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LIJST VAN AFKORTINGEN 

Art. Artikel. 

ANED Academisch netwerk van Europese deskundigen inzake 

handicaps 

CGKR Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding 

EU Europese Unie 

EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden 

FIDH Ιnternationale Federatie voor de mensenrechten 

Gehandicapten- Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

verdrag personen met een handicap 

Handvest Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

HvJ-EU Hof van Justitie van de Europese Unie 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling 

PAB Persoonlijke-assistentiebudget 

RvE Raad van Europa 

SEN Special Educational Needs (speciale onderwijsbehoeften) 

SW Strafwetboek 

VEU Verdrag betreffende de Europese Unie 

VN Verenigde Naties 

VRK Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het 

Kind 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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WOORD VAN DANK 

De auteur van dit landenverslag wil graag een woord van dank richten tot Karin Van der 
Straten van de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind van de Franstalige 
Gemeenschap, Veronique Ghesquiere van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding, Pierre Gyselinck en Oliver Magritte van het Belgian Disability Forum voor 
hun medewerking en Lieven De Rijck van het Kinderrechtencommissariaat. 

Vanwege de omvang van dit onderwerp wordt in deze studie geen diepgaande analyse 
gemaakt van alle kwesties die verband houden met de situatie van kinderen met een 
handicap in alle Belgische Gewesten en Gemeenschappen. Deze studie moet eerder worden 
beschouwd als een momentopname van een aantal grote vraagstukken en obstakels waarmee 
deze kinderen en hun gezin in België worden geconfronteerd. Daarbij wordt een gedetailleerde 
analyse aangereikt van de juridische aspecten van de toepassing van de belangrijkste rechten 
en beginselen die in deze context gelden en worden een aantal mogelijke oplossingen 
voorgesteld om de situatie van deze kinderen te verbeteren. Daartoe wordt in dit verslag 
aandacht besteed aan een deel van de Vlaamse en de Waalse wetgeving, en in mindere mate 
aan de regelgeving van de Duitstalige Gemeenschap en het Brusselse Gewest. 
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SAMENVATTING 

België heeft zowel het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) als het Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap (Gehandicaptenverdrag) geratificeerd, die beide 
rechtstreeks toepasselijk zijn in het land en bijgevolg ook kunnen worden ingeroepen voor de 
rechtbank. Het juridisch kader heeft een sterke focus op het recht op non-discriminatie, onder 
meer op grond van handicap of leeftijd. De rechten van kinderen en personen met een 
handicap krijgen voldoende aandacht in de nationale en regionale wetgeving. Daardoor zijn de 
rechten van kinderen met een handicap over het algemeen gewaarborgd in het Belgische 
juridische kader. 

Het beleid voor kinderen met een handicap was tot voor kort toegespitst op gespecialiseerd(e) 
opvang en onderwijs, in institutionele zorg of speciale scholen. Daardoor ging en gaat een 
groot deel van de investeringen naar instellingen en speciale scholen. In 2010 ging ongeveer 
1 op 20 leerlingen in België (van alle leerlingen, met en zonder handicap) naar een speciale 
school. De afgelopen jaren wordt er echter, mede onder invloed van het 
Gehandicaptenverdrag, steeds meer naar gestreefd om kinderen met een handicap te 
integreren in de samenleving. Kinderen met een handicap die les volgen in het bijzonder 
onderwijs kunnen nu bijvoorbeeld deeltijds of voltijds les volgen of deelnemen aan activiteiten 
in gewone scholen, met ondersteuning vanuit het bijzonder onderwijs. Tegenwoordig is het 
Belgische beleid voor personen met een handicap gestoeld op integratie en deelname aan de 
samenleving, al blijft het moeilijk om dat volledig in de praktijk te brengen. 

Hoewel de rechten en beginselen die in het VRK en het Gehandicaptenverdrag worden erkend, 
zijn opgenomen in het nationale en regionale juridische kader, zorgt de praktische toepassing 
van veel van die rechten en beginselen nog voor problemen. Het recht op non-discriminatie 
op grond van handicap is volledig erkend, ook op gebieden die relevant zijn voor de situatie 
van kinderen met een handicap (zoals toegang tot goederen en diensten, onderwijs, sociale 
voordelen). 

Daarnaast is het ontzeggen van redelijke aanpassingen in de wet vastgelegd als een vorm van 
discriminatie. Het recht op redelijke aanpassingen wordt echter nog vaak verkeerd 
geïnterpreteerd en eerder als privilege dan als recht beschouwd. 

Het recht van het kind om zijn mening te geven over alle beslissingen die het aangaan, wordt 
ten volle erkend. Dit recht wordt echter niet volledig toegepast in gerechtelijke procedures en 
is vaak afhankelijk van de bereidheid van de rechter. Bovendien vormt het gebrek aan 
gebarentaaltolken een aanzienlijke belemmering. 

De vrijwaring van geweld wordt gewaarborgd in het Strafwetboek, en geweld tegen kinderen 
en personen die kwetsbaar zijn vanwege een handicap wordt bestraft. Lijfstraffen zijn echter 
nog niet verboden (buiten de school), en het aantal kinderen dat sterft aan de gevolgen van 
kindermishandeling ligt hoger in België dan in de meeste OESO-landen. 

De toegang tot hulp is gegarandeerd en er is voorzien in een persoonsgebonden budget voor 
bijstand, dat kan worden gebruikt voor thuishulp voor kinderen met een handicap en hun 
familie. De lange wachtlijsten voor persoonlijke assistentie dwingen sommige ouders er echter 
toe ervoor te kiezen om hun kinderen in institutionele zorg te plaatsen. 

Ouders hebben het recht om vrij te kiezen welk onderwijs (gewoon of buitengewoon) hun 
kinderen krijgen. De meeste gewone scholen zijn echter niet ingesteld op kinderen met een 
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handicap. De leerkrachten in de gewone scholen hebben bovendien niet de noodzakelijke 
opleiding gekregen om te voorzien in de behoeften van kinderen met een handicap. 

Tot slot ontbreekt het voor sommige rechten en beginselen aan specifieke vereisten of 
procedures in de wetgeving die de volledige toepassing ervan garanderen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het beginsel van “het belang van het kind” en het concept van “de zich 
ontwikkelende capaciteiten van het kind”. Hoewel beide beginselen in het juridisch kader zijn 
erkend, bestaan er weinig of geen specifieke procedures of verplichtingen om te verzekeren 
dat zij ook effectief worden toegepast. 

Hoewel de wettelijke uitvoering van de rechten en beginselen van kinderen met een handicap 
in België nog enige lacunes vertoont, krijgen deze kinderen over het algemeen voldoende 
juridische bescherming en hulp om hun rechten te kunnen genieten. 
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INLEIDING 

In december 2010 ondertekende de Europese Unie (EU) het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een handicap (Gehandicaptenverdrag). Daarmee erkende 
de EU de uitdagingen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd wanneer 
zij hun rechten willen doen gelden en werd gewezen op de behoefte aan EU-maatregelen die 
bovenaan op de agenda van de Europese Unie en haar lidstaten moesten prijken. 

Kinderen met een handicap zijn vaak al kwetsbaar doordat zij kind zijn. Hun handicap maakt 
hen bijzonder kwetsbaar. Zij verdienen dan ook specifieke waarborgen en bescherming door 
de EU en haar lidstaten. 

Het belangrijkste juridische kader voor EU-maatregelen op dit gebied is het besluit van de EU 
om het Gehandicaptenverdrag te ratificeren, de vereisten van artikel 10 VWEU om 
discriminatie op basis van handicap te bestrijden en de EU-doelstelling om de rechten van het 
kind, zoals vastgelegd in artikel 3 VEU, te bevorderen. Dit kader biedt de EU een unieke kans 
om de rechten van kinderen met een handicap verder te ontwikkelen en wetgevings- of 
beleidsinitiatieven uit te werken. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) biedt 
een verdere grondslag voor maatregelen op dit domein1. 

Dit landenverslag voor België maakt deel uit van een ruimere studie die het Europees 
Parlement een overzicht moet bieden van de situatie van kinderen met een handicap in 
bepaalde lidstaten op basis waarvan het kan nagaan of er behoefte is aan Europese wetgeving 
om de rechten van kinderen met een handicap in de Europese Unie te verbeteren. In dit  
project worden de juridische, beleids- en institutionele kaders in 18 lidstaten bekeken. Elk 
landenverslag bevat een analyse van de uitvoering van de internationale beginselen en 
rechten van het Gehandicaptenverdrag en het VRK, waarin wordt nagegaan of er specifieke 
problemen bestaan waarvoor beleids- en wetgevingsmaatregelen moeten worden uitgewerkt 
op nationaal en EU-niveau. De resultaten van de landenverslagen dienen ook als basis voor de 
vergelijkende analyse die in het verslag "Studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen 
met een handicap" is opgenomen. 

De belangrijkste elementen van het VRK en het Gehandicaptenverdrag voor kinderen met een 
handicap zijn: 

 de verplichting om in het belang van het kind te handelen; 

 het recht op non-discriminatie; 

 aandacht voor de zich ontwikkelende capaciteiten van het kind; 

 het recht om gehoord te worden/op inspraak; 

 het recht op vrijwaring van geweld; 

 het recht op een gezinsleven; 

 het recht op bijstand; en 

 het recht op onderwijs, met inbegrip van inclusief onderwijs. 

Aangezien de lidstaten beide VN-verdragen hebben geratificeerd, zijn zij verplicht om de 

1 Alle 27 lidstaten hebben het VRK geratificeerd, en alle 27 lidstaten hebben het Gehandicaptenverdrag ondertekend 
(Finland, Ierland en Nederland hebben het verdrag ondertekend maar nog niet geratificeerd). 
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noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de rechten voor kinderen of 
personen met een handicap binnen hun jurisdictie worden geëerbiedigd. De lidstaten dienen 
passende maatregelen te treffen om kinderen te beschermen tegen alle vormen van 
discriminatie of geweld, onder meer door alle nodige wetgevende, administratieve of andere 
maatregelen te nemen ter uitvoering van die rechten. Bovendien dient de bescherming van de 
rechten van kinderen met een handicap in alle beleidslijnen en -programma's te worden 
opgenomen, zoals bepaald in artikel 4, lid 3, van het Gehandicaptenverdrag over de 
betrokkenheid van personen met een handicap bij alle besluitvormingsprocessen.  

Vanwege de omvang van dit onderwerp en de beperkte hoeveelheid materiaal die erover 
beschikbaar is, wordt in deze studie niet in detail ingegaan op de brede waaier aan 
vraagstukken die verband houden met of voortvloeien uit de situatie van kinderen met een 
handicap. Het doel van deze studie is niet om een grondige analyse te verstrekken, maar wel 
om een overzicht te bieden van de situatie met betrekking tot de rechten van kinderen met 
een handicap in België. Deze studie bevat een momentopname van een aantal belangrijke 
vraagstukken en obstakels waarmee kinderen met een handicap en hun gezin worden 
geconfronteerd en een juridische analyse van de toepassing van de belangrijkste rechten en 
beginselen die in het VRK en het Gehandicaptenverdrag vervat zijn en relevant zijn voor de 
situatie van kinderen met een handicap, en reikt een aantal mogelijke oplossingen op 
nationaal en EU-niveau aan om de situatie van deze kinderen te verbeteren. 

