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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat de Europese Unie vrij verkeer van burgers weliswaar stimuleert, maar dat 
het voor gehandicapte EU-burgers nog steeds uiterst moeilijk is om in Europa vrij te reizen 
met het openbaar vervoer. Aan de hand van een praktijkgeval van een Oostenrijkse 
gehandicapte die naar Nederland wilde reizen, stelt zij vast dat het voor gehandicapten die 
uitsluitend met begeleiding kunnen reizen vrijwel onmogelijk is om te reizen. Bijvoorbeeld: 
de Oostenrijkse gehandicaptenpas en de begeleiderspas zijn in Nederland niet geldig, hetgeen 
betekent dat de begeleider van een gehandicapte, die in Oostenrijk gratis met de gehandicapte 
kan meereizen, bij de grens in Nederland een treinkaartje moet kopen voor het traject in 
Nederland (en mogelijk ook bij de grens in Duitsland). Indienster verzoekt om invoering van 
een in geheel Europa geldige gehandicaptenpas voorzien van bepaalde rechten voor met het 
openbaar vervoer reizende gehandicapten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

De Europese Commissie is vóór de onderlinge erkenning van de status van gehandicapte door 
de EU-lidstaten in het kader van het ter beschikking stellen van extra regelingen aan mensen 
met een handicap, zoals speciale rechten bij gebruikmaking van het openbaar vervoer. 
Het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van handicaps en hun ernst, verschillen 
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in gebruiken en een zekere weerstand bij de lidstaten weerhouden de Commissie er op dit 
moment van om voorstellen te doen voor de invoering van een EU-brede gehandicaptenpas of 
zelfs maar voor de onderlinge erkenning van nationale gehandicaptenpassen die recht geven 
op speciale rechten in het openbaar vervoer.

De enige relevante bestaande communautaire wetgeving voorziet in de onderlinge erkenning 
van parkeerkaarten voor mensen met een handicap. Aanbeveling 98/376/EG van de Raad 
behelst de praktische uitwerking van de kaart door toepassing van een vorm van technische 
harmonisatie aangeduid als: uniform communautair model. Deze gestandaardiseerde 
parkeerkaart vergemakkelijkt het vrije verkeer van gehandicapte mensen in Europa doordat ze 
de kaarthouder in staat stelt gebruik te maken van de parkeerfaciliteiten voor gehandicapte 
mensen in de lidstaat waar hij zich bevindt. 

Conclusies

Vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van handicaps en hun ernst, 
verschillen in gebruiken en een zekere weerstand bij de lidstaten is de Commissie op dit 
moment niet voornemens een voorstel te doen voor de invoering van een EU-brede 
gehandicaptenpas.

De toekenning van speciale rechten, zoals speciale rechten voor gehandicapte personen bij 
gebruikmaking van het openbaar vervoer, valt onder de bevoegdheden van de nationale 
autoriteiten van de lidstaten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 14 januari 2014.

Als onderdeel van de lijst van acties voor 2010-20151 die bij de Europese strategie inzake 
handicaps2 is gevoegd, hebben de deskundigen van het Europese academische netwerk voor 
handicaps (ANED) een studie gepubliceerd over de voordelen voor en de rechten van mensen 
met een handicap in Europese landen3 met daarbij een geannoteerde database met 
voorbeelden4. 

Op basis van de resultaten van deze studie stimuleert de Commissie de uitwisseling van 
gegevens en leerervaring tussen de lidstaten, in het bijzonder binnen de Groep op hoog niveau 
gehandicaptenbeleid, die in 2013 twee keer bijeengekomen is.

                                               
1 COM(2010) 636 definitief; SEC(2010) 1323 definitief http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF (enkel in het Engels 
beschikbaar).
2 COM(2010) 636 definitief http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:NL:PDF.
3 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Disability%20Benefits%20and%20Entitlements%20-%20Report%20-
%20FINAL%20%282%29.pdf
4 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%207%20-
%20Report%20Annex%201%20-%20database%20summary%20FINAL.pdf
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Eén van de acties die de Commissie in haar verslag over het EU-burgerschap 20131 heeft 
voorgesteld, is het uitwerken van een EU-breed erkende gehandicaptenpas om de problemen 
op te lossen die te maken hebben met mobiliteit binnen de EU, zodat mensen met een 
handicap alle voordelen van het EU-burgerschap kunnen genieten, in het bijzonder het recht 
op vrij verkeer en verblijf. 

Door de groeiende interesse van de EU-lidstaten kon de Commissie een projectwerkgroep 
oprichten waarin vertegenwoordigers van geïnteresseerde lidstaten (15 tot nu toe) en het 
maatschappelijk middenveld de praktische details betreffende het invoeren en beheren van 
een Europese gehandicaptenpas uitwerken. Het werk van deze groep staat nog in de 
kinderschoenen, maar de verwachting is dat de pas die wordt ontwikkeld, waarschijnlijk zal 
gaan dienen om voordelen te verlenen op het vlak van transport, cultuur, vrije tijd, sport en 
toerisme. Verder wordt verwacht dat nationale aangesloten instanties zullen besluiten om 
mensen met een Europese gehandicaptenpas uit een andere lidstaat dezelfde voordelen te 
bieden als de ingezetenen van hun land. Het is echter waarschijnlijk dat het pakket voordelen 
er in de verschillende lidstaten anders zal uitzien. 

Conclusie

De Commissie heeft een projectwerkgroep opgericht die een Europese gehandicaptenpas 
moet uitwerken, maar het werk staat nog in de kinderschoenen. Verwacht wordt dat de pas 
gebruikt zal worden om voordelen te verlenen op het vlak van transport, cultuur, vrije tijd, 
sport en toerisme, maar dat het pakket voordelen er in de verschillende lidstaten anders zal 
uitzien. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_nl.pdf (zie blz. 23).


