ‘specialistische verpleegkunde’. 
71 Het andere stelsel is dat van automatische erkenning van kwalificaties die zijn aangetoond door 
beroepservaring, gericht op beroepen in de industrie, ambacht en handel. 
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van de dienstverstrekking zal van geval tot geval beoordeeld worden en meer bepaald worden 
getaxeerd op de duur van de dienstverstrekking, alsook op de frequentie, de regelmatigheid en 
de continuïteit ervan.  Bij de eerste grensoverschrijding teneinde diensten te verrichten kan 
door de bevoegde overheid van de ontvangende lidstaat een “voorafgaande verklaring” 
worden gevraagd.  Deze verklaring moet de dienstverrichting voorafgaan, schriftelijk zijn, 
maar mag op eender welke manier gebeuren (brief, fax, e-mail, …).  Zij moet éénmaal per 
jaar worden vernieuwd indien de dienstverstrekker van plan is in dat jaar zijn diensten in de 
lidstaat van ontvangst aan te bieden.  De verklaring moet vergezeld zijn van een bewijs van 
nationaliteit, een attest dat aantoont dat de dienstverrichter wettig is gevestigd in een lidstaat, 
een bewijs van professionele kwalificaties en details aangaande verzekeringsdekking of 
andere collectieve bescherming voor professionele aansprakelijkheid.  Voor de 
gereglementeerde beroepen die onder de volksgezondheid en –veiligheid vallen, werd zelfs 
een bijkomende veiligheid ingebouwd.  De ontvangende lidstaat kan immers een controle 
uitvoeren op de professionele kwalificaties van de dienstverstrekker vooraleer deze een eerste 
keer diensten verstrekt.  Deze “voorafgaande check” is evenwel enkel toegestaan indien hij tot 
doel heeft ernstige schade aan de gezondheid of de veiligheid van personen te vermijden door 
een gebrek aan professionele kwalificaties van de dienstverstrekker en indien deze controle 
niet verder gaat dan nodig is voor dat doel.  Indien uit deze toetsing een substantieel verschil 
zou blijken tussen de professionele kwalificaties van de dienstverstrekker en deze die vereist 
zijn in de ontvangende lidstaat, danig dat dit verschil een gevaar kan betekenen voor de 
gezondheid of veiligheid van personen, moet de ontvangende lidstaat hem de mogelijkheid 
geven om aan te tonen dat hij de kennis of bekwaamheid intussen heeft verworven. 
 
De administratieve samenwerking en de uitvoeringsbevoegdheden werden vereenvoudigd en 
moeten het systeem op die manier flexibeler maken.  De bevoegde instanties van de lidstaten 
moeten nauw samenwerken en elkaar bijstand verlenen bij de toepassing van de richtlijn.  Een 
coördinator in de bevoegde instantie van elke lidstaat moet toezien op de uniforme toepassing 
van de richtlijn en met dat doel de nodige informatie verzamelen.  Een door elke lidstaat 
aangewezen contactpunt krijgt de opdracht de burgers alle informatie te verstrekken die voor 
de erkenning van beroepskwalificaties nuttig is en hen te ondersteunen bij de uitoefening van 
hun rechten door in contact te treden met de bevoegde instanties om een uitspraak te krijgen 
over het verzoek om erkenning.  Alle lidstaten moeten om de twee jaar een rapport aan de 
Commissie toesturen over de toepassing van het nieuwe systeem met algemene bemerkingen, 
statistische informatie over de erkenningsbelissingen en een beschrijving van de meest 
voorkomende problemen die bij de toepassing van de richtlijn opduiken.  De Commissie zal 
op haar beurt om de vijf jaar een rapport opstellen over de implementatie van de richtlijn.   
 
Om de implementatie van de richtlijn te vereenvoudigen en het systeem toegankelijker te 
maken voor de burgers, overweegt de Commissie een door de Belgische FOD 
Volksgezondheid uitgedacht systeem over te nemen.  SYSEX72 is een online en interactief 
geautomatiseerd systeem waarmee een voorlopig antwoord kan worden gegeven aan 
gezondheidsmedewerkers uit alle landen die een aanvraag tot erkenning indienen en dit zowel 
voor het algemeen als voor het sectorale stelsel van erkenning.  De regels betreffende het vrije 
verkeer van gezondheidsmedewerkers werden omgezet in een beslisboom die gekoppeld is 
aan een databank over Europese diploma’s die voor vrij verkeer in aanmerking komen.  Het is 
de bedoeling dat op termijn alle ambtenaren die rechtstreeks met de toepassing van de 
erkenningsregels zijn belast, SYSEX gemakkelijk via het internet kunnen downloaden en 
gebruiken.  Een ander gebruiksniveau wordt voorzien voor burgers die zich willen informeren 
                                                 
72 “Système Expert pour la Reconnaissance des Diplômes Européens des Professions de Santé”, zie 
http://www.health.fgov.be/AGP/sysex (laatst geconsulteerd op 02-09-2004). 
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over hun rechten, de te volgen procedures, de noodzakelijke documenten en de bevoegde 
autoriteiten.  Het systeem moet uiteraard ook de informatie-uitwisseling tussen de bevoegde 
instanties en de erkenningsbeslissingen bespoedigen en vergemakkelijken.  Hoewel 
geïnitieerd als een systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties van 
gezondheidsmedewerkers, is het de bedoeling een pan-Europees systeem voor alle 
gereglementeerde beroepen uit te werken.  Andere, reeds bestaande initiatieven met een 
grotere of minder grote invloed op het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers zijn 
NARIC73 (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre), 
EURES74 (European Employment Services) en Euroguidance75, maar geen van deze zijn 
specifiek op de gezondheidssector gericht76. 
 
3.2 Mobiliteit in cijfers 
 
In de praktijk wordt gauw duidelijk dat het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers niet 
mag overschat worden, maar dat het anderzijds een blijvend fenomeen is dat, gelet op de 
personeelstekorten waarmee vele lidstaten van de Europese Unie worden geconfronteerd, in 
het oog moet worden gehouden.  Er is echter een chronisch77 gebrek aan data over de 
mobiliteit van gezondheidsmedewerkers binnen de gemeenschapsgrenzen.  Het is bekend dat 
bepaalde landen met overschotten en andere met tekorten aan bepaalde categorieën 
gezondheidsmedewerkers af te rekenen krijgen, maar een overzichtelijk beeld van deze 
situatie voor de ganse Europese Unie blijft tot op vandaag afwezig.  Er worden door Eurostat78 
geregeld statistieken vrijgegeven aangaande de mobiliteit van werknemers in de Europese 
Unie, maar gezondheidsmedewerkers worden daarin helaas niet gecategoriseerd.  Ook op 
nationaal niveau laat de informatieverzameling hieromtrent te wensen over.  Uit 
cijfergegevens verkregen van de DG Interne Markt van de Europese Commissie valt wel af te 
leiden dat het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers geen kwantitatief omvangrijk 
                                                 
73 NARIC-Vlaanderen is de Vlaamse unit binnen het NARIC-netwerk van de Europese Economische Ruimte.  
De Europese Commissie creëerde dit netwerk in 1984 onder de ERASMUS-vlag, nu SOCRATES.  NARIC-
Vlaanderen verschaft informatie over de toegang tot het hoger onderwijs in Vlaanderen en in het buitenland 
alsook over de Vlaamse en buitenlandse onderwijsstelsels en diploma’s en bereidt de beslissingen voor van de 
academische erkenning van buitenlandse hoger-onderwijsdiploma’s, de professionele erkenning van Europese 
onderwijsberoepen en de niveaubepalingen.   
Zie http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/interna/Naric/default.htm (laatst geconsulteerd op 02-09-
2004). 
74 EURES is een samenwerkingsnetwerk dat het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische 
Ruimte (en Zwitserland) eenvoudiger wil maken. De arbeidsbureaus, de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties maken als partners deel uit van het netwerk, dat gecoördineerd wordt door de Europese 
Commissie.  De belangrijkste doelen van EURES zijn informatie, begeleiding en advies geven aan potentieel 
mobiele werknemers over vacatures en de levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Economische 
Ruimte, assistentie bieden aan werkgevers die medewerkers uit andere landen willen aanwerven en tenslotte 
advies en begeleiding geven aan werknemers en werkgevers in grensregio's. 
Zie http://europa.eu.int/eures/index.jsp (laatst geconsulteerd op 02-09-2004). 
75 Euroguidance is een netwerk van ‘National Resource Centres for Vocational Guidance’, opgezet om de 
mobiliteit tussen de Europese landen bij opleiding en studie te vergroten door betrouwbare informatie te geven 
over de opleidingsmogelijkheden in Europa onder meer door informatie te verstrekken over de mogelijkheden in 
andere Europese landen op het gebied van loopbaanbegeleiding en door ervoor te zorgen dat 
loopbaanbegeleiders hun cliënten bewust maken van het belang van deze Europese dimensie. 
76 SKAR, M., Mobility in the European health sector – The role of transparency and recognition of vocational 
qualifications, Cedefop Panorama series, Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 2001, 32-34. 
77 Klachten over het gebrek aan data inzake migratie van gezondheidsmedewerkers reeds in MEJIA, A., 
“Migration of Physicians and Nurses: a World Wide Picture”, International Journal of Epidemiology 1978, Vol. 
7, nr. 3, 207. 
78 Zie http://europa.eu.int/comm/eurostat (laatst geconsulteerd op 02-09-2004). 