Elk landenverslag is als volgt opgebouwd: eerst wordt gekeken naar de situatie van kinderen 
met een handicap op het nationale niveau. Het nationale juridische en institutionele kader 
voor de bescherming van kinderen met een handicap wordt beschreven en de nationale 
uitvoering van de beginselen en rechten van de VN-verdragen (VRK en 
Gehandicaptenverdrag) wordt geanalyseerd. Daarna worden specifieke kwesties bekeken die 
van belang zijn voor de situatie van kinderen met een handicap, zoals kinderen als 
verdachten, genderkwesties, geweld en onderwijs. Tot slot worden de bestaande 
mechanismen voor de uitvoering van het juridische kader besproken, waarbij wordt ingegaan 
op de lacunes, problemen, beste praktijken en aanbevelingen die uit de literatuur en de 
gesprekken met belanghebbenden naar voren zijn gekomen. 
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1. OVERZICHT VAN DE SITUATIE VAN EN UITDAGINGEN 
VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP IN BELGIË 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Het nationale beleid is toegespitst op de volgende domeinen: integratie, participatie, 
de rechten van het kind zoals gewaarborgd door het VRK en het recht op non
discriminatie. 

 Daarbij zijn de volgende lacunes, problemen en uitdagingen vastgesteld: ontoereikend 
vervoer van en naar school; beperkte mogelijkheden om te kiezen tussen gewone en 
speciale scholen; onvoldoende toegankelijkheid in scholen en ook daarbuiten; beperkte 
participatie van kinderen met een handicap; wachtlijsten voor hulp; gebrek aan 
thuishulp voor gezinnen waardoor zij voor institutionele zorg moeten kiezen; en een 
gebrek aan gegevens. 

1.1.	 Achtergrond van de situatie van kinderen met een handicap in 
België 

België heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(Gehandicaptenverdrag) in juli 2009 geratificeerd, en het verdrag werd verbindend en 
rechtstreeks toepasselijk in België in augustus 2009. Het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind (VRK), dat eveneens door België werd geratificeerd in 1991, is ook rechtstreeks 
toepasselijk in België (zie punt 2.1). 

Sinds 1970 is het Belgische beleid hoofdzakelijk gericht geweest op plaatsing in de 
institutionele zorg, oorspronkelijk op vraag van de ouders van kinderen met een handicap2. 
Dat heeft ertoe geleid dat België een van de Europese landen is waar het percentage kinderen 
met een handicap dat in institutionele zorg is geplaatst het hoogst is3. Na de ratificering van 
het Gehandicaptenverdrag in 2009 zijn er beleidsinspanningen geleverd om de integratie van 
kinderen met een handicap te bevorderen. Tot nu toe werden de beschikbare middelen echter 
voornamelijk besteed aan institutionele structuren4. 

2 Informatie verzameld via raadpleging van een belanghebbende. Voor meer informatie over de geschiedenis van het 
bijzonder onderwijs, zie Trialogue Magazine, Dossier Bijzonder onderwijs, 2010, te raadplegen op 
http://www.fapeo.be/wp-content/Publications/Trialogue/tria 57.pdf, Sebastián Franco, School en handicap: bijzonder 
onderwijs of klassendegradatie? (École et handicap: Enseignement spécialisé ou classes de relégation?) te raadplegen 
op http://revue-democratie.be/index.php?p=art&id=734 (laatst geraadpleegd op 3 februari 2013). 
3 België is daarmee het enige West-Europese land in de top 8 van landen met het hoogste percentage kinderen dat in 
institutionele zorg is geplaatst; de overige 7 landen waren allemaal Midden- en Oost-Europese landen. Europese 
Commissie, programma Daphne, directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse Zaken, "De-institutionalisering en 
omvorming van de kinderzorg – een gids voor goede praktijken", te vinden op 
http://www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/files/thematic_priorities/children_without_parental_care/Daphne_gui 
de on deinstitutionalisation - July 2007.pdf (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013). 
4 Informatie verzameld via een interview met de vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten van 
het kind en op basis van verschillende verslagen, zoals Inclusion Europe, "Children's Rights for All: Monitoring the 
Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child for Children with Intellectual Disabilities – National 
Report of Belgium", beschikbaar op http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/National Reports/Belgium EN.pdf (laatst geraadpleegd 
op 23 januari 2013). 
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Het lijkt erop dat kinderen in België beschermd worden door een duidelijk juridisch en 
beleidskader, al is dat versnipperd vanwege de verschillende bestuursniveaus. Het kader 
voor kinderen met een handicap bestaat uit regelgeving en beleid inzake de rechten van het 
kind enerzijds en inzake de rechten van personen met een handicap anderzijds. Beide zijn van 
toepassing op kinderen met een handicap. Voorts zijn er beleidslijnen en wetten uitgewerkt op 
federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau, naast de maatregelen op dit gebied die op 
gemeentelijk niveau worden getroffen. Het Belgische beleid voor personen met een handicap 
heeft tot doel hun integratie en participatie in de samenleving te verzekeren5. 

In 2005 werd een Nationaal actieplan voor kinderen6 aangenomen door de federale 
regering en door de regeringen van de gemeenschappen en gewesten. Het plan omvat 
10 prioritaire thema's rond de rechten van het kind7: 

 voorrang geven aan kinderen; 

 armoede wegwerken: alles op de kinderen zetten; 

 geen enkel kind vergeten; 

 voor elk kind zorgen; 

 elk kind toegang verlenen tot onderwijs; 

 kinderen tegen mishandeling en uitbuiting beschermen; 

 kinderen tegen de oorlog beschermen; 

 strijden tegen hiv/aids; 

 naar kinderen luisteren en hun participatie waarborgen; en 

 de aarde voor de kinderen beschermen. 

Kinderen met een handicap vallen ook onder het nationaal plan en worden specifiek vermeld 
bij bepaalde prioritaire thema's. Voor kinderen met een handicap worden de volgende 
doelstellingen vermeld in het nationaal plan: de kwaliteit van het bijzonder onderwijs 
verbeteren, financiële bijstand voor gezinnen met kinderen met een handicap en het 
bevorderen van de sociale integratie van kinderen, ook bij buitenschoolse activiteiten. 

Naast het nationaal plan hebben de gewesten en gemeenschappen ook specifieke beleidslijnen 
uitgewerkt om de rechten van het kind in de praktijk te brengen. 

In Vlaanderen worden in het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 specifieke 
doelstellingen vastgelegd ten aanzien van kinderen met een handicap8. Een van deze 
doelstellingen is werk maken van aangepaste sociale dienstverlening voor alle kinderen die er 
nood aan hebben en de psychiatrische begeleiding van jongeren die er nood aan hebben, 
versterken, onder meer door te zorgen voor meer gezinsondersteuning. Het Vlaamse 
jeugdbeleidsplan 2010-2014 omvat voorts specifieke doelstellingen om de situatie van 

5 Overzicht van het beleid ten gunste van personen met een handicap, te vinden op 
http://www.handicap.fgov.be/sites/handicap.fgov.be/files/explorer/fr/brochure-politique-personnes-handicapees
belgique.pdf (laatst geraadpleegd op 19 januari 2013). 
6 Nationaal actieplan voor kinderen (Plan national consacré aux enfants), Franse versie beschikbaar op 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=2802 (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 
7 Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie op 
http://justitie.belgium.be/nl/themas en dossiers/kinderen en jongeren/kinderrechten/op nationaal niveau/ (laatst 
geraadpleegd op 18 november 2012). 
8 Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014, te vinden op http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vak
vlaams-actieplan-kinderrechten (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013). 
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kinderen met een handicap te verbeteren, bijvoorbeeld door de situatie van kinderen met een 
handicap die in institutionele zorg zijn geplaatst af te stemmen op de internationale 
vereisten9. 

In het Waalse Gewest (de Federatie Wallonië-Brussel) is in het decreet van 28 januari 
2004 bepaald dat er een verslag moet worden opgesteld over de toepassing van de 
beginselen van het VRK in de praktijk10. De Gewestregering moet elke drie jaar verslag 
uitbrengen aan het parlement over het beleid dat wordt toegepast om de beginselen van het 
verdrag in de praktijk te brengen. Het actieplan voor 2011-2014 bevat de volgende 
doelstellingen: zorgen voor een inclusiever onderwijs voor kinderen met een handicap, ervoor 
zorgen dat schoolgebouwen toegankelijk zijn en personeel dat instaat voor kinderopvang 
opleiden met betrekking tot sociale integratie en hen ondersteunen in hun werk met kinderen 
met een handicap11. 

Er is geen specifiek nationaal plan of specifieke nationale strategie vastgesteld voor personen 
met een handicap. België heeft evenwel krachtige regelgeving opgesteld ter bestrijding van 
discriminatie op grond van handicap (zie punt 3.1.2). 

1.2.	 Overzicht van de vraagstukken en vaststelling van eventuele 
lacunes in de regelgeving 

Er bestaat enige literatuur over de verschillende aspecten van de situatie van kinderen met 
een handicap in België. In overeenstemming met de reikwijdte van deze studie wordt de 
literatuurstudie beperkt tot alternatieve verslagen van ngo's, jaarverslagen van 
kinderrechten- of gelijkekansenorganisaties en een enquête bij kinderen met een handicap in 
België, aangezien deze bronnen de algemene problemen weerspiegelen waarmee kinderen 
met een handicap in België worden geconfronteerd en geen betrekking hebben op specifieke 
problemen in verband met een bepaald type handicap, een bepaalde sector of een bepaald 
gebied. 

Kwesties aangekaart door kinderen met een handicap: 

UNICEF België heeft een enquête gehouden onder kinderen met een handicap van 12 tot 
18 jaar oud, waarin de kinderen verschillende vragen voorgelegd kregen over hun rechten en 
eventuele problemen waarmee zij worden geconfronteerd, om zo de participatie van kinderen 
te bevorderen en hun een kans te geven om gehoord te worden12. De resultaten van de 
enquête wijzen uit dat kinderen met een handicap vooral als kinderen willen worden 
beschouwd, en niet willen worden herleid tot hun handicap. De meeste kinderen 
vereenzelvigen zich niet met hun handicap. Wanneer ze praten over wie ze zijn, hebben ze 
het over dezelfde dingen als hun leeftijdsgenoten, zoals hun hobby's. Ze koesteren dezelfde 

9 Vlaams jeugdbeleidsplan 2010-2014, te vinden op http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams
jeugdbeleidsplan-2010-2014 (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 
10 Decreet van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2004 houdende de opstelling van een verslag over de 
toepassing van de principes van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, beschikbaar in het Frans 
en het Nederlands op http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 
11 Actieplan 2011-2014 van de Federatie Wallonië-Brussel (Plan d'Action 2011-2014 de la Fédération Wallonie-
Bruxelles), te vinden op  
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?eID=tx nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj super editor 
/oejaj editor/pdf/FWB PADE 2011 Partie B C DEF.pdf&hash=764bc2510e8faada29dfc4c303b4a24e99a36e4c 
(laatst geraadpleegd op 18 november 2012).
 
