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een internationale gehandicaptenkaart

1. Samenvatting verzoekschrift

Indiener pleit voor de invoering van een in geheel Europa geldende gehandicaptenkaart. Het 
doel hiervan dient te zijn ervoor te zorgen dat gehandicapten gebruik kunnen maken van voor 
hen bestemde regelingen op fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal gebied. Volgens indiener zou 
de nationale erkenning van een handicap voldoende moeten zijn om recht te hebben op de 
internationale gehandicaptenkaart.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Indiener pleit voor de invoering van een in geheel Europa geldende gehandicaptenkaart. Het 
doel hiervan dient te zijn ervoor te zorgen dat gehandicapten gebruik kunnen maken van voor 
hen bestemde regelingen op fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal gebied.

Volgens indiener zou de nationale erkenning van een handicap voldoende moeten zijn om 
recht te hebben op de internationale gehandicaptenkaart.

De Europese Commissie is voorstander van de idee van wederzijdse erkenning van de status 
van gehandicapte door de EU-lidstaten met het oog op de toekenning van voordelen op
fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal gebied aan mensen met een handicap.

Er bestaat evenwel geen eensluidende definitie van invaliditeit noch van de gradaties van 
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invaliditeit. Bovendien kennen de lidstaten verschillende praktijken en betrachten zij een 
zekere terughoudendheid. Dit weerhoudt de Commissie niet alleen van een voorstel voor een 
pan-Europese gehandicaptenkaart, maar ook van de wederzijdse erkenning van nationale
gehandicaptenkaarten voor het toekennen van speciale voordelen.

Op basis van het ontbreken van een eensluidende definitie van zowel invaliditeit als de
gradaties van invaliditeit en vanwege het bestaan van verschillende praktijken en een zekere 
terughoudendheid in de lidstaten, is de Commissie van mening dat niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden om te komen tot een voorstel voor een pan-Europese gehandicaptenkaart.

De kwestie van het toekennen van voordelen en speciale rechten aan gehandicapten op onder 
meer fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal gebied valt onder de bevoegdheid van de nationale
autoriteiten van elke lidstaat.