 20

fenomeen is.  Het aantal gezondheidsmedewerkers dat van de fundamentele vrijheid gebruik 
maakt, blijft relatief laag.  In vergelijking met andere sectoren, scoort de gezondheidssector 
dan weer zeer hoog op het vlak van mobiliteit. Immers, de overgrote meerderheid van alle 
erkenningsaanvragen komen van gezondheidsmedewerkers.  Algemene vaststellingen 
gebaseerd op de beschikbare (en hoe dan ook onvolledige) gegevens zijn dat landen die veel 
gezondheidsmedewerkers “uitvoeren”, diegene zijn die er zeer weinig ontvangen en dat 
landen die veel erkenningen afleveren79, zeer weinig professionals exporteren.  Ook duidelijk 
is de beperking van de mobiliteit tot geografisch en cultureel relatief homogene gebieden 
(België/Nederland, België/Frankrijk, Duitsland/Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk/Ierland).  
Taal en cultuur worden inderdaad aangeduid als de belangrijkste beïnvloedende factoren wat 
mobiliteit van gezondheidsmedewerkers betreft80.  Het zijn belangrijke barrières voor 
gezondheidsmedewerkers, in wiens beroep het uiteraard van uitermate groot belang is over 
voldoende kennis van de taal van de lidstaat van ontvangst te beschikken teneinde met de 
patiënten, maar ook met collega’s, zorgverzekeraars of publiekrechtelijke instellingen van 
sociale zekerheid te kunnen communiceren.  Andere obstakels zijn een gebrek aan informatie 
over vacatures in het buitenland en de mogelijkheden om te migreren, een gebrek aan kennis 
van het land van bestemming en het gezondheidssysteem aldaar alsook angst over 
carrièremogelijkheden door het wantrouwen van de autochtone collega’s ten aanzien van de 
professionele kwalificaties van de migrant.  Waar binnen de Europese Unie arbeids- en 
verblijfsvergunningen nog weinig problemen stellen, blijven andere administratieve barrières, 
zoals de verschillen inzake fiscaliteit en sociale zekerheid, eveneens voor problemen zorgen.  
Ook familiale omstandigheden, leeftijd en de afstand van het oorsprongsland spelen een rol.  
Veelgenoemde incentives om te migreren zijn een hogere werkgelegenheidsgraad, betere 
loon- en/of arbeidsvoorwaarden, betere carrièremogelijkheden en het volgen van een 
migrerende echtgeno(o)t(e).  Andere redenen voor migratie zijn de uitdaging om in een ander 
land te werken, het verlangen om zijn professionele vaardigheden in een beter systeem aan te 
leren of bij te schaven, het avontuur, het aanleren van de taal van het land van bestemming, 
religieuze en andere persoonlijke redenen81.  Loon- en arbeidsvoorwaarden mogen hierbij 
echter niet overschat worden, daar migratiestudies uitwijzen dat indien het inkomen boven de 
armoedegrens ligt en het een sociaal aanvaardbaar niveau bereikt, het nagenoeg geen rol meer 
speelt bij migratie.  Het absolute inkomensverschil moet dus aanzienlijk zijn, zoniet hebben 
mensen eerder de neiging in hun land van oorsprong te blijven82. 
 
4. Beroepsuitoefening in de EU 
 
4.1 Welkom in het nieuwe stelsel ... 
 

                                                 
79 Zo is het Verenigd Koninkrijk duidelijk één van de “receivers”.  Toch worden meer gezondheidsmedewerkers 
uit de Commonwealth landen gerecruteerd dan uit andere EER-landen. 
80 BIRT, C., “The European Union: open to the practising physician?”, Clinical Medicine 2002, Vol. 2, nr. 3, 
224-226. 
81 JINKS, C., ONG, B. N. en PATON, C., “The mobility of doctors and nurses – a United Kingdom case study, 
in BUSSE, R., WISMAR, M. en BERMAN, P.C. (eds.), The European Union and Health Services. The Impact 
of the Single European Market on Member States, IOS Press, Amsterdam, 2002, 72-73 en BUCHAN, J., 
SECCOMBE, I.; THOMAS, S., “Overseas mobility of U.K. based nurses”, Int. J. Nurs. Stud. 1997, Vol. 34, nr. 
1, 60-61 en DE VEER, A., DEN OUDEN, D.-J. en FRANCKE, A., “Experiences of foreign European nurses in 
The Netherlands”, Health Policy 2004, Vol. 68, 55-61. 
82 WERNER, H., Mobility of workers in the European Union, IAB, Nurnberg, 1996 en CASTLES, S., 
“International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century: Global Trends and Issues”, International 
Migration 2000, Vol. 165, 269-283. 
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Voor de gezondheidsmedewerker is een juridisch instrumentarium beschikbaar om gebruik te 
maken van het vrij verkeer binnen de Europese Unie, zo mocht blijken uit het voorgaande.  
Wanneer men daadwerkelijk van deze verworvenheden gebruik maakt, komt men echter in 
een ander en vaak totaal verschillend systeem van gezondheidszorg terecht.  Uit de toepassing 
van het Europees recht op de nationale gezondheidssystemen volgt echter niet alleen dat zij 
hun onderdanen moeilijker kunnen beletten terugbetaalde zorg in het buitenland te genieten, 
maar ook dat de verschillende stelsels zich moeten “opentrekken” naar buitenlandse 
zorgverstrekkers.  Hoewel volgens het EG-Verdrag de lidstaten hun vrijheid behouden om de 
verstrekking van gezondheidsdiensten zelf te organiseren, wordt ook hun bevoegdheid om 
gezondheidsmedewerkers die van het vrij verkeer gebruik maken al dan niet te accepteren, in 
grote mate beïnvloed door het Europees recht.   
De lidstaten mogen dan wel bepaalde voorwaarden stellen aan de terugbetaling van medische 
goederen of diensten, toch moeten de daarbij gebruikte criteria objectief en niet-
discriminerend zijn.  Zo mag niet verwezen worden naar de plaats van vestiging van de 
zorgverstrekker.  Dit is van belang voor het aantal verstrekkers en medische producten dat 
wordt opgenomen in het socialezekerheidssysteem. Ook in-natura-stelsels of stelsels met een 
nationale gezondheidsdienst zullen meer en meer met buitenlandse gezondheidsmedewerkers 
geconfronteerd worden, deze moeten aanvaarden en naar grote waarschijnlijkheid op eigen 
initiatief buitenlandse zorgverstrekkers in hun zorgaanbod opnemen door er contracten mee af 
te sluiten. Aanvragen tot contractering door buitenlandse zorgverstrekkers moeten eveneens 
op objectieve en niet-discriminerende wijze worden behandeld.  Zij moeten immers op gelijke 
wijze toegang krijgen tot het stelsel als elke andere beroepsbeoefenaar op het nationale 
grondgebied.  Uit wat voorafging is het duidelijk dat, ingevolge de Europese rechtspraak, de 
verschillende zorgstelsels in de EU de kwalificaties van de buitenlandse verstrekker moeten 
aanvaarden en terugbetaling noch contractering op basis van onzekerheid over 
beroepsbekwaamheid of zorgkwaliteit kunnen weigeren83. 
 
4.2 ... Maar hou u aan de regels 
 
Naast de regels die de ‘toegang tot het beroep’ in de verschillende lidstaten reguleren, wordt 
de gezondheidsmedewerker in elke lidstaat onderworpen aan regels inzake de ‘daadwerkelijke 
uitoefening van het beroep’ of wat men ‘beroepsregels sensu lato’ zou kunnen noemen: 
erkenningsnormen voor het dragen van bijzondere beroepstitels, planning van het aanbod in 
de zorg, maatregelen inzake evaluatie van de praktijk en accreditering, een code van 
geneeskundige plichtenleer, een stelsel van vergoeding van de gezondheidskosten, enzovoort.  
Tariefafspraken, een overeenkomstenstelsel, bijscholing, voorwaarden voor het verstrekken 
van bepaalde behandelingen en het regelen van de relatie tussen verschillende 
zorgverstrekkers behoren eveneens tot deze uitgebreide regelgeving die op 
beroepsbeoefenaars van toepassing is.  Hoe verhoudt dit nationale recht met betrekking tot de 
beroepsuitoefening zich tot de buitenlandse gezondheidsmedewerker?  M.a.w., waaraan 
moeten migrerende zorgverstrekkers zich houden, éénmaal aangekomen in de lidstaat van 
ontvangst om er zich te vestigen of om er louter diensten te verstrekken? 
 
Het EG-Verdrag bepaalt dat indien men zich in een andere lidstaat wil vestigen, men dat moet 
kunnen doen “overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van 
vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld” (art. 43, 2e lid in fine, EG).  Ook onder 
de bepalingen inzake de vrijheid van dienstverrichting stelt het EG-Verdrag dat men “… zijn 

                                                 
83 JORENS, Y. en SCHULTE, B. (eds.), Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im 
Gemeinsamen Markt, Baden-Baden, Nomos, 2003, 109. 
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werkzaamheden tijdelijk [kan] uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder 
dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt” (art. 50, 3e lid 
in fine, EG).  De zorgverstrekker moet volgens het Verdrag onder dezelfde voorwaarden als 
de onderdanen van de lidstaat van ontvangst zijn beroep kunnen uitoefenen.  Om de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en van de vrije dienstverrichting te 
vergemakkelijken, werden in de sectorale richtlijnen bepalingen dienaangaande opgenomen,  
verschillend naargelang de gezondheidsmedewerker zich al dan niet in de lidstaat van 
ontvangst vestigt.  Zo wordt met het oog op de uitoefening van het beroep in de artsenrichtlijn 
bepaald dat indien de lidstaat van ontvangst voor de eerste toegang tot de werkzaamheden van 
arts een bewijs inzake goed gedrag en zeden verlangt, hij zich met een gelijkaardig document 
uit de lidstaat van herkomst moet tevreden stellen.  Hetzelfde geldt voor een bewijs van goede 
lichamelijke of geestelijke gezondheid.  Onder deze regels komt ook de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over ernstige en nauwkeurige feiten, 
tuchtrechtelijke of administratieve maatregelen en strafrechtelijke sancties met betrekking tot 
de uitoefening van het beroep.  Zoals boven reeds vermeld is dit geen feilloos systeem. 
 