12 UNICEF België, What do you think?-project, "Wij zijn jongeren in de eerste plaats", Rapport van jongeren met een
 
handicap over het respect voor hun rechten in België, beschikbaar in het Frans en het Nederlands op 

http://www.unicef.be/nl/page/project-what-do-you-think (laatst geraadpleegd op 18 november 2012).
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verlangens en dromen als de meeste kinderen van hun leeftijd, maar worden met 
belemmeringen geconfronteerd doordat de samenleving niet is aangepast aan hun behoeften. 
Deze belemmeringen zijn vaak het gevolg van een gebrek aan bewustzijn en informatie 
over de problemen waarmee deze jongeren worden geconfronteerd. Stigmatisering en 
onbegrip over wat kinderen met een handicap wel of niet kunnen, zorgt ervoor dat zij 
worden uitgesloten. Zij hopen zelf vooral dat de samenleving anders naar hen zal gaan kijken. 
Kinderen willen vooral dat mensen inzien wat zij allemaal kunnen, aangezien hun verzorgers 
of familieleden hen vaak te veel willen beschermen. 

De kinderen vonden het voorts belangrijk dat zij de kans krijgen om zelf te kiezen naar 
welke school (een gewone of een speciale school) zij willen gaan. Sommige kinderen 
willen graag naar een gewone school, terwijl andere kinderen zich beter thuis voelen op een 
speciale school, waar zij de aandacht krijgen die ze nodig hebben en hun ervaringen kunnen 
delen met kinderen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Zij vinden het moeilijk om een 
school te vinden die over de nodige voorzieningen beschikt en bereid is om hen te ontvangen. 
Bovendien zijn zij van mening dat er onvoldoende interactie is tussen kinderen met en 
kinderen zonder handicap, wat hun integratie in de weg staat en soms tot pestgedrag leidt 
door kinderen die nog nooit in aanraking kwamen met een kind met een handicap. 

Kinderen zijn ook bezorgd om het gebrek aan toegankelijkheid op school en daarbuiten. 
"Het is goed dezelfde rechten te hebben, maar als je er geen toegang toe hebt, dan kun je er 
niets mee," zei een van de kinderen. Scholen voorzien niet altijd in aangepast materiaal of 
aangepaste sportuitrusting, en vaak zijn niet alle delen van de school even toegankelijk. Veel 
speelterreinen, bioscopen, voetbalstadions en pretparken zijn niet toegankelijk voor kinderen 
met een handicap. Bovendien zijn veel straten, restaurants en het openbare vervoer 
onvoldoende toegankelijk. Kinderen willen voorts toegang krijgen tot informatie over hun 
handicap en hun gezondheid. Dokters zijn vaak geneigd om zulke informatie enkel aan de 
ouders mee te delen. 

Tot slot willen kinderen met een handicap dat er meer rekening wordt gehouden met hun 
mening en willen zij zelfstandig kunnen beslissen. Ze vinden dat ze vaak onderschat worden 
en dat zelden om hun mening wordt gevraagd. 

De volgende punten worden in de literatuur vermeld: 

Een van de grote problemen is het vervoer van en naar school. Kinderen met een handicap 
die geen school in de buurt konden vinden waar zij terechtkonden, moeten elke dag een lange 
weg afleggen naar school, vaak in ondermaatse omstandigheden13. 

In de literatuur wordt voorts bezorgdheid geuit over het hoge aantal kinderen dat in de 
institutionele zorg is geplaatst. Hoewel er maatregelen bestaan om de ouders te 
ondersteunen, volstaan zulke diensten vaak niet om tegemoet te komen aan de dagelijkse  
behoeften van gezinnen met kinderen met een handicap. Sommige ouders zien zich 
genoodzaakt hun baan op te geven om voor hun kind te zorgen, waardoor het gezinsinkomen 
daalt. Bovendien dwingen de wachtlijsten om een persoonlijke-assistentiebudget te 
ontvangen en toegang te krijgen tot diensten en het gebrek aan ondersteuning, ouders om 
een beroep te doen op institutionele zorg14. Het probleem van de wachtlijsten is met name 

13 Informatie verzameld in een interview met de vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten van 
het kind en op basis van de informatie die in het jaarverslag van de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind 
2010-2011, blz. 27, en in de verslagen van het CGKR wordt vermeld. 
14 Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP)) "Mensenrechten en handicap – schaduwrapport 
Vlaanderen (België) 2011", blz. 40, beschikbaar in het Nederlands op http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip
brengt-het-eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013) en alternatief verslag 
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zorgwekkend in het Brusselse Gewest en in Vlaanderen. Met name voor kinderen met een 
meervoudige handicap, autisme en gedragstoornissen zijn de wachtlijsten een groot 
probleem. Dat komt grotendeels doordat er onvoldoende opgeleid personeel is dat de zorg 
voor kinderen met zulke handicaps op zich kan nemen15. 

Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar is er nauwelijks opvang, met name in het Brussels 
Gewest. Voor de opvang van kinderen met een handicap die jonger zijn dan 3 jaar en de 
naschoolse opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar bestaat er onvoldoende regelgeving en 
financiële ondersteuning. Bovendien heeft de kinderopvang te kampen met een structureel 
gebrek aan financiering, een gebrek aan opleiding bij het personeel, deprofessionalisering en 
onvoldoende nadruk op het verwerven van de nodige vaardigheden en goede 
werkomstandigheden en is er onvoldoende contact met de meest kwetsbare gezinnen16. 
Er wordt onvoldoende adequaat gereageerd en het ontbreekt aan een kader voor de opvang 
voor kinderen met een handicap die specifieke dagelijkse zorg of medicatie nodig hebben. Het 
feit dat onvoldoende wordt tegemoet gekomen aan die behoeften, staat de integratie van 
deze kinderen in de gewone kleuterschool, lagere school en middelbare school in de weg17. 

Kinderen met een handicap hebben vaak slechts een beperkte keuze van scholen en 
studierichtingen. In 2010 werd geraamd dat ongeveer 2% van de leerlingen met een 
handicap in het gewone onderwijs was geïntegreerd via een gespecialiseerd programma, 
waarmee België tot de meest gesegregeerde landen van de OESO behoort. Hoewel er 
maatregelen zijn getroffen om de integratie van kinderen met een handicap in het onderwijs 
te bevorderen, blijft het voor veel van deze kinderen moeilijk om naar een gewone school te 
gaan, met name voor kinderen met een ernstige handicap. Een van de redenen voor die 
beperkte aanwezigheid van inclusief onderwijs is het gebrek aan ondersteuning voor 
leerlingen met een handicap die naar een gewone school gaan en het gebrek aan steun voor 
gewone scholen om de nodige aanpassingen door te voeren om deze leerlingen op te 
vangen18. 

Kinderen met een handicap die uit een kansarm gezin komen, zijn bijzonder kwetsbaar 
en hebben minder toegang tot het gewone onderwijs. Gezinnen die over de nodige financiële 
middelen beschikken, kunnen investeren in ondersteuning en bijstand voor hun kind en 
ondernemen gewoonlijk de stappen om informatie in te winnen en hun kind in te schrijven in 
de school van hun keuze. Kinderen uit een kansarm gezin hebben die mogelijkheid niet en 
beschikken vaak niet over de benodigde informatie met betrekking tot de diensten waarop zij 
een beroep kunnen doen. Uit indicatoren met betrekking tot het onderwijs blijkt dat kinderen 
met een handicap oververtegenwoordigd zijn in het bijzonder onderwijs19. 

De vraag of kinderen in staat zijn om hun eigen mening te vormen wordt vaak gebruikt als 
excuus om het recht op inspraak van kinderen in te perken, met name bij kinderen die in 
een kwetsbare situatie verkeren, zoals kinderen met een handicap, zieke kinderen, kinderen 
die in een psychiatrische instelling verblijven of bijzonder jonge kinderen, waardoor het risico 
bestaat dat volwassenen beslissingen nemen zonder hen daarbij te betrekken. De volgende 

van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) in België, 2010, blz. 
71, beschikbaar op http://www.lacode.be/IMG/pdf/Alternative Report by the NGO s 
on the implementation of the UN CRC in Belgium - 2010.pdf (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013). 

15 Informatie verzameld in een interview met de vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten van 
het kind. 
16 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 54-55. 
17 Algemene Delegatie voor de rechten van het kind, jaarverslag 2010-2011, blz. 28. 
18 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 50. 
19 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 50 en informatie 
verzameld op basis van een interview met de vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten van het 
kind. 
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belemmeringen staan de inspraak in de weg: het gebrek aan informatie en onthaal; 
toegankelijkheidsproblemen (zowel financieel, geografisch als cultureel); een gebrek aan een 
klimaat van vertrouwen; onvoldoende aanpassing aan het tempo van het kind (trager spreken 
en het kind de tijd geven om te spreken), tijd en fases; en onvoldoende bewustzijn van 
eventuele verschillen20. 

Tot slot zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar die zijn uitgesplitst naar leeftijd, 
aanwezigheid van eventuele fysieke of mentale handicaps enz. waarin rekening wordt 
gehouden met alle kinderen van 0 tot 18 jaar (en niet enkel van 0 tot 3 jaar voor een bepaald 
onderwerp, van 14 tot 25 jaar voor een ander enz.). Het ontbreekt met name aan gegevens 
over kinderen die tot een kwetsbare groep behoren, zoals zieke kinderen en kinderen die in 
het ziekenhuis zijn opgenomen en kinderen met een handicap21. 

20 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 24.
 
21 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, te vinden op
 
http://www.lacode.be/IMG/pdf/Alternative Report by the NGO s on the implementation of the UN CRC in Belgi
 
um_-_2010.pdf (laatst geraadpleegd op 18 november 2012), blz. 14. 
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2. OVERZICHT VAN HET RECHTSKADER IN BELGIË22 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 België heeft zowel het VRK als het Gehandicaptenverdrag ondertekend en 
geratificeerd. Aangelegenheden die verband houden met de rechten van het kind en 
van personen met een handicap vallen onder de bevoegdheid van de federale, 
gewestelijke en gemeenschapsoverheden. 

 Er bestaat geen specifieke wetgeving over de situatie van kinderen met een handicap. 
In plaats daarvan zijn er in de regelgeving bepalingen opgenomen die betrekking 
hebben op de rechten van kinderen en personen met een handicap of op specifieke 
sectoren, zoals het onderwijs, die van toepassing zijn op kinderen met een handicap. 

