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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1344/2011, ingediend door Liviu Constantin Chiscariu 
(Roemeense nationaliteit), over de vermeende discriminatie onder burgers met een 
handicap binnen de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat burgers met een handicap, woonachtig in Oostenrijk, geen wegenbelasting 
voor de Oostenrijkse autosnelwegen betalen als zij kunnen aantonen dat zij in Oostenrijk 
wonen of hier meestal verblijven. Indiener vraagt zich af of hier feitelijk geen sprake is van 
discriminatie tussen de burgers van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012.

Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt elke 
discriminatie op grond van nationaliteit en alle burgers van de Unie mogen zich op deze 
bepaling verlaten in situaties die binnen de materiële werkingssfeer van het EU-recht vallen, 
zoals het recht op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van een andere lidstaat. Dit recht 
is evenwel aan grenzen en voorwaarden gebonden die in de Verdragen en in secundaire 
wetgeving zijn vastgelegd.

Een soortgelijke juridische vraag als welke door de indiener is gesteld, werd reeds 
beantwoord door het Europese Hof van Justitie in zijn arrest van 1 oktober 2009, zaak C-
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103/08 Arthur Gottwald tegen Bezirkshauptmannschaft Bregenz1. De zaak betrof een Duitse 
staatsburger, in bezit was van een Duitse invaliditeitskaart, die niet in aanmerking kwam voor 
de vrijstelling van een wegentolheffing welke in Oostenrijk wordt verleend aan personen met 
een handicap die hun woonplaats of hun gewone verblijfplaats in Oostenrijk hebben.

Het Hof stelde dat hoewel een nationale regeling, zoals de Oostenrijkse regeling in kwestie, 
resulteert in een verschil in behandeling, zij niettemin kan worden gerechtvaardigd wanneer 
zij is gebaseerd op objectieve overwegingen van algemeen belang, op voorwaarde dat deze 
overwegingen losstaan van de nationaliteit van de betrokken persoon en evenredig zijn aan 
het nagestreefde doel.

In dit verband oordeelde het Hof dat de bevordering van mobiliteit en integratie van personen 
met een handicap en de wens om het bestaan te verzekeren van een band tussen de 
samenleving van de betrokken lidstaat enerzijds, en de ontvanger van een privilege 
anderzijds, kunnen worden aangemerkt als objectieve overwegingen van algemeen belang die 
de Oostenrijkse regeling in kwestie kunnen rechtvaardigen.

Met betrekking tot de evenredigheid van de regeling oordeelde het Hof dat de woonplaats of 
de gewone verblijfplaats noodzakelijke criteria lijken te zijn om het bestaan van een band 
tussen de personen met een handicap en de samenleving van de betrokken lidstaat aan te 
tonen. Voorts concludeerde het Hof dat de Oostenrijkse regeling niet verder gaat dan nodig is 
om de door deze regeling nagestreefde doelstellingen te bereiken, met name in het licht van 
de tijdens de zitting door de Oostenrijkse regering verstrekte uitleg dat een gehandicapte die 
zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet in Oostenrijk heeft, maar die zich om 
professionele of persoonlijke redenen regelmatig naar dat land begeeft, eveneens in 
aanmerking komt voor het gratis wegenvignet.

Bijgevolg oordeelde het Hof dat een nationale regeling die de gratis toekenning van een 
jaarlijks wegenvignet voorbehoudt aan gehandicapten die hun woonplaats of hun gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van de betrokken lidstaat hebben, en daartoe ook die 
gehandicapten rekent die zich om professionele of persoonlijke redenen regelmatig naar dat 
land begeven, niet in strijd is met het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit.

Conclusie

Uit het hierboven genoemde arrest van het Europese Hof van Justitie blijkt duidelijk dat 
hoewel de door de indiener aan de orde gestelde kwestie kan resulteren in een verschil in 
behandeling op grond van nationaliteit, zij geen inbreuk vormt op het verbod op discriminatie 
op grond van nationaliteit.

                                               
1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=d
oc&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