Meer omstreden zijn de bepalingen specifiek voor het dienstenverkeer, aangezien hiervoor 
duidelijk een minder beperkend systeem werd geïnstalleerd.  Zo wordt de arts in geval van 
dienstverrichting vrijgesteld van elke vergunningsplicht of verplichting zich in te schrijven of 
aan te sluiten bij een beroepsorganisatie.  Hij oefent zijn dienstverrichting echter uit met 
dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van de ontvangende lidstaat, waardoor de 
tuchtrechtelijke bepalingen van administratieve of van professionele aard die van toepassing 
zijn in de lidstaat van ontvangst, ook op hem van toepassing zijn.  Om toch een controle 
mogelijk te maken, kan de ontvangende lidstaat voorschrijven dat de arts een “voorafgaande 
verklaring” aan de bevoegde instanties moet geven dat hij die diensten zal verrichten, ingeval 
dit een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de ontvangende lidstaat meebrengt.  In 
spoedgevallen kan deze achteraf gegeven worden.  Bovendien kunnen de lidstaten een 
regeling treffen voor een “tijdelijke inschrijving” die automatisch plaatsvindt, voor een 
“aansluiting pro forma” bij een beroepsorganisatie of voor een opname in een register, mits 
deze regeling het verrichten van diensten niet vertraagt of compliceert en geen extra kosten 
voor de dienstverrichter meebrengt.  Ook van de verplichting om bij een publiekrechtelijke 
instelling van sociale zekerheid te zijn ingeschreven om de rekeningen voor de ten gunste van 
sociaal verzekerden verrichte werkzaamheden op een verzekeringsinstelling te kunnen 
verhalen, wordt de arts in geval van dienstverstrekking vrijgesteld.  Hij hoeft enkel deze 
instelling van tevoren, of in spoedgevallen achteraf, op de hoogte te brengen van zijn 
dienstverrichting84.  Tenslotte moeten de lidstaten, zowel bij vestiging als bij 
dienstverrichting, de nodige maatregelen treffen om de buitenlandse artsen te informeren over 
de wetgeving inzake gezondheidszorg en op sociaal gebied alsook over de medische ethiek in 
de ontvangende lidstaat.  Zij dragen er zorg voor dat de betrokkenen de talenkennis verwerven 
die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden. 
 
Uiteraard wordt met deze bepalingen niet de volledige ‘beroepsuitoefening’ door de Europese 
wetgeving geregeld en blijft deze dus de bevoegdheid van de lidstaten en een zaak van 
                                                 
84 De EER-gezondheidsmedewerker die in België een dienst verricht, moet vooraf een verklaring indienen bij de 
Directie Geneeskundepraktijk van de FOD Volksgezondheid samen met een bewijs van nationaliteit, een bewijs 
van wettige beroepsuitoefening en het bewijs dat hij de vereiste titels bezit om zijn beroep uit te oefenen.  De 
Directie Geneeskundepraktijk registreert deze dienstverrichting en brengt de bevoegde Geneeskundige 
Commissie, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en, in voorkomend geval, de bevoegde 
Orde ervan op de hoogte.  De dienstverrichter wordt dus van de formaliteiten die moeten worden vervuld bij 
vestiging (viseren van het diploma door de bevoegde Geneeskundige Commissie en inschrijving bij de bevoegde 
Orde) gevrijwaard. 
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nationale reglementering.  Volgens de sectorale richtlijnen oefent de beroepsbeoefenaar zijn 
dienstverrichting dus uit met dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van de 
ontvangende lidstaat en moet hij dus ook bij het louter verrichten van een dienst de 
beroepsregels van het land van ontvangst naleven.  Aangezien de beroepsregels of 
beroepscodes verschillen van lidstaat tot lidstaat, kan dit echter een strijdigheid opleveren met 
de fundamentele beginselen van vrij verkeer in het EG-Verdrag.  Naast het verbod van 
discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging zoals dit in het 
Verdrag werd opgenomen, werd de Cassis de Dijon85 rechtspraak met betrekking tot het vrij 
verkeer van goederen getransponeerd op het recht van vestiging en het vrij verkeer van 
diensten.  Dit houdt in dat ook maatregelen die zonder onderscheid van toepassing zijn een 
belemmering kunnen vormen voor de vrije vestiging86 of het vrij verkeer van diensten87 en dus 
strijdig zijn met het EG-Verdrag.  Deze moeten dan gerechtvaardigd zijn door een dwingende 
reden van algemeen belang, geschikt zijn om dat belang te beschermen en mogen niet verder 
gaan dan voor de bescherming van dit belang noodzakelijk is88.  Met het “gemeen recht” 
indachtig, namelijk de bepalingen in het Verdrag dat zowel onder het regime van de vestiging 
als dat van de dienstverrichting, deze vrijheden moeten worden uitgeoefend onder dezelfde 
voorwaarden als deze die gelden voor de onderdanen van de lidstaat van ontvangst, dringt een 
analyse van de relevante rechtspraak zich op.  Met betrekking tot beroepsregels werd reeds in 
1974 door het Hof het princiepsarrest Van Binsbergen89 geveld op basis waarvan een 
omvangrijke “beroepsregels-jurisprudentie”90 werd uitgebouwd in het kader van het vrij 
verrichten van diensten.  Stelregel in deze rechtspraak is dat door de bijzondere aard van 
sommige professionele activiteiten, het niet onverenigbaar is met het Verdrag dat specifieke 
eisen worden gesteld wegens de toepasselijkheid van beroepsregels van de lidstaat van 
ontvangst die hun grond vinden in het algemeen belang, mits deze noodzakelijk en 
proportioneel zijn ten aanzien van het te bereiken doel.  Het Hof gaf aan dat het begrip 
“beroepsregels” slaat op “regels betreffende organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek, 
toezicht en aansprakelijkheid”91 en stelt daarin ook duidelijk dat de vrijheid van 
dienstverrichting niet mag worden gebruikt door een dienstverrichter wiens werkzaamheid 
geheel of voornamelijk op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst is gericht, om zich 
aan de beroepsregels te onttrekken die op hem van toepassing zouden zijn, ware hij op het 
grondgebied van die lidstaat gevestigd.  Hierin wordt impliciet aangenomen dat andere 
standaarden worden gehanteerd bij de dienstverrichting dan bij de vestiging.  Het is immers 
vaste rechtspraak van het Hof dat, indien bij het verrichten van een dienst dezelfde 
voorwaarden zouden gelden als bij vestiging, dit de bepalingen betreffende het vrij verrichten 
van diensten elk nuttig effect zou ontnemen92.  Vraag is dan waaraan de dienstverrichter, die 
in een andere lidstaat is gevestigd en zijn activiteiten niet voornamelijk op de lidstaat van 
                                                 
85 H.v.J. nr C-120/78 (Rewe-Zentral-AG), 20 februari 1979, Jur. 1979, 649. 
86 H.v.J. nr C-3/88 (Commissie t. Italië), 5 december 1989, Jur. 1989, 4035 en H.v.J. nr C-70/95 (Sodemare), 17 
juni 1997, Jur. 1997, 3395. 
87 H.v.J. nr C-288/89 (Gouda), 25 juli 1991, Jur. 1991, 4007 en H.v.J. nr C-76/90 (Säger), 25 juli 1991, Jur. 
1991, 4221. 
88 H.v.J. nr C-19/92 (Kraus), 31 maart 1993, Jur. 1993, 1663, r.o. 32; H.v.J. nr C-55/94 (Gebhard), 30 november 
1995, Jur. 1995, 4165, r.o. 37 en H.v.J. nr C-493/99 (Commissie t. Duitsland), 25 oktober 2001, Jur. 2001, 8163, 
r.o. 20. 
89 H.v.J. nr C-33/74 (Van Binsbergen), 3 december 1974, Jur. 1974, 1299. 
90 H.v.J. nr C-110 en 111/78 (Van Wesemael), 18 januari 1979, Jur. 1979, 35; H.v.J. nr C-52/79 (Debauve), 18 
maart 1980, Jur. 1980, 833; H.v.J. nr C-279/80 (Webb), 17 december 1981, Jur. 1981, 913; H.v.J. nr C-205/84 
(Commissie t. Duitsland), 4 december 1986, Jur. 1986, 3755; H.v.J. nr C-154/89 (Commissie t. Frankrijk), 26 
februari 1991, Jur. 1991, 659 en H.v.J. nr C-180/89 (Commissie t. Italië), 26 februari 1991, Jur. 1991, 709. 
91 H.v.J. nr C-33/74 (Van Binsbergen), 3 december 1974, Jur. 1974, 1299, r.o. 12. 
92 H.v.J. nr C-76/90 (Säger), 25 juli 1991, Jur. 1991, 4221, r.o. 13 en H.v.J. nr C-58/98 (Corsten), 3 oktober 
2000, Jur. 2000, 7919, r.o. 43. 
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ontvangst richt, zich moet houden en m.a.w. of ook hij de beroepsregels in de lidstaat van 
ontvangst moet naleven. 
 
