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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster lijdt al zes jaar aan multiple sclerose, aangezichtspijn en andere ziekten. Ze kan niet 
lopen, heeft moeite met praten en is hulpbehoevend. Desalniettemin heeft de 
beoordelingscommissie bepaald dat zij arbeidsgeschikt is. Indienster heeft dit besluit voor de 
rechter aangevochten, maar haar advocaat heeft haar niet goed vertegenwoordigd en dingen 
gezegd waarmee ze het niet eens was. Indienster bevindt zich in een wanhopige situatie. Ze 
heeft geen ziektekostenverzekering, geen medicijnen, en moet leven van het karige pensioen 
dat aan haar echtgenoot wordt uitgekeerd en binnenkort zal eindigen. Indienster uit 
beschuldigingen tegen de minister-president, de burgemeester van Debrecen en de drie artsen 
die het besluit gesteund hebben en vraagt om 10 miljoen HUF als schadevergoeding.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Europese Commissie is vastbesloten de grondrechten van EU-burgers te beschermen en wil 
in het bijzonder op Europees niveau de situatie van mensen met een handicap verbeteren.

Desondanks is de bevoegdheid van de Europese Unie inzake sociale zekerheid uiterst beperkt. 
Zoals vermeld in artikel 153 VWEU, kan de Unie op dit gebied alleen “de activiteiten van 
lidstaten ondersteunen en aanvullen” aangezien de lidstaten de hoofdverantwoordelijkheid 
dragen voor de organisatie van hun sociale zekerheidsstelsels en zelf kunnen bepalen welke 
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uitkering wordt uitgekeerd en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.
In het bijzonder is de erkenning van de status van gehandicapte een kwestie die onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten valt. Op deze terreinen zijn de diensten van de 
Europese Commissie niet bevoegd om te interveniëren in de inhoud van de nationale 
wetgeving, inspecties te verrichten in de lidstaten of boetes of compensatiebetalingen op te 
leggen.

Met de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, aangenomen door de Commissie in 
2010, steunt de EU de lidstaten bij de sociale integratie van alle personen met een handicap in 
overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap, waarbij de EU sinds januari 2011 partij is. 
De lidstaten hebben zich verplicht tot naleving van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap, dat ten doel heeft “het volledige genot door alle 
personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van 
gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun 
inherente waardigheid te bevorderen”.

Conclusie

De EU beschikt derhalve niet over bevoegdheden met betrekking tot de erkenning van de 
status van gehandicapte, de verstrekking van sociale uitkeringen en de herziening van 
besluiten die door nationale instanties zijn genomen.