2.1.	 Algemeen overzicht van het nationale institutionele en 
juridische kader 

België is een federale staat met een continentaal rechtsstelsel. Het rechtsstelsel is gebaseerd 
op het continentale codificatiesysteem, waarbij de wetgeving de voornaamste rechtsbron is. 
De belangrijkste rechtsdomeinen zijn gecodificeerd in specifieke wetboeken. Die wetboeken 
staan boven de wet, de decreten en de ordonnanties23. De federale regering vaardigt wetten 
uit (wet/loi). Het Vlaamse en het Waalse Gewest oefenen hun wetgevingsbevoegdheden uit 
via decreten (decreten en décrets), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet dat via 
ordonnanties (ordonnances). 

België hanteert een monistisch stelsel ten aanzien van het internationale recht. Dat houdt in 
dat internationale overeenkomsten die door België worden geratificeerd, voorrang krijgen op 
het nationale recht en kunnen worden ingeroepen voor de rechtbank24. 

De rechterlijke macht heeft de bevoegdheid van rechterlijke controle. Zij is bevoegd om 
subsidiaire wetgeving nietig te verklaren als die verder reikt dan de in de wetgeving verleende 
machtiging. De rechtsorde bestaat uit gewone rechtbanken op verschillende beroepsniveaus 
(voor privaatrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden), een bestuurlijke rechtbank (de 
Raad van State, die bevoegd is voor beroep tegen bestuurshandelingen die in strijd zijn met 
de hogere rechtsregels) en een Grondwettelijk Hof dat bevoegd is om na te gaan of 
regelgeving strookt met de Grondwet (artikelen 8-32 inzake de rechten en vrijheden van de 
Belgen, artikelen 170 en 172 inzake gelijke behandeling op belastinggebied en artikel 191 
inzake de bescherming van vreemdelingen) en de regels voor de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Hoewel er geen bindend 
precedentenrecht geldt, wegen de arresten van met name de hogere rechtbanken aanzienlijk 
door in de interpretatie van de wetgeving. 

Sinds 1970 is België via opeenvolgende staatshervormingen geleidelijk omgevormd tot een 

22 Tenzij anders vermeld is alle in dit verslag aangehaalde wetgeving in het Frans en Nederlands te vinden op
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (laatst geraadpleegd op 18 november 2012).
 
23 Er is geen hiërarchie vastgesteld voor wetten, decreten en ordonnanties aangezien zij verschillende bevoegdheden
 
afdekken. Bij tegenstrijdigheden ligt de beslissingsbevoegdheid bij het Grondwettelijk Hof. 

24 Arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 27 mei 1971 (Zaak Franco-Suisse Le Ski).
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federale staat. De meest recente Grondwetswijziging vond plaats in 2011. Vandaag is België 
een federale staat met drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap), drie gewesten (het Waalse, het Vlaamse en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 10 provincies en 589 gemeenten. Elke gemeenschap en 
elk gewest heeft een eigen parlement en een eigen regering. Het Vlaamse Gewest en de 
Vlaamse Gemeenschap delen één regering en parlement. 

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen, zoals justitie, 
arbeidsrecht, consumentenbescherming en bepaalde aspecten van de volksgezondheid. Het 
federale niveau heeft voorts enige residuele bevoegdheden met betrekking tot handicaps, 
zoals de toewijzing van sociale voordelen, sociale zekerheid, belastingvoordelen, functionele 
revalidatie, nationaal non-discriminatiebeleid, nationale spoorwegen, luchtverkeer en vervoer 
over zee, grondrechten die in de Grondwet zijn vastgelegd, wetgeving inzake het verlengen 
van de minderheidsstatus, toegang tot rechtspraak en arbeidswetgeving. Bij de laatste 
staatshervorming zijn de bevoegdheden op het vlak van gezinsuitkeringen en steun voor 
personen met een handicap evenwel overgeheveld naar de gemeenschappen25. 

De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor sport, cultuur, onderwijs en defensie en het 
gebruik van de taal van de gemeenschap, evenals voor persoonsgebonden materies (matières 
personnalisables), die onder meer een aantal aspecten van de volksgezondheid en 
personenbijstand, zoals sociale bijstand en jeugdbescherming omvatten. De bevoegdheden 
van de gemeenschappen die kinderen met een handicap aanbelangen zijn onderwijs, met 
inbegrip van bijzonder onderwijs, beroepsopleiding en zorg, technische hulpmiddelen, 
begeleiding en advies26. 

De drie gewesten zijn bevoegd voor territoriale aangelegenheden met betrekking tot de 
economie, werkgelegenheid en opleiding, toegang tot gebouwen, mobiliteit, huisvesting, 
openbare werken, energie, vervoer (met uitzondering van het vervoer dat tot de federale 
bevoegdheden behoort), materiële bijstand voor personen met een handicap, bodemgebruik 
en ruimtelijke ordening, milieu en natuurbehoud. 

De gemeenten zijn tot slot bevoegd voor de beoordeling van invaliditeit op basis waarvan 
een algemeen certificaat wordt opgesteld waarmee personen met een handicap of hun 
wettelijke vertegenwoordiger bepaalde sociale, fiscale en tariefmaatregelen kunnen 
aanvragen. 

Aangelegenheden die verband houden met de rechten van het kind en personen met een 
handicap vallen onder de bevoegdheid van de federale, gewestelijke en 
gemeenschapsoverheden. 

25 De hervorming zou in 2014 of 2015 in werking moeten treden. Zie SPF Finance, "De zesde staatshervorming", te 
vinden op http://stabilityprogramme.be/en/Institutional reform.htm (laatst geraadpleegd op 18 februari 2013). 
26 Een aantal van de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap op deze beleidsdomeinen zijn echter overgeheveld 
naar het Waalse Gewest, zie Federatie Wallonië-Brussel, "Overdracht van bevoegdheden naar het Waalse Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", te vinden op  
http://www.cda.cfwb.be/index.php?id=transfert_competences_regions (laatst geraadpleegd op 3 maart 2013). 
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2.2.	 Het specifieke juridische en institutionele kader voor kinderen 
met een handicap 

2.2.1. Rechtskader 

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor kinderen met een handicap. Er bestaan wel 
verschillende wetshandelingen waarin de rechten van kinderen of personen met een handicap 
worden behandeld of waarin specifieke sectoren, zoals onderwijs, aan bod komen, die 
specifieke bepalingen omvatten met betrekking tot kinderen met een handicap (voor 
gedetailleerde wetgeving, zie punt 3). 

In de Belgische Grondwet is een specifieke bepaling opgenomen inzake de rechten van het 
kind. Volgens artikel 22 bis "heeft elk kind recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, 
geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle 
aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in 
overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op 
maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de 
eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat". Er is een nieuwe 
Grondwetswijziging voorgesteld waarin een nieuw artikel 22 ter wordt ingevoegd, waarin het 
recht van personen met een handicap op passende maatregelen die hun integratie moeten 
verzekeren, wordt gegarandeerd27. 

De Antidiscriminatiewet garandeert het recht op non-discriminatie, het recht om niet 
gediscrimineerd te worden op grond van handicap28. Deze wet heeft een breed 
toepassingsgebied, maar is niet van toepassing op het onderwijs, dat tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen behoort. Deze wet wordt nader beschreven in punt 3.1.2. 

In de Jeugdbeschermingswet zijn de beginselen vastgelegd voor de rechtsbedeling ten 
aanzien van kinderen29. In deze wet is bepaald dat de jeugdrechter bevoegd is om 
maatregelen te treffen met betrekking tot de opvang van jongeren die in gevaar verkeren en 
bescherming nodig hebben en jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

In het Burgerlijk Wetboek zijn regels vastgesteld ten aanzien van de 
handelingsbekwaamheid van kinderen, verwantschap, beheer van zijn/haar eigendom, 
overerving, ouderlijk gezag en ontvoogding van het kind in het geval van een huwelijk. 

De Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bevatten 
voorschriften voor de financiële bijstand waarop gezinnen met kinderen met een handicap een 
beroep kunnen doen30. 

 Voorgestelde Grondwetswijziging 2680, te vinden op 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2680/53K2680001.pdf (laatst geraadpleegd op 20 maart 2013). 
28 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Antidiscriminatiewet). 
29 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (hierna de 
Jeugdbeschermingswet genoemd). 
30 Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19 december 1939. 
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2.2.2. Instellingen en autoriteiten 

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van instanties die bevoegd zijn voor de rechten 
van personen met een handicap: 

	 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met 
een handicap is de nationale instantie die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van 
het beleid voor personen met een handicap (met inbegrip van kinderen)31. 

	 De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap is belast met het 
bevorderen van de uitwerking van een algemeen en samenhangend beleid voor 
personen met een handicap. De Raad verstrekt advies aan overheden inzake federale 
materie die gevolgen kan hebben voor personen met een handicap32. 

	 Het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van personen met een 
handicap staat in voor de tenuitvoerlegging van het Vlaamse beleid inzake personen 
met een handicap. Het Agentschap subsidieert diensten die ondersteuning verlenen 
aan personen met een handicap door middel van begeleiding en opvang, hulpmiddelen 
of aanpassingen aan de woning of de wagen en het persoonlijke-assistentiebudget33. 

	 Het Waalse Agentschap voor Sociale Integratie van personen met een 
handicap staat in voor de tenuitvoerlegging van het Waalse beleid inzake personen 
met een handicap. Het biedt bijstand bij werk en beroepsopleiding en financiële 
bijstand voor de aankoop van hulpmiddelen. Daarnaast erkent en subsidieert het ook 
diensten die huisvesting, werk, opleiding, begeleiding en bijstand verstrekken aan 
personen met een handicap34. 

	 De Brusselse dienst Phare is de autoriteit die belast is met de tenuitvoerlegging van 
het beleid inzake personen met een handicap van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest35. Deze dienst verstrekt informatie, bijstand en ondersteuning aan personen 
met een handicap. 

	 Het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap is de dienst 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Nederlandstalige personen met een 
handicap36. 

	 Dienst voor Personen met een Handicap – Duitstalige Gemeenschap. Deze 
dienst is de autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van het beleid van de 
Duitstalige Gemeenschap inzake personen met een handicap37. 

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van instanties die bevoegd zijn voor de rechten 
van het kind: 

	 De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind is een platform dat 

31 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal – Personen met een handicap, website te vinden op
 
http://www.handicap.fgov.be. 

32 Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées),
 
website te vinden op http://ph.belgium.be/. 

33 Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van personen met een handicap, website te vinden op www.vaph.be. 

34 Waalse Agentschap voor de integratie van personen  met een handicap (Agence wallonne pour l"intégration des
 
personnes handicapées), website te vinden op www.awiph.be. 

35 Dienst Phare – Brussel (Dienst voor Personen met een Handicap met het oog op Zelfstandigheid – Service Personne
 
Handicapée Autonomie recherchée), website te vinden op www.phare-irisnet.be. 

36 Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap, te vinden op www.brap.be. 