De beroepsregels van de lidstaat van ontvangst zijn dus van toepassing in geval van vestiging, 
maar ook in geval van dienstverrichting wanneer de werkzaamheden van de dienstverrichter 
geheel of voornamelijk op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst zijn gericht.  Deze 
laatste eis werd door het Hof in andere rechtspraak echter verlaten voor een bredere visie op 
de toepasselijkheid van beroepsregels.  Het Hof van Justitie velde hieromtrent een niet mis te 
verstane beslissing in de zaak Commissie t. Frankrijk van 30 april 1986, die betrekking had op 
de uitoefening van het beroep van arts en tandarts, waarin het stelde dat “de onderdanen van 
een lidstaat, die hun beroepswerkzaamheden in een andere lidstaat uitoefenen, zich aldaar 
moeten houden aan de voorschriften die de uitoefening van het betrokken beroep in die 
lidstaat regelen” 93.  “Met betrekking tot het beroep van arts en tandarts zijn die 
voorschriften, […], met name ingegeven door het streven, de gezondheid van de mensen zo 
doeltreffend en volledig mogelijk te beschermen” 94, aldus het Hof in dezelfde 
rechtsoverweging.  Hieruit wordt duidelijk dat zowel onder het vrij verkeer van werknemers 
als onder de vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten, de beroepsregels van het land 
van ontvangst door de werknemer of dienstverrichter moeten worden nageleefd, maar meteen 
zette het Hof ook de limieten aan de toepasselijkheid ervan in de verf door te stellen dat 
“wanneer die voorschriften evenwel leiden tot een beperking van het vrije verkeer van 
werknemers, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de 
Gemeenschap, zij slechts verenigbaar zijn met het verdrag indien die beperkingen 
daadwerkelijk hun rechtvaardiging vinden in algemene vereisten zonder welke een goede 
uitoefening van het betrokken beroep niet denkbaar is, en indien zij zonder onderscheid ook 
voor de eigen onderdanen gelden.  Dit is niet het geval wanneer die beperkingen kunnen 
leiden tot discriminatie van in andere lidstaten gevestigde beroepsbeoefenaren of wanneer zij 
de toegang tot het beroep meer belemmeren dan nodig is om het beoogde doel te bereiken” 95.  
Wat opvalt aan deze rechtspraak is dat zij het “vrij personenverkeer” als uitgangspunt neemt, 
in die zin dat het Hof zeer algemeen spreekt over “het uitoefenen van werkzaamheden in een 
andere lidstaat” en daarmee zowel het vrij verkeer van werknemers als het recht op vestiging 
en het vrij verkeer van diensten beslaat.  Deze rechtspraak werd herhaald in het arrest 
Commissie t. Luxemburg van 16 juni 199296.  Beide zaken lagen in het verlengde van de 
Klopp97-jurisprudentie van het Hof aangaande het recht van vestiging van 
gezondheidsmedewerkers, meer bepaald het recht om binnen de Gemeenschap meer dan één 
centrum van werkzaamheid in te richten en te behouden. 
 
De beroepsregels van de lidstaat van ontvangst moeten dus in beginsel worden nageleefd, 
maar indien zij belemmerend werken voor de verdragsvrijheden moeten zij de vierledige test 
doorstaan en dus (1) zonder onderscheid voor alle op het grondgebied van een lidstaat actieve 
personen gelden, (2) zijn ingegeven door een dwingende reden van algemeen belang, (3) 
pertinent zijn en (4) hetzelfde resultaat mag niet door minder beperkende regelen kunnen 
worden bereikt.  Maar zelfs indien zij aan deze eisen voldoen, kunnen beperkingen van het 
dienstenverkeer nog steeds verboden belemmeringen zijn indien zij reeds worden behartigd 
door regels die van kracht zijn in de lidstaat van vestiging van de persoon of onderneming in 

                                                 
93 H.v.J. nr C-96/85 (Commissie t. Frankrijk), 30 april 1986, Jur. 1986, 1475, r.o. 10. 
94 H.v.J. nr C-96/85 (Commissie t. Frankrijk), 30 april 1986, Jur. 1986, 1475, r.o. 10. 
95 H.v.J. nr C-96/85 (Commissie t. Frankrijk), 30 april 1986, Jur. 1986, 1475, r.o. 11. 
96 H.v.J. nr C-351/90 (Commissie t. Luxemburg), 16 juni 1992, Jur. 1992, 3945, r.o. 11-14. 
97 H.v.J. nr C-107/83 (Klopp), 12 juli 1984, Jur. 1984, 2971. 
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kwestie98.  Dit betekent dan dat de lidstaat van ontvangst zal moeten aantonen dat de regels in 
de lidstaat van vestiging niet volstaan om de beoogde doelstelling te bereiken.  De vierledige 
toets werd duidelijk toegepast in het arrest Ramrath99, dat betrekking had op beroepsregelen 
voor bedrijfsrevisoren en waarin werd bevestigd dat deze test op het “vrij personenverkeer” in 
het algemeen kan worden toegepast, gebaseerd op het communautaire beginsel dat de 
lidstaten het de onderdanen van de Gemeenschap niet minder gemakkelijk mogen maken om 
hun beroep buiten het grondgebied van hun eigen lidstaat of in meer dan één lidstaat uit te 
oefenen, los van het soort fundamentele vrijheid die zij daartoe gebruiken.   
 
Voor de migrerende gezondheidsmedewerker betekent deze rechtspraak dat hij zich zal 
moeten houden aan de beroepsregels (organisatie van het medisch beroep, reglementering 
inzake professionele bekwaamheid, deontologie, allerhande controlemaatregelen en regels 
inzake beroepsaansprakelijkheid, …) van de lidstaat van ontvangst en dit zowel bij vestiging 
als bij dienstverrichting.  Maar dit heeft eveneens tot gevolg dat hij dergelijke maatregelen 
kan aanvechten, uiteraard indien zij discriminerend werken ten aanzien van buitenlandse 
zorgverstrekkers, maar tevens indien deze regels zonder onderscheid op de nationale 
onderdanen van de lidstaat van ontvangst van toepassing zijn en toch het vrij verkeer 
belemmeren of minder aantrekkelijk maken, terwijl zij niet gerechtvaardigd kunnen worden 
door een dwingende reden van algemeen belang, zij niet noodzakelijk of te vergaand zijn voor 
het te bereiken doel.  Regulering die niet verdragsconform wordt bevonden moet niet worden 
nageleefd door buitenlandse zorgverstrekkers.  De naleving van verdragsconforme 
beroepsregels bij het verrichten van diensten wordt gegarandeerd door de, m.i. noodzakelijke, 
minimale meldingsplichten voor de dienstverrichter in de sectorale richtlijnen, die ervoor 
zorgen dat de beroepsbeoefenaar niet ‘ongrijpbaar’ wordt indien hij tegen bepaalde 
voorschriften van de lidstaat van ontvangst ingaat.  Dit alles houdt natuurlijk het risico in van 
omgekeerde discriminatie: nationale gezondheidsmedewerkers moeten deze niet-
verdragsconforme regels immers wel naleven, want het Europees recht ziet niet op puur 
interne situaties binnen een lidstaat.  Aldus kan de regulering betreffende het 
gezondheidszorgberoep intern onder druk komen te staan100. 
 
Een concreet voorbeeld van mogelijks belemmerende nationale reglementering ter illustratie.  
De omschrijving van “medische werkzaamheden” of handelingen die uitsluitend door leden 
van de medische stand mogen worden verricht, wordt door het Hof aangeduid als 
“reglementering van de uitoefening van de beroepswerkzaamheid” en kan dus onder de 
categorie “beroepsregels” worden gebracht, meer bepaald als regels die de organisatie van het 
beroep inhouden.  In tegenstelling tot de bovengenoemde rechtspraak met betrekking tot 
beroepsregels, laat het Hof zijn rechtvaardigings- en proportionaliteitstoetsing in Bouchoucha 
nog achterwege en beperkt zich  tot de redenering dat “bij gebreke van een communautaire 
regeling van de beroepswerkzaamheid [van osteopaat] elke lidstaat dus vrij [is], de 
uitoefening van die werkzaamheid op zijn grondgebied te reglementeren, mits hij daarbij niet 
discrimineert tussen eigen onderdanen en onderdanen van andere lidstaten” 101 en blijft de 
Cassis-leer afwezig.  In latere rechtspraak past het Hof deze echter ook toe op de rechtspraak 
met betrekking tot medische handelingen.  Op het gebied van de reglementering van medische 

                                                 
98 H.v.J. nr C-76/90 (Säger), 25 juli 1991, Jur. 1991, 4221, r.o. 15. 
99 H.v.J. nr C-106/91 (Ramrath), 20 mei 1992, Jur. 1992, 3351, r.o. 29-31.  Bevestigd in H.v.J. nr C-19/92 
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100 MOSSIALOS, E. en PALM, W., “The European Court of Justice and the free movement of patients in the 
European Union”, International Social Security Review 2003, Vol. 56, 22. 
101 H.v.J. nr C-61/89 (Bouchoucha), 3 oktober 1990, Jur. 1990, 3551, r.o. 12. 
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handelingen herhaalt het Hof aldus dat de beroepsbeoefenaar in beginsel aan de voorwaarden 
van die regulering moet voldoen, maar dat, indien dergelijke maatregelen de fundamentele 
vrijheden belemmeren of minder aantrekkelijk maken, zij slechts gerechtvaardigd kunnen zijn 
indien zij aan de vierledige test van non-discriminatie, dwingende reden, pertinentie en 
proportionaliteit voldoen102.  Uit deze rechtspraak kan men mijns inziens afleiden dat de Keck-
rechtspraak103 met betrekking tot het vrij verkeer van goederen niet onverkort kan 
getransponeerd worden op het dienstenverkeer en de vrije vestiging.  Waar beroepsregels 
zoals regels betreffende organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek, toezicht en 
aansprakelijkheid regels zijn die zichtbaar de uitoefening van een activiteit (naar analogie van 
“Keck-verkoopsmodaliteiten”) regelen en niet de toegang tot die activiteit (naar analogie van 
“Keck-verkoopsvoorwaarden”) beperken (de medische handelingen die kunnen worden 
gesteld door een gezondheidsmedewerker beperken zijn toegang tot de markt niet, zij regelen 
enkel de manier waarop hij zijn activiteiten mag uitoefenen), worden deze als maatregelen 
zonder onderscheid aan de Cassis-rechtspraak onderworpen.  Deze rechtspraak ondersteunt 
met andere woorden de stelling dat er onder het regime van het vrij verkeer van diensten geen 
nood is aan analogie met Keck, daar in de rechtspraak betreffende het vrij verkeer van 
diensten wordt afgewisseld tussen de ‘discriminatietoets’ als standaardtoets en de 
‘beperkingstoets’ als toets bij maatregelen die de markttoegang beperken, waardoor deze 
rechtspraak nooit de vergaande gevolgen kan hebben als de Cassis-leer onder het 
goederenregime104.  
Tenslotte is het van belang te vermelden dat het feit dat in de ene lidstaat minder strikte 
bepalingen gelden dan in de andere, op zich niet betekent dat de in de laatstbedoelde geldende 
bepalingen onevenredig zijn en daarom onverenigbaar met het gemeenschapsrecht105.  Met 
andere woorden, het feit dat een verpleegkundige in Nederland bepaalde handelingen mag 
verrichten die in België voorbehouden worden aan artsen, betekent niet noodzakelijkerwijs 
dat de Belgische regelgeving te streng en dus niet verdragsconform zou zijn.  Het feit dat 
verschillende lidstaten voor een ander stelsel hebben gekozen kan immers geen invloed 
hebben op de beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de regelingen106. 
 
