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Betreft: Verzoekschrift 0866/2011, ingediend door Peter Mohr (Duitse nationaliteit), 
over niet-erkenning van zijn Duitse bewijs van handicap in België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duitser en heeft een tweede huis in België. Indiener dacht aanspraak te kunnen 
maken op speciale korting op de belasting voor zijn tweede huis omdat hij gehandicapt is. Als 
bewijs hiervan overlegde hij een kopie van zijn Duitse bewijs van handicap. De Vlaamse 
overheid erkende dit bewijs niet omdat het niet was afgegeven door de bevoegde Vlaamse 
autoriteit en verlangde een aanvullende verklaring omtrent zijn handicap. Indiener is van 
opvatting dat in de EU een bewijs afgegeven door de bevoegde autoriteit in Duitsland ook zou 
moeten worden erkend in België. Indien dit nog niet zo is, verzoekt hij het Europees 
Parlement ervoor te zorgen dat deze wederzijdse erkenning wordt geregeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het juridische kader van de Unie voorziet in bescherming tegen discriminatie op grond van 
handicap op het terrein van arbeid, beroep en beroepsopleiding1. Daarnaast wordt de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels behandeld in een verordening2, waarin tevens de 

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
2 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
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overdraagbaarheid van prestaties met betrekking tot handicaps is opgenomen. Tot de 
overdraagbare prestaties behoren geen "prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling 
berusten", die door de verantwoordelijke nationale, regionale of plaatselijke autoriteiten in 
hun lidstaten worden verleend.

Verlening van gehandicaptenstatus en het beheer van de daarmee samenhangende prestaties is 
een zaak voor de nationale, regionale of plaatselijke autoriteiten in de afzonderlijke lidstaten.1
De procedures en methoden daarvoor vertonen aanzienlijke verschillen.2 In sommige lidstaten 
kennen de autoriteiten op zich geen gehandicaptenstatus toe, maar bieden zij prestaties 
naargelang de individuele behoeften.

Binnen het bestaande juridische kader van de EU is geen erkenning vereist van verklaringen 
betreffende een gehandicaptenstatus die door een andere lidstaat of door een andere regionale 
of plaatselijke autoriteit zijn afgegeven. In de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 
erkent de Commissie dat mensen met een handicap nog steeds belemmeringen ondervinden 
waardoor ze hun grondrechten, waaronder het recht op vrij verkeer, het recht om te kiezen 
waar en hoe ze willen leven, niet volledig kunnen uitoefenen. De strategie is erop gericht 
nationale activiteiten te ondersteunen die personen met een handicap in staat stellen van alle 
voordelen van het EU-burgerschap gebruik te maken.3

De bijlage4 bij de strategie bevat een aantal concrete maatregelen die bedoeld zijn om de 
belemmeringen voor deelname aan het gemeenschapsleven weg te nemen. Deze bestaan 
onder andere uit onderzoek naar de implicaties van wederzijdse erkenning van 
gehandicaptenkaarten en daarmee gepaarde gaande rechten; bevordering van de dialoog 
tussen de lidstaten in de Groep op hoog niveau voor het gehandicaptenbeleid over de 
overdraagbaarheid van rechten zoals het recht op persoonlijke ondersteuning en over de 
belemmeringen die personen met een handicap ondervinden bij de uitoefening van hun 
rechten als EU-burger, met name met betrekking tot het recht van vrij verkeer en verblijf.

Conclusies

De Commissie meent dat de kwesties die in het verzoekschrift worden aangekaart, namelijk 
verlening van gehandicaptenstatus en aftrek van onroerendgoedbelasting, rechtstreeks onder
de bevoegdheid vallen van de betreffende autoriteiten van de lidstaten, in dit geval de 
"Vlaamse overheid".

                                               
1 Zie tevens het antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie op parlementaire vraag E-010626/2011.
2 Zie een door de Commissie gefinancierde studie: "Definitions of Disability in Europe. A Comparative 
Analysis." http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
3 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa", COM(2010) 636 definitief, blz. 5.
4 SEC(2010)1324.