37 Dienst voor Personen met een Handicap – Duitstalige Gemeenschap (Dienststelle für Personen mit Behinderung) 

http://www.dpb.be/.
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gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties samenbrengt om de 
verwezenlijking van de rechten van het kind in België te bespreken en oplossingen aan 
te dragen. De Commissie ziet toe op de follow-up van de opmerkingen van het Comité 
voor de Rechten van het Kind en verstrekt advies aan de federale, gewestelijke en 
gemeenschapsregeringen over kwesties die verband houden met de rechten van het 
kind38. 

	 De Algemene Delegatie voor de Rechten van het Kind (Franse Gemeenschap) – 
Kinderrechtencommissaris (Vlaamse Gemeenschap) zijn onder meer belast met het 
verdedigen en bevorderen van de rechten en belangen van het kind. Zij zijn bevoegd 
om de correcte toepassing van de wetgeving aangaande kinderen te verzekeren, 
aanbevelingen te doen aan bevoegde autoriteiten over alle wetgevingsvoorstellen die 
kinderen aanbelangen en informatie, klachten of bemiddelingsverzoeken met 
betrekking tot inbreuken op de rechten van het kind in behandeling te nemen39. 

	 Het Waarnemingscentrum voor kinderen, jongeren en steun voor jongeren 
(Franse Gemeenschap) is een multidisciplinair team dat de besluitvorming op het 
gebied van jongeren en kinderen ondersteunt40. 

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van instanties die bevoegd zijn voor vraagstukken 
rond kinderen en handicap: 

	 De federale Ombudsman is bevoegd om klachten van burgers te onderzoeken, de 
houding en werking van federale administratieve autoriteiten te onderzoeken, 
aanbevelingen te verstrekken aan de federale overheid en verslag uit te brengen aan 
het parlement. De Ombudsman kan klachten in behandeling nemen van kinderen (met 
name met betrekking tot minderjarige onderdanen van derde landen in België, 
verzoeken om de Belgische nationaliteit of kinderen jonger dan drie die bij hun moeder 
wonen in een detentiecentrum) en personen met een handicap (over 
belastingskwesties en financiële bijstand)41. 

	 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) 
Het CGKR is een overheidsinstantie die belast is met de bevordering van gelijke kansen 
en de bestrijding van racisme op basis van in de wet bepaalde criteria, zoals 
handicap42. Het CGKR neemt klachten van slachtoffers van discriminatie op 
grond van handicap in behandeling, met inbegrip van kinderen. Het Centrum kan 
klachten in behandeling nemen en advies, ondersteuning en bemiddelingsdiensten 
verlenen. Het CGKR is aangewezen als contactpunt in overeenstemming met artikel 
33, lid 2, van het Gehandicaptenverdrag (onafhankelijk mechanisme voor de 
bescherming, bevordering en controle van de toepassing van het 
Gehandicaptenverdrag). 

38 De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, website te vinden op http://www.ncrk.be/ (laatst 
geraadpleegd op 18 november 2012). De Commissie werd opgericht uit hoofde van het samenwerkingsakkoord van 
19 september 2005 en is actief sinds 2007. 
39 De website van de Algemene Delegatie voor de Rechten van het Kind (Délégué Général aux droits de l"enfant) is te 
vinden op http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109 en die van de kinderrechtencommissaris op 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 
40 Website van het Waarnemingscentrum voor kinderen, jongeren en steun voor jongeren http://www.oejaj.cfwb.be. 
41 Website van de federale Ombudsman, te vinden op http://www.federalombudsman.be/nl/homepage (laatst 
geraadpleegd op 18 november 2012). Voorbeelden van tussenkomsten van de federale Ombudsman zijn te vinden in 
het jaarverslag van 2011, dat kan worden geraadpleegd op http://www.federalombudsman.be/ 
sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011-fr.pdf (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 
42 De website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is te vinden op 
http://www.diversiteit.be/?setLanguage=3 (laatst geraadpleegd op 21 november 2012). 
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 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
Het Instituut is een onafhankelijk overheidsorgaan dat belast is met de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht en de bevorderring van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen43. Het is onder meer actief op het gebied van gendermainstreaming en 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

2.2.3. Definities 

Op het nationale niveau bestaat er geen geharmoniseerde definitie van handicap; de 
criteria voor erkenning of toepasselijkheid zijn daarentegen vastgelegd in specifieke 
wetgeving over het desbetreffende onderwerp. Zo worden in de wet betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap verschillende formuleringen gehanteerd 
naargelang de specifieke tegemoetkoming, waardoor de criteria om in aanmerking te komen 
voor dat soort tegemoetkoming worden uitgebreid of ingeperkt44. 

De Antidiscriminatiewet bevat geen definitie van handicap, waardoor de rechtbanken 
geoordeeld hebben dat de interpretatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) 
over het begrip handicap moet worden gevolgd45. Het HvJEU definieert handicap als "een 
beperking die met name het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische 
aandoeningen en die de deelneming van de betrokkene aan het beroepsleven belemmert"46. 

In het Burgerlijk Wetboek wordt een minderjarige gedefinieerd als "persoon van het 
mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt 
heeft"47. De Franse Gemeenschap definieert een kind voor de toepassing van het VRK als de 
persoon die minder dan achttien jaar oud is alsmede de persoon die minder dan twintig jaar 
oud is voor wie hulpverlening aangevraagd werd vóór zijn achttien jaar48. 

43 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, website te vinden op http://igvm-iefh.belgium.be/en/ (laatst 
geraadpleegd op 21 november 2012). 
44 Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
45 FRA-studie inzake geestelijke gezondheid, verslag België, blz. 6, beschikbaar op 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/2138-mental-health-study-2009-BE.pdf (laatst geraadpleegd op 
23 januari 2013). 
46 Arrest C-13/05 van het Hof (grote kamer) van 11 juli 2006, Sonia Chacón Navas tegen Eurest Colectividades, punt 
43.
 
47 Artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek. 

48 Decreet van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2004 houdende de opstelling van een verslag over de 

toepassing van de principes van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
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3. RECHTSKADER EN UITVOERINGSBEOORDELING 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 Het juridische kader is over het algemeen grondig uitgewerkt, deels doordat zowel het 
VRK als het Gehandicaptenverdrag rechtstreeks van toepassing is in België, maar ook 
dankzij het uitgebreide juridische kader op federaal en gewestelijk niveau. Er bestaan 
echter wel enige ongelijkheden op het niveau van de gemeenschappen. 

 De uitvoering van de rechten en beginselen van het Gehandicaptenverdrag en het VRK 
is toereikend, met enige lacunes, die hoofdzakelijk verband houden met de praktische 
uitvoering. De inachtneming van het belang van het kind is verplicht voor alle 
beslissingen die het kind aanbelangen, al zijn er weinig verplichtingen vastgelegd ten 
aanzien van de uitvoering; het recht op non-discriminatie is volledig erkend, maar 
toegankelijkheid (van scholen, vervoer en gebouwen) blijft een probleem; het respect 
voor de zich ontwikkelende capaciteiten van het kind is niet uitdrukkelijk erkend, maar 
de elementen ervan zijn wel opgenomen in wetshandelingen; het recht van het kind 
om zijn/haar mening vrijelijk te uiten moet verder worden gevrijwaard; het recht op 
vrijwaring van geweld is gewaarborgd, maar lijfstraffen zijn niet verboden en 
kindermisbruik blijft een groot probleem; het recht op bijstand is verzekerd, maar blijft 
een probleem vanwege de wachtlijsten; het recht op onderwijs en integratie is 
gewaarborgd, maar kinderen met een handicap worden ondanks de recente 
inspanningen om hun integratie te bevorderen nog steeds in aparte speciale scholen 
ondergebracht. 

3.1.	 Uitvoering van de bepalingen van het Gehandicaptenverdrag en 
het VRK 

3.1.1. Het belang van het kind (art. 3 VRK; art. 7 Gehandicaptenverdrag) 

In de Grondwet is bepaald dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke 
beslissing die het kind aangaat49. 

In burgerlijke zaken kunnen adopties slechts plaatsvinden in het hoger belang van het kind 
en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht 
toekomen50. Wanneer de ouders niet samenleven, kan de bevoegde rechter de beslissingen 
betreffende de gezondheid, de opvoeding, de opleiding en de ontspanning van het kind en 
over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes uitsluitend opdragen aan één van beide 
ouders, in het belang van het kind51. De Jeugdrechtbank kan op verschillende manieren 
ingrijpen om "het belang van het kind" te vrijwaren: voogdij over het kind, onderhouden van 
persoonlijk contact met de grootouders52, het beheer van het vermogen van het kind, de 
aanstelling van een voogd en huisvestingsmaatregelen. 

Op het gebied van sociale zekerheid wordt het "belang van het kind" in aanmerking 

49 Artikel 22 bis van de Grondwet. 

50 Artikel 344.1 van het Burgerlijk Wetboek. 

51 Artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. 

52 Artikel 375 bis van het Burgerlijk Wetboek. 
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genomen wanneer wordt beslist wie als begunstigde van de kinderbijslag wordt aangeduid53. 
Zo houdt ook het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, dat tot doel heeft op te treden wanneer 
de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het kind in het gedrang komt, rekening met het 
belang van het kind voordat het preventieve sociale actie onderneemt, voor zover zijn hulp 
is gevraagd of aanvaard door de personen die over het kind de ouderlijke macht uitoefenen54. 

Hoewel er in de meeste wetgeving geen specifieke procedurele waarborgen zijn ingebouwd 
om de toepassing van het belang van het kind te verzekeren, moet het belang van het kind 
vanwege de garantie die is opgenomen in de Grondwet en de rechtstreekse toepassing van 
het VRK in ieder geval de eerste overweging zijn bij alle beslissingen die kinderen aangaan in 
België. 

Voor niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen die illegaal het 
grondgebied binnenkomen bestaan er beschermingsmaatregelen om het belang van het kind 
te verzekeren. Er moet een voogd worden aangesteld die het kind bijstaat tijdens de 
procedure. De voogd moet naar een duurzame oplossing voor het kind helpen zoeken, waarbij 
de vrijwaring van de eenheid van het gezin voorop moet staan, overeenkomstig het VRK en 
het belang van het kind55. 

Het jeugdbeschermingssysteem is van toepassing op kinderen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en op kinderen die in gevaar verkeren of bescherming nodig 
hebben. Hoewel de Jeugdbeschermingswet, waarin het jeugdbeschermingssysteem wordt 
geregeld, het beginsel van het belang van het kind niet uitdrukkelijk vermeldt, is het stelsel 
wel gebaseerd op een aantal beginselen, zoals de eerbiediging van de rechten en vrijheden 
die in de Grondwet en het VRK zijn vastgelegd56. In de wet is vermeld dat het "belang van het 
kind" in aanmerking moet worden genomen, maar is niet voorzien in een uitdrukkelijke 
verplichting om het belang van het kind systematisch in aanmerking te nemen bij het treffen 
van maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding met betrekking tot het kind, zoals de 
plaatsing in een gesloten instelling voor jeugdbescherming. De jeugdrechter moet echter met 
een aantal factoren rekening houden, zoals de persoonlijkheid en maturiteitsgraad van de 
betrokkene, zijn leefomgeving, vroegere maatregelen die ten aanzien van het kind zijn 
genomen, de ernst van de feiten, enz.57. Voorts is in de wet bepaald dat er zo weinig mogelijk 
afbreuk moet worden gedaan aan de rechten en vrijheden van kinderen. Desalniettemin is het 
betreurenswaardig dat het beginsel van het belang van het kind niet uitdrukkelijker en 
systematischer wordt overwogen in het jeugdbeschermingssysteem. 