Het spreekt voor zich dat regels betreffende de uitoefening van het beroep van 
gezondheidsmedewerker meestal zullen ingegeven zijn door redenen van bescherming van de 
menselijke gezondheid en men hierin de grond voor rechtvaardiging zal zoeken.  Als in het 
Verdrag genoemde uitzonderingsgrond, kan de “volksgezondheid” zelfs ingeroepen worden 
bij discriminerende maatregelen.  Het is natuurlijk de vraag of bepaalde beperkingen van het 
vrij verkeer wel steeds zijn ingegeven door de bescherming van de volksgezondheid en de 
bescherming van de kwaliteit van de verstrekte zorg en niet om redenen van behoud van een 
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advocaten: nieuw leven ingeblazen?”, N.T.E.R. 1996, nr. 3, 34-37; YSEWYN, J.L., noot onder C-55/94 
(Gebhard), S.E.W. 1997, 26-28; LONBAY, J., noot onder C-55/94 (Gebhard), CML Rev. 1996, 1073-1087. 
104 ROTH, W.-H., “The European Court of Justice’s Case Law on Freedom to Provide Services: Is Keck 
Relevant?”, in ANDENAS, M. en ROTH, W.-H. (eds.), Services and Free Movement in EU Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2002, 1-24. 
105 H.v.J. nr C-384/93 (Alpine Investments), 10 mei 1995, Jur. 1995, 1141, r.o. 51 en H.v.J. nr C-3/95 
(Reisebüro Broede), 12 december 1996, Jur. 1996, 6511, r.o. 42. 
106 H.v.J. nr C-67/98 (Zenatti), 21 oktober 1999, Jur. 1999, 7289, r.o. 34. 
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comfortabele concurrentiepositie van de beroepsbeoefenaars ten aanzien van verstrekkers uit 
het buitenland107. 
 
 
 
 
4.3 Weg met de regels: de richtlijn Bolkestein 
 
Nationale regulering betreffende de uitoefening van dienstenactiviteiten lijkt nog meer onder 
druk te komen door het voorstel voor een “Richtlijn betreffende diensten op de Interne Markt” 
van Europees Commissaris Bolkestein108.  Met deze richtlijn wil de Commissie een nieuwe 
schwung geven aan de Interne Markt en meer bepaald de uitoefening van de vrijheid van 
vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten vergemakkelijken.  De 
vrijheid van vestiging moet een nieuwe impuls krijgen door administratieve vereenvoudiging, 
het aan banden leggen van nationale vergunningsstelsels, bepaalde discriminerende 
vestigingseisen eenvoudigweg te verbieden en andere ‘beoordelingsplichtige vestigingseisen’ 
verplicht aan de hierboven vermelde vierledige toets te onderwerpen.  Het vrije 
dienstenverkeer zou vergemakkelijkt worden door de invoering van het 
“oorsprongslandbeginsel” als sleutelprincipe in het dienstenverkeer.  Dit betekent dat de 
dienstverrichter enkel moet voldoen aan de wetgeving van zijn lidstaat van oorsprong en niet 
meer aan deze van de lidstaat van ontvangst.  Ook de controle op zijn activiteiten zou dan 
moeten gebeuren door zijn vestigingsstaat.  Wederzijdse bijstand tussen de lidstaten moet dit 
mogelijk maken.  Het ambitieuze richtlijnvoorstel zegt van toepassing te zijn “op de diensten 
van dienstverrichters die in een lidstaat zijn gevestigd” en bestrijkt daarmee zowat alle 
diensten die men zich kan voorstellen, van autoverhuur over reclamediensten tot lijkbezorging 
en pretparken.  Enkel financiële diensten, elektronische communicatiediensten en 
vervoersdiensten, waarvoor al communautaire regelgeving bestaat, worden van de 
werkingssfeer uitgesloten.  Gezondheidszorg wordt in de toelichting expliciet genoemd bij de 
diensten waarop de richtlijn van toepassing moet worden.  Uiteraard rees reeds vroeg na de 
bekendmaking van het voorstel de vraag of deze liberaliseringspush van de Commissie wel 
geschikt is voor een gevoelige sector als deze van de gezondheidszorg109.  In afwachting van 
verder onderzoek naar de precieze implicaties van het voorstel, kunnen enkele vaststellingen 
volstaan. 
 
Het moet gezegd dat het feit dat dergelijke brede waaier aan de meest diverse activiteiten door 
één regelgevend document worden geregeld, op zich al enige achterdocht opwekt.  Een 
rechtsinstrument dat zich op nagenoeg dezelfde wijze richt tot de gezondheidssector als tot de 
vastgoedsector draagt het risico in zich geen rekening te houden met de bijzondere kenmerken 

                                                 
107 JORENS, Y., „Europa en het recht op gezondheidszorg: een vrij verkeer van patiënten?”, in JANVIER, R., 
VAN REGENMORTEL, A. en VERVLIET, V. (eds.), Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, 
Brugge, Die Keure, 2003, 561. 
108 Voorstel voor een Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende diensten op de Interne Markt, 
Brussel, 25 februari 2004, COM(2004)2 definitief. 
109 Het document op de website van de DG Interne Markt met de titel “Deze lijst is bedoeld om het effect te 
verduidelijken van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende diensten, dat goedgekeurd is op 
13 januari 2004” vermeldt onder de subtitel “De voorgestelde richtlijn zou niet resulteren in het volgende:” dat 
de richtlijn geen verandering inhoudt van de manier waarop de lidstaten hun gezondheids- en 
socialezekerheidsdiensten organiseren.  Dergelijk document heeft uiteraard niet in het minst juridische waarde en 
staat wars van tal van potentiële implicaties van de richtlijn.   
Zie http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/services/services/docs/prop-clarifications_nl.pdf (laatst 
geconsulteerd op 02-09-2004). 
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van de sectoren waarop het van toepassing wordt.  In het bijzonder de gezondheidszorg staat 
bekend als een atypische marktsector.  O.a. het feit dat de menselijke gezondheid en het 
menselijk leven de inzet zijn van deze dienstensector, de informatie-assymetrie tussen de 
zorgverstrekker en de patiënt, de rol van verzekeringsinstellingen als betrokken partij en de 
rol van solidariteit in het ‘Europees sociaal model’ zijn vaak vermelde argumenten voor het 
specifieke karakter van de sector.  Onder de vestigingsbepalingen zijn de administratieve 
vereenvoudiging en het principiële verbod van belemmerende vergunningseisen uiteraard een 
goede zaak voor de migrerende gezondheidsmedewerker.  Bij het toekomstige ‘ene Belgische 
loket’ zou hij dan moeten terechtkunnen voor zijn inschrijving bij de Orde, het RIZIV en de 
provinciale geneeskundige commissie110, de praktische haalbaarheid van het ‘enig loket’111 en 
de toelaatbaarheid van een visum door de provinciale geneeskundige commissie onder het 
principieel vergunningsverbod in de richtlijn buiten beschouwing gelaten.  De richtlijn wil het 
aantal vergunningen voor de uitoefening van een dienstenactiviteit tot een minimum 
beperken.  Er blijven echter onduidelijkheden over de aard van de vergunningen die door deze 
bepalingen worden geviseerd.  Gaat het enkel om formaliteiten gericht op de aanvang van de 
activiteiten of kunnen vergunningsstelsels zoals de toestemming door een adviserend 
geneesheer voor een behandeling of de doorverwijzing van een huisarts naar een specialist 
ook in het gedrang komen?  Bovendien komen enkele heilige huisjes van de Belgische 
gezondheidszorg hoogstwaarschijnlijk binnen de actieradius van de “beoordelingsplicht”.  Zo 
kunnen programmatiecriteria voor ziekenhuizen en vestigingscriteria voor apothekers onder 
de te evalueren “kwantitatieve of territoriale beperkingen, met name beperking op basis van 
de bevolkingsomvang of een geografische minimumafstand tussen de dienstverrichters” 
vallen.  De te beoordelen verplichting een “bepaalde rechtsvorm aan te nemen” is van 
toepassing op de meeste zorgvoorzieningen en ook “verplichte minimum- en 
maximumtarieven waaraan de dienstverrichter zich moet houden”, een bepaling die 
onmiddellijk aan het Belgische overeenkomstenstelsel tussen ziekenfondsen en 
zorgverstrekkers doet denken, mogen niet aan de toets ontsnappen.  De lidstaten worden door 
de richtlijn verplicht zich over dergelijke maatregelen te buigen en na te gaan of zij non-
discriminatoir, ingegeven door een dwingende reden van algemeen belang, pertinent en 
proportioneel zijn.  Intrekking, versoepeling en handhaving van dergelijke maatregelen 
melden zij in het verslag over de wederzijdse beoordeling.  Nieuwe maatregelen in die zin 
moeten eerst worden gescreend door de Commissie. 
 
