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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0866/2011 af Peter Mohr, tysk statsborger, om afvisning af hans 
tyske handicapbevis i Belgien

1. Sammendrag

Andrageren er tysker og har et andet hus i Belgien. Andrageren regnede med, at han kunne 
gøre krav på den særlige rabat på skatten på hans andet hus, fordi han er handicappet. Som 
bevis herpå fremlagde han en kopi af sit tyske handicapbevis. De flamske myndigheder 
anerkendte ikke dette bevis, idet det ikke var udstedt af en kompetent flamsk myndighed, og 
forlangte en supplerende erklæring om hans handicap. Andrageren mener, at det inden for EU 
må være sådan, at et bevis udstedt af den kompetente myndighed i Tyskland også skal 
anerkendes i Belgien. Hvis dette endnu ikke er sådan, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
sørge for, at der udarbejdes regler om denne gensidige anerkendelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"EU's rammelovgivning beskytter mod forskelsbehandling på grund af handicap på 
områderne for ansættelse, beskæftigelse og erhvervsuddannelse1. Koordineringen af de 
sociale sikringsordninger sker i medfør af en forordning2, som ligeledes omfatter 

                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 83/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.
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overførselsydelser til handicappede. Overførselsydelser omfatter ikke de ikkebidragspligtige 
ydelser, som er tildelt af en medlemsstats kompetente nationale, regionale eller lokale 
myndigheder.

De enkelte medlemsstaters nationale, regionale eller lokale myndigheder er ansvarlige for 
anerkendelsen af handicapstatus og forvaltningen af relaterede ydelser1. Der er stor forskel på 
medlemsstaternes procedurer og metoder i den henseende2. Nogle medlemsstater giver ikke 
en specifik handicapstatus, men tildeler derimod overførselsydelser i henhold til den enkeltes 
behov.

Den nuværende EU-rammelovgivning stiller ikke krav om anerkendelse af dokumentation for 
handicap udstedt af en anden medlemsstat eller regional eller lokal myndighed.
Kommissionen erkender i den europæiske handicapstrategi 2010-2020, at der fortsat er mange 
forhindringer, som hæmmer handicappede i fuldt ud at udøve deres grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til fri bevægelighed og til at vælge, hvor og hvordan de vil 
opholde sig. Strategien støtter de nationale aktiviteter, som skal give handicappede mulighed 
for at nyde godt af alle fordele ved unionsborgerskabet3.

Bilaget til strategien4 indeholder en række konkrete foranstaltninger, som sigter mod at fjerne 
de forhindringer, som hæmmer mennesker med handicap i at deltage i samfundslivet. 
Herunder kan nævnes en undersøgelse af konsekvenserne ved gensidig anerkendelse af 
handicapkort og relateret dokumentation samt fremme af dialogen blandt medlemsstaterne i 
ekspertgruppen for handicapspørgsmål for så vidt angår overførsel af rettigheder, herunder 
retten til personlige hjælpere. En anden prioritet er fjernelsen af de forhindringer, der hæmmer 
mennesker med handicap i at udøve deres rettigheder som unionsborgere, navnlig hvad angår 
retten til fri bevægelighed og ophold.

Konklusion

Kommissionen mener, at de nævnte spørgsmål vedrørende tildeling af handicapstatus og 
særlig rabat på skatten henhører direkte under den respektive medlemsstat, i dette tilfælde de 
flamske myndigheder (Vlaamse Overheid)."

                                               
1 Se Redings svar på vegne af Kommissionen på skriftlig forespørgsel E-010626/2011.
2 Se Kommissionens undersøgelse: "Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis."
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer", KOM(2010)0636, s. 5.
4 SEK(2010)1324.