In Vlaanderen heeft jeugdzorg niet enkel vastgelegd dat het belang van het kind de eerste 
overweging moet zijn bij het verlenen van bijstand aan jongeren, maar deze dienst licht ook 
toe hoe het belang van het kind kan worden bepaald. "Het belang van de minderjarige wordt 
vastgesteld in dialoog met de minderjarige zelf". Aan de mening van de minderjarige 
wordt passend gevolg gegeven, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. Bij de 
vaststelling van het belang van de minderjarige is tevens respect vereist voor de mening en 
voor de verantwoordelijkheden van de ouders"58. 
In de Franse Gemeenschap omvat de aanpak van jeugdzorg daarentegen geen 
gedetailleerde verplichting om het belang van het kind te overwegen. De diensten zijn er 

53 Artikel 66 van de Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
 
54 Artikel 2 van de Jeugdbeschermingswet. 

55 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
 
verwijdering van vreemdelingen, artikel 61/17.
 
56 Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965, voorafgaande titel.
 
57 Artikel 37 van de Jeugdbeschermingswet. 

58 Artikel 5 van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de 

minderjarige in de integrale jeugdhulp. 
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echter wel toe gehouden de erkende rechten van de jongere te eerbiedigen en diens 
belangen zo goed mogelijk te behartigen59. 

Er zijn geen verplichtingen vastgesteld om het belang van het kind te overwegen op het 
gebied van onderwijs. Artikel 3 van het VRK en artikel 7 van het Gehandicaptenverdrag zijn 
evenwel rechtstreeks toepasselijk in België en kunnen voor de Belgische rechtbank worden 
ingeroepen met betrekking tot het onderwijs. 

Hoewel het beginsel van het belang van het kind in het juridische kader is erkend, ontbreekt 
het aan specifieke procedures of verplichtingen om dat beginsel uit te voeren. In deze studie 
werden enkel in het Vlaamse Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 
integrale jeugdhulp specifieke verplichtingen aangetroffen om de uitvoering van het beginsel 
te verzekeren. 

3.1.2. Non-discriminatie (art. 2 VRK; artikelen 3 en 5 Gehandicaptenverdrag) 

Het recht op non-discriminatie en gelijke behandeling is vervat in de Grondwet, al worden er 
geen specifieke gronden voor discriminatie genoemd. In artikel 10 is bepaald dat alle Belgen 
gelijk zijn voor de wet en is de gelijkheid van mannen en vrouwen gewaarborgd. Artikel 11 
schrijft voor dat het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend zonder 
discriminatie moet verzekerd worden. Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om wetgeving die 
door de federale, gewestelijke en gemeenschapsparlementen wordt opgesteld, te toetsen aan 
de rechten en vrijheden die in de Grondwet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld in de 
artikelen 10 en 1160. 

Het recht op non-discriminatie op grond van handicap is erkend en wordt gewaarborgd door 
de Antidiscriminatiewet61 . In die wet wordt discriminatie op grond van de volgende 
beschermde criteria verboden: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 
vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 
genetische eigenschap of sociale afkomst. 

Discriminatie kan volgens deze wet de volgende vormen aannemen: 

	 directe discriminatie; 

	 indirecte discriminatie; 

	 opdracht tot discrimineren; 

	 intimidatie; 

	 een weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met 
een handicap. 

De wet verbiedt directe en indirecte discriminatie62. Een direct of indirect onderscheid op 

59 Artikel 4 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd. 
60 De website van het Grondwettelijk Hof van België is te vinden op http://www.const-court.be/. 
61 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 
62 Directe discriminatie wordt beschouwd als een direct onderscheid op grond van een beschermd criterium dat niet 
gerechtvaardigd kan worden. Direct onderscheid is de situatie die zich voordoet wanneer iemand ongunstiger wordt 
behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van één van de 
beschermde criteria. Indirecte discriminatie wordt beschouwd als een indirect onderscheid op grond van een 
beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden. Indirect onderscheid is de situatie die zich voordoet 
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grond van een van de beschermde criteria geeft nooit aanleiding tot de vaststelling van enige 
vorm van discriminatie wanneer dit direct of indirect onderscheid objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel, dat een maatregel van positieve actie kan 
inhouden. 

Het toepassingsgebied van deze wet is vrij ruim, aangezien de wet zowel in de 
overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle 
personen van toepassing is met betrekking tot: 1) de toegang tot en het aanbod van 
goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn; 2) de sociale bescherming, met 
inbegrip van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg; 3) de sociale voordelen; 4) de 
aanvullende regelingen voor sociale zekerheid; 5) de arbeidsbetrekkingen; 6) de vermelding 
in een officieel stuk of in een proces-verbaal; 7) het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij 
een werkgevers- of werknemersorganisatie; 8) de toegang tot en de deelname aan, alsook 
elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of politieke activiteit 
toegankelijk voor het publiek. De Wet is niet van toepassing op onderwijs, dat tot de 
bevoegdheden van de gemeenschappen behoort (zie hieronder). De nationale wetgeving 
krijgt geen voorrang op de gemeenschapswetgeving, aangezien beide soorten wetgeving 
andere bevoegdheden afdekken. 

In de Vlaamse Gemeenschap houdt het Decreet betreffende gelijke kansen en gelijke 
behandeling een verbod in op discriminatie op grond van onder meer handicap, 
gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap en leeftijd op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, toegang tot opleiding, sociale voordelen, toegang tot goederen en diensten 
die publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip van huisvesting, en toegang tot en deelname aan 
economische, sociale, culturele of politieke activiteit63. In de Franse Gemeenschap bevat het 
Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie een 
verbod op discriminatie op grond van onder meer handicap en leeftijd64. Het 
toepassingsgebied van dit decreet is iets beperkter dan dat van de Vlaamse tegenhanger en 
omvat onderwijs, het gezondheidsbeleid, sociale voordelen, werkgelegenheid en toegang tot 
goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. 

Redelijke aanpassingen65 

In de Antidiscriminatiewet worden redelijke aanpassingen beschreven als "passende 
maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een 
persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen 
aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij 
deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen 
moet treffen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande 
maatregelen in het kader van het gevoerde overheidsbeleid inzake personen met een 
handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd"66. 

Hoewel alle definities punten van overeenkomst vertonen, bestaan er toch bepaalde 

wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen die worden gekenmerkt door een 
bepaald beschermd criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen. 
63 Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. 
64 Decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie. 
65 Het recht op non-discriminatie houdt in dat er redelijke aanpassingen moeten worden gedaan, wat betekent dat er 
"noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last 
opleggen [moeten worden aangebracht], indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen 
met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen 
genieten of uitoefenen" (artikel 2 van het Gehandicaptenverdrag). Dat houdt in dat de toepassing van het recht op 
non-discriminatie "niet gelijkstaat aan gelijke behandeling", maar kan vereisen dat er "speciale maatregelen worden 
getroffen om omstandigheden die aanleiding geven tot discriminatie in te perken of weg te werken". 
66 Artikel 4, punt 12, van de Antidiscriminatiewet. 
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verschillen tussen de definities van de gemeenschappen. De definitie uit het decreet van de 
Franse Gemeenschap is vergelijkbaar met die van de Antidiscriminatiewet. In het decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap worden redelijke aanpassingen gedefinieerd als "elke concrete 
maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een 
onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseert". 
In het decreet wordt de weigering van redelijke aanpassingen als discriminatie beschouwd 
"wanneer aanpassingen worden geweigerd die geen onevenredige belasting betekenen, of 
waarvan de belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande 
maatregelen"67. 

Dit begrip wordt toegelicht in het Belgische Protocol betreffende het begrip redelijke 
aanpassingen68. Daarin is bepaald dat een aanpassing "een concrete maatregel is die de 
beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met 
een handicap kan neutraliseren". De aanpassing moet daartoe: 

 doeltreffend zijn, zodat de persoon met een handicap daadwerkelijk kan participeren; 

 een evenwaardige participatie van de persoon met een handicap mogelijk maken; 

 ervoor zorgen dat de persoon met een handicap zelfstandig kan participeren; 

 de veiligheid van de persoon met een handicap waarborgen. 

De redelijkheid van de aanpassing wordt beoordeeld in het licht indicatoren zoals de financiële 
en organisatorische impact van de aanpassing, de impact van de aanpassing op de 
levenskwaliteit van gebruikers met een handicap en het ontbreken van alternatieven69. 
Personen die van mening zijn dat hun recht op non-discriminatie op grond van handicap 
geschonden is, kunnen een klacht indienen bij het CGKR, dat advies, ondersteuning en 
bemiddelingsdiensten aanbiedt. Op basis van de bovengenoemde wetgeving kunnen de 
personen zelf, het CGKR70 en belangengroepen ook beroep aantekenen bij een rechtbank. De 
bewijslast is omgekeerd: het is dus aan de verweerder om te bewijzen dat er geen sprake is 
geweest van discriminatie71. 

Het CGKR heeft reeds een aantal klachten ontvangen over discriminatie vanwege de weigering 
van of het gebrek aan redelijke aanpassingen (zie punt 4.4). Veel van die weigeringen hebben 
betrekking op kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie en dyspraxie) en kinderen 
met autisme. Die kinderen kunnen verzoeken om een computer mee te mogen nemen naar de 
les (met spellingscontrole) of om meer tijd te krijgen om examens of toetsen af te leggen. Het 
CGKR komt vaak tussenbeide om te bemiddelen en uit te leggen wat redelijke aanpassingen 
inhouden en dat zulke aanpassingen niet noodzakelijk grote investeringen vereisen. In de 
praktijk wordt de verplichting om in redelijke aanpassingen te voorzien niet altijd begrepen en 
valt zij niet altijd in goede aarde (zie punt 4.2). 

67 Artikel 19 van het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
 
gelijkebehandelingsbeleid.
 
68 Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 

Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste van de personen met een handicap
 
betreffende het begrip redelijke aanpassingen, te vinden op
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article body.pl?language=nl&caller=summary&pub date=2007-09
20&numac=2007023335 (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013).
 
69 Artikel 2 van het Protocol. 

70 Naargelang de ernst van de zaak en of er een tendens te ontwaren valt.
 
71 Artikel 28 van de Antidiscriminatiewet.
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

Op discriminatie op grond van de beschermde criteria, zoals handicap, staan strafrechtelijke 
sancties. Wie aanzet tot discriminatie of haat wegens een van de beschermde criteria kan 
worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete 
van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen. 