Zoals wel meer het geval is, zijn de regels voor het dienstenverkeer de meest controversiële.  
Het oorsprongslandbeginsel is dat zeker.  Men mag in deze echter niet geblinddoekt beginnen 
schermen.  Hoewel het oorsprongslandbeginsel niet uit het Verdrag volgt en dus zeker geen 
‘gemeen recht’ is, is het een beginsel waarvoor de gemeenschapswetgever kan kiezen en kan 
dit een zeer stimulerende werking hebben voor het dienstenverkeer112.  Deze 
onvoorwaardelijke wederzijdse erkenning gaat echter verder dan de Cassis de Dijon leer en 
gaat doorgaans gepaard met ‘single licence’ (het oorsprongsland geeft een vergunning voor en 
houdt toezicht in de gehele EU) en harmonisatie van algemene belangen.  Deze twee blijven 
echter achterwege, waardoor de onvoorwaardelijke wederzijdse erkenning die hier wordt 
gevraagd te vergaand is113.  Het buiten spel zetten van de kwaliteitsregulering en -controle van 
                                                 
110 Om het beroep van arts te mogen uitoefenen in België, moet men (1) houder zijn van het wettelijk diploma in 
de geneeskunde, (2) zijn diploma laten viseren door de provinciale geneeskundige commissie en zich laten (3) 
inschrijven op de lijst van de Orde van Geneesheren.  Art. 2, §1 van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, B.S. 14 november 1967, 11881. 
111 Cf. in België de moeilijke start van het ondernemingsloket dat alle formaliteiten voor startende ondernemers 
onder één dak verzamelt. 
112 H.v.J. nr C-233/94 (Duitsland t. Raad), 13 mei 1997, Jur. 1997, 2404, r.o. 19-20. 
113 DRIJBER, B.J., “De bezems van Bolkestein”, N.T.E.R. 2004, nr. 5, 116. 
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de lidstaat van ontvangst is dat ook.  De codificatie van de principes van vrij verkeer zonder 
alle daarbijhorende uitzonderingen van algemeen belang is op zich een te drastische ingreep 
voor de gezondheidssector.  Bovendien lijkt het utopisch te verwachten dat de lidstaat van 
oorsprong al de op zijn grondgebied gevestigde dienstverrichters zou kunnen controleren.  
Alleen al het uitgangspunt van verbod van vergunningen in de vestigingsbepalingen lijkt de 
controle door het oorsprongsland in het gedrang te brengen.  Als het ware om de gemoederen 
over het oorsprongslandbeginsel te sussen, vervolledigt de Commissie haar nieuwe 
dienstenkader met bepalingen aangaande de rechten van afnemers van diensten114, kwaliteit 
van diensten115 en controle op basis van wederzijdse bijstand tussen lidstaten.  Sommige van 
de informatieverplichtingen zijn echter niet nieuw, andere nauwelijks controleerbaar, terwijl 
de uitvoering van de bepalingen inzake wederzijdse bijstand onvermijdelijk tot praktische 
problemen zal leiden.   
 
In afzonderlijke artikelen worden echter uitzonderingen op het oorsprongslandbeginsel 
voorzien.  Onder de algemene afwijkingen zullen onder meer nog nader te bepalen artikelen 
uit de toekomstige richtlijn betreffende de beroepskwalificaties komen, waardoor de daarin 
vervatte bepalingen als uitzondering zullen gelden op het oorsprongslandbeginsel.  Deze 
afwijking is van uitermate groot belang, aangezien de minimale meldingsplichten bij een 
dienstverrichting door de gezondheidsmedewerker die in de richtlijn beroepskwalificaties 
worden voorzien, zouden sneuvelen onder de uit het oorsprongslandbeginsel voortvloeiende 
verplichting voor de lidstaten om zich te onthouden van een“verplichting voor de 
dienstverrichter bij hun bevoegde instanties een verklaring of kennisgeving in te dienen of een 
vergunning aan te vragen, of zich in te schrijven in een register of bij een beroepsorde op hun 
grondgebied”.  Naast algemene en tijdelijke afwijkingen van het oorsprongslandbeginsel 
worden afwijkingen voorzien in specifieke gevallen, waarin een lidstaat tegen een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter bij wijze van uitzondering een maatregel kan 
nemen.  Deze maatregelen kunnen de veiligheid van diensten, waaronder de aspecten die 
verband houden met de volksgezondheid, betreffen, maar kunnen ook maatregelen behelzen 
die specifiek gericht zijn op de uitoefening van een beroep in de gezondheidszorg.  Hoewel 
hier expliciet rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, is deze uitzondering hoe dan ook uitermate restrictief omschreven.  
Dergelijke maatregelen “kunnen” slechts “bij wijze van uitzondering” door de lidstaat van 
ontvangst genomen worden indien primo de procedures voor wederzijdse bijstand daarbij 
worden gerespecteerd, secundo de nationale bepalingen waarop de maatregel is gebaseerd niet 
onder een communautaire harmonisatiemaatregel inzake de uitoefening van het 
gezondheidszorgberoep vallen, tertio de maatregel meer bescherming biedt aan de afnemer 
dan de maatregel die door het oorsprongsland zou zijn genomen, quarto de lidstaat van 
oorsprong geen of ontoereikende maatregelen heeft genomen en quinquo de door de lidstaat 
van ontvangst genomen maatregel evenredig is.  Slechts wanneer aan al deze voorwaarden is 
voldaan, is een maatregel van de lidstaat van ontvangst gerechtvaardigd.  Men kan hieruit 
bezwaarlijk concluderen dat het gezondheidszorgberoep van het oorsprongslandbeginsel is 
‘uitgezonderd’.  Tenslotte is het blinde vertrouwen dat de Commissie blijkt te hebben in de 
wederzijdse bijstand tussen lidstaten niet altijd gerechtvaardigd, zo blijkt uit de praktijk.  De 
                                                 
114 Waaronder een artikel met betrekking tot de vergoeding van kosten voor gezondheidszorg.  Het is een 
codificering van de hoofdlijnen in de rechtspraak betreffende mobiliteit van patiënten en geeft dus de regels mee 
inzake toestemming voor en vergoeding van in een andere lidstaat verstrekt extra- en intramurale zorg. 
115 Informatieverplichtingen van dienstverrichters tegenover hun afnemers, bepalingen inzake 
beroepsverzekeringen en –waarborgen, productgaranties, commerciële communicatie voor gereglementeerde 
beroepen, multidisciplinaire activiteiten, kwaliteitsbeleid en geschillenbeslechting.  Zeker van belang voor de 
gezondheidsmedewerker is de verplichting voor de lidstaten om elk algeheel verbod op commerciële 
communicatie voor gereglementeerde beroepen in te trekken. 
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implementatie van de samenwerkingsbepalingen in de Detacheringsrichtlijn 96/71116 teneinde 
elkaar te informeren over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is een 
treffend voorbeeld.  Waar deze samenwerking nog net lukt onder buurlanden, wordt de 
situatie precair indien zij moet plaatsvinden tussen bijvoorbeeld België en Portugal117.  En 
quid met de concrete samenwerking tussen Litouwen en Spanje of Tsjechië en Cyprus? 
 
5. Mobiliteit ... Uitgebreid 
 
De toetreding tot de Europese Unie van Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland, 
Letland, Litouwen, Slowakije, Cyprus en Malta op 1 mei 2004 brengt met zich dat deze 
landen het “acquis communautaire” moeten overnemen en dit, overgangsregelingen terzijde, 
vanaf de datum van toetreding moeten toepassen.  De uitbreiding van de Europese Unie tot 25 
lidstaten betekent ook een uitbreiding van de Interne Markt en de confrontatie met een 
arbeids- en dienstenmarkt van Portugal tot Estland en van Zweden tot Cyprus.  Onzekerheid 
bij de oude lidstaten over mogelijke arbeidsmigratie van oost naar west resulteerde in 
overgangsbepalingen met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers waardoor gedurende 
twee jaar na de toetreding de nationale bepalingen op het gebied van arbeidsmigratie op de 
nieuwe lidstaten van toepassing blijven.  Na deze periode wordt de situatie opnieuw 
geëvalueerd en vijf jaar na de toetredingsdatum moet deze overgangsperiode beëindigd 
worden, met een mogelijke verlenging van twee jaar indien de nationale arbeidsmarkt ernstig 
verstoord is of dreigt te worden118.  In 2011 moet de Europese arbeidsmarkt hoe dan ook 
volledig vrij zijn.  
 
Wat het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers betreft, worden alle hierboven vermelde 
aspecten van mobiliteit ook voor de burgers uit de nieuwe lidstaten een realiteit.  Dit betekent 
niettemin dat ook de gebreken van het “Europees instrumentarium voor mobiliteit” zich 
zullen manifesteren bij migratie uit de nieuwe lidstaten.  Deze kunnen evenwel ernstiger 
gevolgen hebben in een uitgebreide EU.  De ongerustheid over het labiele verband tussen 
professionele kwalificaties van gezondheidsmedewerkers enerzijds en een goede medische 
praktijk en kwaliteit van zorg anderzijds, geldt des te meer voor sommige van deze landen, 
waar de minimumopleidingseisen van medisch en verzorgend personeel, door een gebrek aan 
middelen voor investeringen in onderwijs en gezondheidszorg, tot voor kort nog aanzienlijk 
beneden het gemiddelde van de 15 oude lidstaten lagen119.  Was deze bezorgdheid onder de 
oude lidstaten slechts theoretisch te staven, mag men op zijn minst stellen dat het 
opleidingsniveau in de nieuwe lidstaten een reëler probleem kan worden.  Nemen we 
nogmaals het voorbeeld van de artsenrichtlijn.  Vanaf 1 mei 2004 moet de artsenopleiding in 
de nieuwe lidstaten voldoen aan de minimumopleidingseisen in deze richtlijn.  Net zoals voor 
de oude lidstaten werd vastgesteld, houdt dit niet in dat alle opleidingen worden 
gelijkgeschakeld en blijft er dus ruimte voor grote kwaliteitsverschillen.  Maar ook diploma’s 
                                                 
