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Betreft: Verzoekschrift 1003/2011, ingediend door Francesco Previte (Italiaanse 
nationaliteit), over een verzoek om gemeenschappelijke wetgeving op Europees 
niveau voor personen met een handicap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant verzoekt om de aanneming van communautaire wetgeving voor verstandelijk 
gehandicapten om hun sociale nood te verlichten en te voorkomen dat zij misbruikt en 
mishandeld worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Sinds 22 januari 2011 is de EU, voor wat haar bevoegdheden als bepaald in de EU-Verdragen 
betreft, verplicht om de eisen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap (het VN-Verdrag) na te leven. Het VN-Verdrag vereist dat staten 
die partij zijn alle mensenrechten en grondvrijheden van personen met een handicap 
beschermen en waarborgen. Volgens het VN-Verdrag zijn personen met een handicap onder 
meer personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die 
hen in wisselwerking met diverse belemmeringen kunnen beletten volledig, effectief en op 
voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 

Bijgevolg, en voor zover een geestelijke ziekte als handicap is erkend, worden personen met 
geestelijke gezondheidsproblemen beschermd onder het VN-Verdrag en dus ook, weliswaar 
enkel binnen de bevoegdheidsgrenzen van de EU, onder het juridische kader van de EU.
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De EU-wetgeving voorziet ook in bescherming tegen discriminatie op grond van handicap op 
het terrein van arbeid, beroep en beroepsopleiding1. 

Hoewel de Commissie op Europees niveau bepaald beleid en bepaalde acties uitvoert om de 
situatie van personen met een handicap te verbeteren, zijn voornamelijk de nationale of 
regionale overheden bevoegd voor vele gebieden die van rechtstreeks belang zijn voor het 
dagelijkse leven van personen met een handicap. 

Zo bestaat de taak van de lidstaten voornamelijk uit het organiseren en verlenen van 
gezondheidsdiensten en gezondheidszorg. EU-beleid helpt geestelijke gezondheid te 
beschermen en bevorderen, vergroot het bewustzijn over soortgelijke problemen en creëert 
een pan-Europees kader voor samenwerking en uitwisseling van goede praktijken tussen 
regeringen en sectoren en voor het met elkaar in verband brengen van beleid, praktijk en 
onderzoek.

In de Europese strategie inzake handicaps 2010-20202, erkent de Commissie dat er nog steeds 
veel obstakels zijn waardoor mensen met een handicap niet ten volle hun grondrechten, 
waaronder het recht op toegang tot gezondheidsdiensten en medische routinebehandelingen, 
kunnen uitoefenen, hetgeen op gebied van gezondheid tot ongelijkheden kan leiden die geen 
verband houden met hun handicap. 

Daarom belooft de strategie om lidstaten te steunen om toegankelijke, niet-discriminerende 
gezondheidsdiensten en -faciliteiten aan te bieden; voor adequate rehabilitatiediensten te 
zorgen; diensten voor geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van vroegtijdige interventie 
en diensten voor behoefteanalyse te bevorderen. De lijst met acties voor 2010-2015 in de 
bijlage3 bij de strategie omvat onder andere de bevordering van moderne diensten voor 
geestelijke gezondheid en duurzame zorgfaciliteiten via het bestaande Europees pact voor 
geestelijke gezondheid en welzijn4.

Ook het toekennen van een gehandicaptenstatus en het beheer van de bijhorende prestaties is 
een bevoegdheid van nationale, regionale of plaatselijke overheden in de afzonderlijke 
lidstaten. De coördinatie van sociale stelsels en de overdraagbaarheid van prestaties met 
betrekking op handicaps worden geregeld in een verordening5. Tot de overdraagbare 
prestaties behoren geen "prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten", die door 
de verantwoordelijke nationale, regionale of plaatselijke autoriteiten naar eigen goeddunken 
worden verleend. 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. 

Conclusies

                                               
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 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa", COM(2010) 636 definitief, blz. 8-9.
3 SEC(2010) 1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 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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De Commissie is van mening dat de genoemde problemen, met name de organisatie en het 
verlenen van gezondheidsdiensten aan personen met een geestelijke handicap, de 
rechtstreekse bevoegdheid zijn van de respectieve overheid in de lidstaat. 