Toegankelijkheid 

De Antidiscriminatiewet voorziet niet in een algemene verplichting van toegankelijkheid en 
verbiedt enkel discriminatie bij toegang tot goederen en diensten72. De toegang van personen 
met een handicap tot openbaar vervoer en openbare gebouwen behoort tot de federale 
bevoegdheid voor wat het nationale vervoer betreft (nationale spoorwegen, luchtvervoer en 
vervoer over zee) en tot de gewestelijke bevoegdheid voor wat gebouwen en vervoer (bussen) 
betreft. 

Elke persoon of instantie die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor de 
uitvoering van nieuwbouw of belangrijke renovatiewerken is verplicht om een reeks normen te 
respecteren voor de toegang van mensen met een beperkte mobiliteit/handicap tot openbare 
gebouwen. Deze wettelijke verplichting is echter niet van toepassing op bestaande 
gebouwen73. In 2006 keurde de regering een plan goed om 175 bestaande openbare 
gebouwen in België toegankelijk te maken74. 

Wat het openbaar vervoer betreft, moeten vervoersmaatschappijen aan de nationale en 
gewestelijke regelgeving voldoen. Sinds december 2012 biedt Accessibus in Brussel buslijnen 
die volledig toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. De bestuurders hebben een 
specifieke opleiding genoten om personen met een handicap te vervoeren75 Personen met een 
handicap hebben echter geen toegang tot het volledige vervoersnet. De nationale 
spoorwegmaatschappij (NMBS/SNCB) biedt personen met een handicap verschillende 
voordelen. Zo kunnen personen met een visuele handicap en hun geleidehond gratis met de 
trein reizen. Ook begeleiders reizen gratis en er wordt gratis hulp geboden bij het in- en 
uitstappen met een rolstoel76. Toch zijn niet alle stations al volledig toegankelijk (zie punt 4.2). 

72 Artikel 5 van de Antidiscriminatiewet. 
73 beschikbaar in het Nederlands het Frans CGKR, "Toegankelijkheid openbare gebouwen", van en op 
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie detail&id=14&thema=3&setLanguage=1 (laatst geraadpleegd op 6 
februari 2013). 
74 Meerjarenplan om alle federale openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Zie 
"De toegankelijkheid van de openbare ruimte: hoe ver staan we ermee?", beschikbaar op 
http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/6bis%20-%20LEG%20-%20AWIPH%20-%20Parlons-en%20
%20Accessiblité%20lieux%20publics%20-%2020120127.pdf (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). 
75 MIVB accessibus, beschikbaar op http://www.stib.be/Accessibus.html?l=fr (laatst geraadpleegd op 6 februari 
2013). 
76 NMBS/SNCB-website te vinden op http://www.belgianrail.be/fr/service-clientele/voyageurs-a-mobilite-reduite.aspx 
(laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). Zie ook het verslag van het CGKR, "Discriminatie van personen met een 
handicap", 2009, beschikbaar in het Frans en het Nederlands op 
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie detail&id=104&thema=3&setLanguage=1 (laatst geraadpleegd op 6 
februari 2013). 
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3.1.3.	 De zich ontwikkelende capaciteiten van het kind (art. 5 VRK; art. 3 
Gehandicaptenverdrag)77 

Hoewel het begrip "zich ontwikkelende capaciteiten" niet uitdrukkelijk is erkend in het 
Belgische juridische kader, zijn de onderdelen ervan erkend in verschillende wetshandelingen, 
waaronder de Grondwet. De Grondwet vrijwaart het recht van elk kind op inachtneming van 
zijn mening in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen en op 
maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 

De Jeugdrechtbank kan kinderen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd of 
kinderen die in gevaar verkeren of bescherming nodig hebben maatregelen van bewaring, 
behoeding en opvoeding opleggen. Daarbij moet de rechter rekening houden met de 
persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van het kind78 . Voorts wordt in de 
Jeugdbeschermingswet erkend dat de toestand van afhankelijkheid en de ontwikkelings- en 
maturiteitsgraad van het kind bijzondere noden scheppen die luisterbereidheid, raad en 
bijstand vereisen. 

Een kind dat vanwege een ernstige verstandelijke handicap niet in staat is om voor zichzelf te 
zorgen en zijn vermogen te beheren, kan in staat van verlengde minderjarigheid worden 
verklaard. Onder ernstige verstandelijke handicap wordt begrepen een staat van geestelijke 
onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderjaren, en gekenmerkt 
door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en 
wil. Kinderen die in staat van verlengde minderjarigheid worden verklaard, worden tot zij de 
meerderjarigheid bereiken gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar. Deze 
staat kan voorts worden verlengd nadat de persoon de volwassen leeftijd heeft bereikt79. 

Op het gebied van jeugdwelzijn heeft een kind in de Vlaamse Gemeenschap het recht om 
geïnformeerd vrij in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp of die hulp te 
weigeren. Een kind oefent zijn rechten zelfstandig uit op voorwaarde dat hij tot een 
redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn 
leeftijd en zijn maturiteit. Het kind van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn 
tot een redelijke beoordeling van zijn belangen80. In de Franse Gemeenschap kan 
individuele hulpverlening aan kinderen van veertien jaar of ouder enkel worden verstrekt met 
de schriftelijke toestemming van het kind. Indien het kind die leeftijd niet heeft bereikt, is de 
toestemming nodig van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers81. 

Er zijn geen specifieke voorschriften voor de uitvoering van dit beginsel gedefinieerd. 
Bovendien wordt het kind in veel gevallen enkel gehoord als het de in de wet bepaalde leeftijd 
heeft bereikt (zie hieronder in punt 3.1.4) en worden kinderen jonger dan 12 jaar in de 
praktijk zelden gehoord. 

77 Het begrip van de zich ontwikkelende capaciteiten van het kind houdt in dat naarmate kinderen meer vaardigheden 
en ervaring verwerven, zij minder behoefte hebben aan sturing en beter in staat zijn om zelf beslissingen te nemen 
die gevolgen hebben voor hun dagelijks leven. In het kader van het VRK houdt het begrip van de zich ontwikkelende 
capaciteiten van het kind in dat ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) het recht en de plicht moeten hebben om 
het kind overeenkomstig zijn/haar zich ontwikkelende capaciteiten te helpen om zijn/haar rechten uit te oefenen. Zie 
het verslag "Studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap" voor meer informatie over dit 
begrip. 
78 Artikel 37 van de Jeugdbeschermingswet. 
79 Artikel 487 bis van het Burgerlijk Wetboek. 
80 Artikelen 4 en 5 van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van de minderjarige in 
de integrale jeugdhulp. 
81 Artikel 7 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd. 
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3.1.4.	 Het recht om gehoord te worden/op inspraak (art. 12 VRK; artikelen 7 
en 30 Gehandicaptenverdrag) 

De Belgische Grondwet erkent het recht van het kind om zijn mening te uiten in alle 
aangelegenheden die hem/haar aanbelangen; met die mening wordt rekening gehouden in 
overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen82. Bijgevolg worden het 
recht op inspraak en het recht om gehoord te worden, gewaarborgd door de Grondwet. 

In formele gerechtelijke procedures is er geen specifieke verplichting voor de rechter 
om het kind te horen. Dit gebeurt eerder op initiatief van de rechter, waarover geval per 
geval wordt beslist. Bij een met redenen omklede beslissing kan de rechter beslissen het kind 
voor het gerecht te horen, indien hij/zij dit noodzakelijk vindt83. Anders wordt de audiovisuele 
opname van het verhoor gebruikt om het kind te horen. Het kind kan vragen om te worden 
gehoord. Een dergelijk verzoek dient te worden ingewilligd, tenzij de Procureur des Konings of 
de rechter, bij een met redenen omklede beslissing, beslist dat de minderjarige onvoldoende 
onderscheidingsvermogen heeft. Wanneer de rechter beslist om de minderjarige te horen, kan 
laatstgenoemde weigeren gehoord te worden. In ieder geval wordt de minderjarige alleen 
gehoord, behalve wanneer de rechter in het belang van de minderjarige beslist dat hij moet 
worden bijgestaan. Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder 
ede worden gehoord. Zijn verklaringen kunnen enkel als inlichtingen gelden84. 

In adoptieprocedures moet het kind van minstens 12 jaar in zijn adoptie toestemmen. De 
toestemming is niet vereist  indien het  kind van 12  jaar of ouder zich in een staat van  
verlengde minderjarigheid bevindt, of onvoldoende onderscheidingsvermogen heeft85. 
Soortgelijke bepalingen bestaan ook op het vlak van afstamming86 en voogdij87. 

De Jeugdbeschermingswet, waarin de rechten en procedures voor de Jeugdrechtbank zijn 
bepaald voor het omgaan met minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en 
minderjarigen die in gevaar verkeren of bescherming nodig hebben, waarborgt de toepassing 
van de rechten en de vrijheden, waaronder die omschreven in de Grondwet en in het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid het recht om te worden 
gehoord tijdens het proces dat leidt tot beslissingen die hen aangaan en het recht daaraan 
deel te nemen, naast de bijzondere waarborgen voor minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd, zoals uiteengezet in punt 3.1.388. Daarenboven moet de 
jongere van 12 jaar of ouder persoonlijk worden gehoord door de jeugdrechter vóór 
enige maatregel wordt getroffen, tenzij zijn gezondheidstoestand het niet toelaat of indien hij 
weigert te verschijnen89. 

Als gevolg van zijn/haar gebrek aan handelingsbevoegdheid kan een minderjarige zelf geen 
rechtszaken aanhangig maken of wettelijke handelingen stellen; enkel zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordigers kunnen dat doen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter dat in geval van 
belangentegenstelling tussen de minderjarige en zijn/haar ouders, de rechter een voogd ad 
hoc kan aanwijzen, hetzij op verzoek van enig belanghebbende, hetzij ambtshalve90. 

Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft opgemerkt dat België tekort is geschoten bij 

82 Artikel 22 bis van de Grondwet. 

83 Artikel 100 van het Wetboek van Strafvordering. 

84 Artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek. 

85 Artikel 348.1 van het Burgerlijk Wetboek. 

86 Artikel 329 bis van het Burgerlijk Wetboek.
 
87 Artikel 394 van het Burgerlijk Wetboek. 

88 Voorafgaande titel van de Wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965.
 
89 Artikel 52 ter van de Wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965.
 
90 Artikel 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek. 
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het ten uitvoer leggen van zijn aanbeveling inzake het recht om gehoord te worden in 
gerechtelijke en administratieve procedures91. Met betrekking tot minderjarigen met een 
handicap wordt de tenuitvoerlegging van het recht om gehoord te worden in gerechtelijke 
procedures beperkt door het gebrek aan gebarentaaltolken. Dit tekort vloeit voort uit 
ontoereikende budgetten en investeringen in structuren voor gebarentaaltolken en het gebrek 
aan erkenning van de opleiding en het diploma dat toegang geeft tot gebarentaalvertolking92. 