116 Richtlijn nr. 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, P.B. L 018/1 van 21 januari 
1997. 
117 JORENS, Y. en VAN OVERMEIREN, F., “The practical application and operation of the posting directive in 
the Belgian construction industry”, Construction Labour Research 2004, onuitg. 
118 Report on the results of the negotiations on the accession of Cyprus, Malta, Hungary, Poland, the Slovak 
Republic, Latvia, Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Slovenia to the European Union prepared by the 
Commission's departments. 
Zie http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/pdf/negotiations_report_to_ep.pdf 
119 MAKINEN, M. M. en AARIMAA, M., “The challenge of professional freedom”, Eurohealth 2001, Vol. 7, 
nr. 4, 16-17 en ADANY, R., “EU enlargement: major public health issues in the acceding countries”, European 
Journal of Public Health 2003, 13 (4 suppl.), 7. 
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en andere titels behaald na een opleiding die werd genoten vóór de toetreding en die niet 
beantwoordt aan de minimumopleidingseisen in de richtlijn, worden als verworven rechten 
beschermd en moeten door alle andere lidstaten als genoegzaam bewijs van professionele 
kwalificaties worden aanvaard.  Deze titel moet enkel vergezeld worden van een verklaring 
dat de arts tijdens de 5 jaar die de afgifte van de verklaring voorafgaan, de betrokken 
werkzaamheden gedurende 3 opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze heeft 
uitgeoefend120.  Voor de Baltische staten geldt dit zelfs voor diploma’s en titels die vóór 20 
augustus 1991 werden afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie met als bijkomende 
voorwaarde dat de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten moeten verklaren dat deze diploma’s 
dezelfde rechtsgeldigheid hebben als Estse, Letse of Litouwse diploma’s van arts en 
specialist.  Gelijkaardige bepalingen werden voorzien voor de andere 
gezondheidszorgberoepen die onder het sectorale stelsel vallen. Dit brengt mee dat in de 
uitgebreide Europese Unie de automatische erkenning ook geldt voor diploma’s die niet aan 
de minimumeisen voldoen met alle potentiële gevolgen voor de zorgkwaliteit vandien.  En 
wederom, wat met de informatie-uitwisseling over medische fouten of veroordelingen tussen 
de bevoegde autoriteiten van Slowakije en Malta?  Een verhoogde waakzaamheid over de 
kwaliteit van zorg verstrekt door buitenlandse zorgverstrekkers in een uitgebreide Europese 
Unie is bijgevolg een plicht die de Gemeenschap op zich moet nemen. 
 
Bovendien zullen de oude lidstaten op een correcte manier moeten omspringen met de 
“nieuwe”121 wervingsmogelijkheden die door de uitbreiding worden geboden.  Sommige 
lidstaten kampen met zware tekorten aan medisch personeel en staan bekend als 
“ontvangende landen” als het op arbeidsmigratie in de gezondheidssector aankomt122.  Het 
spreekt voor zich dat de oude lidstaten over een aantal pull-factoren (hoger loon, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, betere carrière- en opleidingsmogelijkheden, …) 
beschikken die, gecombineerd met push-factoren (werkloosheid, lagere lonen, lagere 
levensstandaard, …) in de nieuwe lidstaten, gezondheidsmedewerkers tot migratie kunnen 
aanzetten123.  Het risico van een (verdere124) brain drain in deze landen, waarbij de beste 
gezondheidsmedewerkers hun heil in het westen gaan zoeken, kan het aanbod en de kwaliteit 
van hun gezondheidsvoorzieningen op de helling zetten125.  Vooral hun achterstand in 
evaluatiemethodes om de zorgbehoefte op hun grondgebied in te schatten, maakt het de 
nieuwe lidstaten moeilijk om eventuele overschotten of tekorten aan medisch personeel te 
ontwaren.  Het risico bestaat dat zij zouden vastlopen in hun rol als exporteurs en weinig 
return zouden krijgen voor investeringen in opleiding.  Voor de rekruterende lidstaten zou een 

                                                 
120 “Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte” bij de Akte betreffende de 
toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de 
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, 
de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie 
is gegrond, P.B. L 236/258 van 23 september 2003. 
121 Nieuw is relatief.  Overheden hebben zich steeds tot andere landen gewend om tekorten in medisch en 
verzorgend personeel op te vullen.  Zie BUCHAN, J., “Nurses moving across borders: ‘brain drain’ or freedom 
of movement?”, International Nursing Review 2001, 48, 65-67. 
122 IRWIN, J., “Migration patterns of nurses in the EU”, Eurohealth 2001, Vol. 7, nr. 4, 13-15. 
123 Ook vóór de toetreding van de nieuwe lidstaten, werd daar reeds geworven door de oude lidstaten.  ZAJAC, 
M., “EU Accession.  Implications for Poland’s healthcare personnel”, Eurohealth 2002, Vol. 8, nr. 4, 13-14. 
124 Volgens sommigen is deze te verwaarlozen, aangezien de echte brain drain van ‘highly skilled professionals’ 
uit deze Centraal- en Oost-Europese landen reeds heeft plaatsgevonden.  Diegene die wilden vertrekken, zijn al 
weg en niet alleen naar andere Europese landen, maar ook naar de Verenigde Staten.  NICHOLAS, S., 
“Movement of health professionals.  Trends and enlargement”, Eurohealth 2002, Vol. 8, nr. 4, 11-12. 
125 BERMAN, P.C., Mobility of Health Professionals, Paper prepared for delivery at the conference on European 
Integration and Health Care Systems: A Challenge for Social Policy, A conference organised during the Belgian 
Presidency of the European Union, 7-8 December 2001. 
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focus op buitenlandse gezondheidswerkers dan weer kunnen resulteren in het verwaarlozen 
van de medische opleiding in eigen land126.  Gelet op de reeds bestaande “health gap” die 
Europa nog steeds in twee verdeelt, zou een ongecontroleerde migratie uit sommige landen 
hoe dan ook ethisch moeilijk te verantwoorden zijn127.  “Ethische richtlijnen voor rekrutering” 
uit deze landen zoals deze werden geredigeerd in het Verenigd Koninkrijk voor rekrutering in 
bepaalde niet-EU-landen128, kunnen een oplossing bieden129.  Anderen pleiten voor het 
verlaten van de buitenlandse rekrutering ten gunste van binnenlandse hervormingen130.  Het 
spreekt voor zich dat het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers ook tal van voordelen 
meebrengt voor de nieuwe lidstaten.  De opwaardering van de medische opleiding, nieuwe 
carrièremogelijkheden, het terug naar hun oorsprongsland meebrengen van waardevolle 
ervaring in het buitenland, de verhoogde toegang tot zorg en de kennisoverdracht door 
internationale samenwerking zijn daar maar enkele voorbeelden van131. 
 
6. Afsluitende bemerkingen 
 
De problematiek van het vrij verkeer van gezondheidsmedewerkers is in essentie te herleiden 
tot een spanningsveld tussen enerzijds de fundamentele beginselen van vrij verkeer zoals deze 
worden gewaarborgd door het EG-Verdrag, de secundaire wetgeving en de rechtspraak en 
anderzijds het streven naar een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid 
geconcretiseerd in maatregelen inzake kwaliteit, ethiek, evaluatie, opleiding, 
aansprakelijkheid, controle en dergelijke meer, als potentiële belemmeringen voor de 
verwezenlijking van de Interne Markt.  Een evaluatie van de relevante verdragsbepalingen, 
secundaire regelgeving en rechtspraak van het Hof van Justitie draait in deze materie bijna 
noodgedwongen uit op ‘vrij verkeer’ tegenover ‘gezondheidsbescherming’.  De Europese 
Unie heeft zich in het Verdrag van Maastricht pas voor het eerst aan beide doelstellingen 
verbonden, maar kon al bij de eerste stappen van de “gemeenschappelijke markt” niet omheen 
het belang van een gecontroleerde uitoefening van het gezondheidszorgberoep.  De 
voorwaarden voor toegang tot en uitoefening van deze professies waren dan ook vroeg een 
prioriteit voor de gemeenschapswetgever.   
Het instrumentarium voor de erkenning van beroepskwalificaties van de 
gezondheidsmedewerker is een degelijk systeem voor het grensoverschrijdend verkeer, zo 
blijkt uit een vergelijking van de mobiliteitscijfers in de gezondheidssector met deze in andere 

                                                 
126 PATON, C. en ONG, B. N., “Scenarios on the future mobility of doctors and  nurses”, in BUSSE, R., 
WISMAR, M. en BERMAN, P.C. (eds.), The European Union and Health Services. The Impact of the Single 
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127 Zie ook DE RAEVE, P., “The free movement of nurses: A win-win situation if based on ethical recruitment 
guidelines”, Eurohealth 2003, Vol. 9, nr. 3, 24-26. 
128 Het Verenigd Koninkrijk rekruteert traditioneel eerder uit Commonwealth landen zoals Indië, Pakistan en 
Zuid-Afrika.  Zie BUCHAN, J., “What’s the connection?  British nurse recruitment in an enlarged EU.”, 
Eurohealth 2002, Vol. 8, nr. 4, 15-16 en PANG, T., LANSANG, M.A. en HAINES, A., “Brain drain and health 
professionals.  A global problem needs global solutions”, B.M.J. 2002, 324:499-500. 
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2003, 43(4), 348-350. 
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8, nr. 4, 17-18 en ZAJAC, M., “EU Accession.  Implications for Poland’s healthcare personnel”, Eurohealth 
2002, Vol. 8, nr. 4, 13-14. 
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gereglementeerde sectoren.  Het is echter niet juridisch sluitend als het op bescherming van de 
menselijke gezondheid, in het bijzonder de bescherming van de zorgkwaliteit, aankomt.  Om 
een volledig vertrouwen van “de Europese patiënt” in “de Europese gezondheidsmedewerker” 
te rechtvaardigen, is het stelsel op zijn minst voor verbeteringen vatbaar.  Op de eerste plaats 
kan men er niet om heen dat de minimale opleidingsvereisten te lage standaarden zijn om een 
goede kwaliteit van zorgverstrekking in de Europese Unie te waarborgen.  Concretere en meer 
gedetailleerde opleidingsminima waarover onder de lidstaten een consensus kan worden 
bereikt, zouden het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, ook deze met standaarden die 
boven het Europees gemiddelde liggen, juridisch versterken.  Deze minima zijn evenwel niet 
alleen te laag, zij volstaan bovendien niet om de daadwerkelijke beroepsbekwaamheid van de 
beroepsbeoefenaar te verzekeren.  Het is natuurlijk zo dat ook op nationaal vlak de opleiding 
geen waterdichte garantie op bekwame beroepsbeoefenaars kan leveren.  Maar op nationaal 
vlak wordt de beroepsbeoefenaar dan ook verplicht onderworpen aan maatregelen op het 
gebied van beroepsbekwaming, accreditatie en continuous professional development.  Nu de 
Europese regelgeving een “Europese gezondheidsmarkt” steeds dichterbij brengt, moet ook 
op dit niveau worden nagedacht en meegewerkt aan kwaliteitscriteria en -controle.  Naast 
minimale vereisten inzake duur en inhoud van de opleiding, lijkt het een logische stap om ook 
minimale standaarden inzake “goede medische praktijk”, “beroepsbekwaming” en 
“levenslang leren”, kortom alle maatregelen die erop gericht zijn een kwalitatieve zorg te 
garanderen, op Europees niveau uit te werken.  Indien het niet mogelijk of wenselijk wordt 
geacht dergelijke minimumstandaarden voor de daadwerkelijke uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen in de betrokken richtlijnen op te nemen, kan de ‘open methode van 
coördinatie’ een ideale uitweg bieden om in overleg met vertegenwoordigers van de 
onderwijsinstellingen verantwoordelijk voor de opleiding van de beroepsbeoefenaars, 
professionele organisaties en andere betrokken actoren, onder de lidstaten data, praktijken en 
ervaringen uit te wisselen en er ‘best practices’ uit te puren.   
Om de mankementen in de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over beroepsfouten, 
tuchtrechtelijke, administratieve maatregelen en sancties en strafrechtelijke sancties, te 
verhelpen, is het aan de Commissie om de uitwerking van SYSEX tot een pan-Europese 
databank voor mobiliteit aan te grijpen voor een fine-tuning van het systeem.  Voor het 
melden van ernstige beroepsfouten en daaruit volgende sancties kan nagedacht worden over 
een “zwarte lijst van beroepsbeoefenaren” die door de bevoegde nationale autoriteiten bij elke 
aanvraag om erkenning kan geraadpleegd worden. 
 
De toepasselijkheid van het Europees recht op de organisatie van de 
gezondheidszorgberoepen beperkt zich niet tot de relevante instrumenten van secundair recht.  
Een analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie laat er geen twijfel over bestaan dat 
de fundamentele beginselen van het vrij verkeer binnen de Gemeenschap een invloed hebben 
op de organisatie van de sector.  Uit het Verdrag, de secundaire wetgeving en de rechtspraak 
valt af te leiden dat de regels die de uitoefening van het gezondheidszorgberoep omkaderen of 
de ‘beroepsregels sensu lato’ in beginsel moeten worden nageleefd door de 
gezondheidsmedewerker die zijn beroepswerkzaamheden in een andere lidstaat gaat 
uitoefenen.  De door de lidstaat van ontvangst opgelegde regels moeten echter 
verdragsconform zijn.  Indien zij het vrij verkeer belemmeren of minder aantrekkelijk maken, 
moeten zij zonder onderscheid van toepassing zijn op binnen- en buitenlandse 
zorgverstrekkers, gerechtvaardigd zijn door een dwingende reden van algemeen belang, 
noodzakelijk zijn om die doelstelling te halen en moet het onmogelijk zijn om dat doel door 
minder beperkende maatregelen te bereiken.  Bovendien moet rekening gehouden worden met 
de regels die de gezondheidsmedewerker reeds moet naleven in zijn oorsprongsland.  De 
regels die door de ‘Europese screening’ worden be- en veroordeeld zullen vermoedelijk ook 
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op nationaal vlak aan kritiek worden blootgesteld en wellicht moeilijker te verkopen zijn aan 
de nationale gezondheidsmedewerkers.  Dit Europees beoordelingswapen ter vrijwaring van 
de grondvesten waarop de Unie werd gebouwd, werd recent heel nadrukkelijk op de 
gezondheidssector afgevuurd.  Het richtlijnvoorstel voor diensten op de Interne Markt zal, 
althans zoals het nu op tafel ligt, ongetwijfeld “wegen” op de nationale gezondheidsstelsels en 
vele intern gangbare en algemeen aanvaarde maatregelen in vraag stellen.  Men kan 
argumenteren dat het voorstel slechts een uitgewerkte codificatie inhoudt van de 
verdragsvrijheden aangaande diensten op de Interne Markt en de daaruit voortvloeiende 
rechtspraak van het Hof van Justitie.  Zo bekeken wordt het voorstel vooral een handleiding 
voor de correcte toepassing van Europees recht wat betreft de vestiging en het dienstenverkeer 
en is het enige confronterende eraan dat de geldende regelen ‘zwart op wit’ werden duidelijk 
gesteld.  Deze redenering gaat natuurlijk voorbij aan het probleem dat deze handleiding voor 
diensten alle “don’ts” gedreven opsomt, maar nalaat de uitzonderingen die voor het algemeen 
belang noodzakelijk zijn even uitputtend te inventariseren.  Het oorsprongslandbeginsel stoelt 
bijvoorbeeld op een onvoorwaardelijk vertrouwen van een lidstaat in het systeem van de 
andere lidstaten dat voor de gezondheidssector niet kan gevraagd worden indien daar 
onvoldoende “dwingende redenen” worden tegenover geplaatst.  Hierdoor kunnen nationale 
maatregelen betreffende de toegang tot en de uitoefening van het beroep, erkennings- en 
planningsmechanismen, evaluatiemethoden en prijsbeperkingen onder druk komen en aldus 
ook de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.  De fanatieke betrachting naar 
een nieuwe impuls voor de verwezenlijking van de Interne Markt resulteert in een 
onaangepastheid aan, ja zelfs het negeren van de specifieke kenmerken van de 
gezondheidszorg en lijkt ook hier diametraal te staan tegenover de verdragsrechtelijke 
verplichting van de Gemeenschap om “bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden [van de Gemeenschap] een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid te verzekeren” (art. 152, lid 1 EG).  De nood aan een grotere betrokkenheid van 
voor gezondheid en sociale zaken verantwoordelijke Directoraten-Generaal van de Europese 
Commissie bij de uitwerking van internemarktregels met een gezondheidsimpact laat zich hier 
opnieuw voelen. 
Het grensoverschrijdend verkeer van gezondheidsmedewerkers in een uitgebreide EU is de 
uitdaging voor de nabije toekomst en zal de tekortkomingen in het mobiliteitsinstrumentarium 
wellicht nog scherper stellen.  Hierdoor dringen bovengenoemde verbeteringen in het stelsel 
van erkenning van beroepskwalificaties zich nog meer op, wil men de standaarden voor en de 
controle op de kwaliteit van binnen de gemeenschapsgrenzen verstrekte zorg op niveau 
houden.  Het vertrouwen in de EU-beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en de vlotte 
erkenning waarvan de meeste onder hen genieten is gestoeld op een minimale harmonisatie 
van de opleidingseisen.  Het aantal potentieel migrerende gezondheidsmedewerkers uit de 
nieuwe lidstaten met een opleiding die niet voldoet aan deze eisen, aangezien zij hun 
opleiding volgden vóór de assimilatie van het nationaal rechtskader met Europees recht, had 
daarom een strengere overgangsregeling kunnen rechtvaardigen, althans zolang het 
opleidingsniveau in de nieuwe lidstaten niet door bijvoorbeeld bijscholingsmogelijkheden 
voor de betrokken gezondheidsmedewerkers werd aangepast. 
 
De nationale gezondheidspolitiek in de verschillende lidstaten kan niet meer tot stand 
gebracht worden zonder rekening te houden met de Europese dimensie.  Dit geldt 
ontegensprekelijk ook voor de verschillende aspecten van de toegang tot en de daadwerkelijke 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.  De impact van de Europese Unie en het vrij 
verkeer houdt veelbelovende perspectieven in en kan voor de gezondheidszorgsector 
mogelijkheden openen zoals het op elkaar afstemmen van overschotten en tekorten aan 
personeel in de lidstaten.  Bij gebrek aan accurate data over afgestudeerd, tewerkgesteld en 
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werkzoekend gezondheidszorgpersoneel in de Gemeenschap en de zorgbehoefte in de 
verschillende lidstaten, blijft dit echter toekomstmuziek.  De groter wordende rechtstreekse en 
onrechtstreekse invloed van de gemeenschapsregelen op de nationale gezondheidsstelsels doet 
m.i. voor het supranationale niveau de plicht ontstaan tot een vorm van ‘burden sharing’ en 
dus de opdracht om mee te denken over de uitdagingen en knelpunten in het geaffecteerde 
domein, zoals personeelstekorten, veroudering, kwaliteitsgaranties, patiëntenrechten, 
toegankelijkheid, solidariteit, financiering, sociale grondrechten en dergelijke meer.  
Initiatieven zoals het “Denkproces op Hoog Niveau over de Mobiliteit van Patiënten en de 
Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg in de Europese Unie” en het “EU Forum over 
Gezondheidsbeleid” zijn in dat opzicht bescheiden, maar belangrijke eerste stappen.  Slotsom 
blijft echter dat dergelijke maatregelen slechts thuishoren in een tussenfase die haar eindpunt 
zal kennen wanneer opnieuw ten gronde wordt nagedacht over de bevoegdheid van de 
Europese Unie inzake gezondheidszorg. 
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