Het recht op inspraak wordt erkend door de Grondwet, naast de rechtstreekse 
toepasselijkheid van artikel 12 van het VRK en artikelen 4 en 7 van het 
Gehandicaptenverdrag. Diverse wetten en initiatieven bevorderen de inspraak van kinderen in 
het algemeen en soms specifiek van kinderen met een handicap. De Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind moet kinderen bijvoorbeeld betrekken op een gestructureerde 
en aangepaste wijze93. 

In het onderwijs bepalen de Vlaamse Gemeenschap94 en de Franse Gemeenschap95 dat 
leerlingen moeten opgenomen worden in schoolraden en bijdragen tot het schoolbeleid. De 
school zou gericht moeten zijn op het ontwikkelen en aanmoedigen van een participatieve 
schoolomgeving. 

Verschillende gemeentes hebben gemeenteraden voor kinderen en jongeren opgericht, waar 
kinderen en jongeren hun vertegenwoordigers kiezen uit elke school van de gemeente. 
Minderjarige vertegenwoordigers kunnen verschillende onderwerpen bespreken, zoals milieu, 
veiligheid, culturele activiteiten of humanitaire projecten96. 

3.1.5. Vrijwaring van geweld (art. 19 VRK; art. 16 Gehandicaptenverdrag) 

De Grondwet waarborgt elk kind de eerbiediging van zijn/haar morele, lichamelijke, 
geestelijke en seksuele integriteit97. 

Het Strafwetboek bevat een specifiek hoofdstuk over misdrijven tegen minderjarigen, 
kwetsbare personen en het gezin. Het verwaarlozen en verlaten van een minderjarige of 
een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de 
dader bekend was, wordt gestraft met gevangenisstraf tot drie jaar en met een geldboete98. 
De sanctie is zwaarder indien als gevolg van de verwaarlozing, de persoon of het kind ernstig 
verminkt zijn, aan een ongeneeslijke ziekte lijden, het gebruik van een orgaan volledig 
hebben verloren, of indien de verwaarlozing de dood heeft veroorzaakt. Het misdrijf van het 
opzettelijk onthouden van voedsel of verzorging waardoor de gezondheid van een kwetsbaar 
kind of persoon in het gedrang wordt gebracht, wordt op soortgelijke wijze strafbaar 

91 Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind over het verslag van België (CRC/C/BEL/CO/3-4),
 
18 juni 2010, punt 37. 

92 Informatie verzameld via een interview met het Belgian Disability Forum.
 
93 Artikel 10 van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van 

het Kind, beschikbaar op https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/ 

files/accord de cooperation 0.pdf en de website van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 
https://1168.fedimbo.belgium.be/ (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). 

94 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 april 2004 betreffende participatie op school. 

95 Decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 betreffende de prioritaire opdracht van lager en secundair 

onderwijs.
 
96 Zie bijvoorbeeld de gemeenteraad voor kinderen en de gemeenteraad voor jongeren in Luik op
 
http://www.liege.be/jeunesse/le-conseil-communal-des-enfants en http://www.liege.be/jeunesse/ccjl. 

97 Artikel 22 bis van de Grondwet. 

98 Artikel 423 van het Strafwetboek. 
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gesteld99. 

Misbruik maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn 
leeftijd, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid wordt 
als een misdrijf beschouwd en wordt zwaarder bestraft in het Strafwetboek. Dit omvat 
misbruik maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert door een goed (met 
inbegrip van vastgoed) te verkopen of te verhuren, een abnormaal profijt te realiseren, of een 
kwetsbare persoon ertoe te brengen bepaalde handelingen te verrichten of diens vermogen 
aan te tasten100. 

Het Strafwetboek voorziet in verzwarende omstandigheden wanneer bepaalde misdrijven 
worden gepleegd tegen een minderjarige, waaronder aanranding van de eerbaarheid met of 
zonder geweld, verkrachting, prostitutie van minderjarigen, aanslag tegen de zeden, slagen 
en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, verminking van vrouwelijke genitaliën, 
onmenselijke behandeling, het niet-verlenen van hulp aan een persoon in gevaar101. Voor 
sommige van deze misdrijven voorziet het Strafwetboek in zwaardere straffen hoe jonger het 
minderjarige slachtoffer is. Verkrachting van een minderjarige tussen 16 en 18 wordt 
bijvoorbeeld gestraft met opsluiting tussen 5 en 10 jaar, als de minderjarige tussen 10 en 16 
is met opsluiting tussen 15 en 20 jaar, en met opsluiting tussen 20 en 30 jaar als de 
minderjarige jonger is dan 10102. Ook als het misdrijf wordt ingegeven door haat, minachting 
of vijandigheid tegen een persoon, onder andere omwille van diens leeftijd, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische kenmerken of sociale 
herkomst, wordt dit beschouwd als een verzwarende omstandigheid. Dergelijke 
omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging en zelfs een verdubbeling van de straf103. 

Zoals vermeld in punt 3.1.2 kan aanzetten tot discriminatie of aanzetten tot haat tegen 
een persoon of een groep personen omwille van een beschermd criterium (waaronder leeftijd 
en handicap) gestraft worden met een gevangenisstraf en een geldboete. 

In geval van huiselijk geweld moeten de politieagenten en magistraten die een geval van 
huiselijk geweld behandelen, nagaan of er kinderen betrokken zijn of aanwezig zijn in het 
gezin en of zij hebben geleden als gevolg van het huiselijk geweld. De aanwezigheid van 
kinderen moet worden geregistreerd en doorgegeven naar de procureur om een gepaste 
opvolging te voorzien104. Daarenboven kan de gewelddadige partner een verbod worden 
opgelegd om de verblijfplaats van het slachtoffer te betreden of in de buurt ervan te komen, 
of om in contact te komen met het slachtoffer en de personen die bij het slachtoffer wonen105. 
Er is specifieke bijstand voorzien om minderjarige slachtoffers of getuigen van huiselijk 
geweld te helpen, via specifieke centra en gratis hulplijnen106. Voor meer informatie over de 
impact van geweld op kinderen met een handicap, zie punt 3.2.2. 

Lijfstraffen zijn sinds 1900 verboden in het onderwijs. Er zijn geen algemene wettelijke 
bepalingen die lijfstraffen in België verbieden. De strafrechtelijke bepalingen die fysiek geweld 
bestraffen, zijn toepasselijk in geval van lijfstraffen. In Vlaanderen zijn lijfstraffen, mentaal 

99 Artikelen 425 en 426 van het Strafwetboek. 

100 Artikelen 433 decies en 442 quater van het Strafwetboek. 

101 Artikelen 372, 373, 375, 379, 385, 386, 405 bis, 409, 417 ter, 417 quater en 422 bis van het Strafwetboek. 

102 Artikel 375 van het Strafwetboek.
 
103 Artikelen 377 bis, 405 quater, 422 quater, 438 bis, 442 ter, 453 bis, 514 bis, 525 bis, 532 bis en 534 quater van 

het Strafwetboek. 

104 COL Circulaire Nr. 4/2006 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep, 1 maart 2006.
 
105 Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld. 

106 Zie website Ecoute violences conjugales, beschikbaar op http://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-peut
appeler.php (laatst geraadpleegd op 26 januari 2013).
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misbruik of het ontzeggen van voedsel verboden in jeugdinstellingen, met inbegrip van centra 
voor minderjarigen met een handicap107. Desalniettemin heeft het Europese Comité voor 
Sociale Rechten, na een collectieve klacht van het World Organisation Against Torture, België 
veroordeeld wegens het niet-uitdrukkelijk verbieden van fysiek geweld tegen kinderen door 
hun ouders, in schending van het Europees Sociaal Handvest108. 

De sociale diensten zijn bevoegd om in te grijpen in geval van kindermisbruik of 
verwaarlozing. Gespecialiseerde multidisciplinaire teams109 kunnen het kind en het gezin 
bijstaan om een oplossing te vinden, of de jeugdrechter kan tussenbeide komen om specifieke 
beschermingsmaatregelen voor de kinderen op te leggen. 

Tot slot wordt het niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar, waaronder ook het 
niet rapporteren van een geval van misbruik, beschouwd als een misdrijf en wordt dit 
zwaarder gestraft door het Strafwetboek indien het gaat om een persoon die kwetsbaar is 
omwille van zijn/haar handicap110. 

3.1.6. Recht op een gezinsleven (art. 9 VRK; art. 23, lid 3, Gehandicaptenverdrag) 

Zoals reeds besproken wordt een groot aantal kinderen met een handicap, voornamelijk met 
intellectuele handicaps, in België in institutionele zorg geplaatst. Dat is het gevolg van de 
brede – ook financiële – steun die aan instellingen wordt geboden en het feit dat instellingen 
vaak worden voorgesteld als dé oplossing voor gezinnen met gehandicapte kinderen111. 
Familiehulp bestaat (zie punt 3.1.7) maar de informatie over dergelijke hulp is niet altijd vlot 
toegankelijk, en er zijn ook veel aanvragen voor dergelijke steun, met lange wachtlijsten als 
gevolg (zie punt 4.2). 

De Grondwet waarborgt iedereen het recht op een gezinsleven112. In geval van scheiding 
van de ouders wordt het ouderlijk gezag gezamenlijk uitgeoefend, tenzij de rechter beslist 
dat dit tegen de belangen van het kind indruist. Indien een van de ouders het ouderlijk gezag 
niet uitoefent, behoudt hij/zij persoonlijk contact met het kind. Dat persoonlijk contact kan 
enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder die niet het ouderlijk gezag 
uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind113. 

In de Vlaamse Gemeenschap waarborgt jeugdzorg het recht van de minderjarige om niet 
tegen zijn/haar wil van de ouder(s) te worden gescheiden, tenzij een gerechtelijke 
beschikking anders bepaalt. Indien jeugdzorg beslist de minderjarige van zijn/haar ouder(s) 

107 Artikelen 27 en 28 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 
integrale jeugdhulp. 
108 Europees Comité voor Sociale Rechten, klacht nr. 21/2003, World Organisation against Torture (OMCT) tegen 
België, beschikbaar op http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC21Merits en.pdf (laatst 
geraadpleegd op 26 januari 2013). 
109 Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling biedt in Vlaanderen bijstand voor kinderen die het slachtoffer zijn 
van misbruik. SOS-enfants is een dienst gespecialiseerd in het opsporen van kindermisbruik en de zorg voor 
dergelijke slachtoffers in Wallonië en Brussel. 
110 Artikel 422 bis van het Strafwetboek. 
111 Alle belanghebbenden die werden geïnterviewd in de loop van deze studie hebben veeleer investeringen in 
institutionele zorg en speciale scholen vermeld, in plaats van thuishulp en ondersteuning om kinderen in gewone 
scholen te integreren. Zie ook Inclusion Europe, "Children's Rights for All: Monitoring the Implementation of the UN 
Convention on the Rights of the Child for Children with Intellectual Disabilities – National Report of Belgium", 
beschikbaar op http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/National Reports/Belgium EN.pdf (laatst geraadpleegd 
op 26 januari 2013). 
112 Artikel 22 van de Grondwet. 
113 Artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. 
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te scheiden, behoudt de minderjarige het recht op informatie en regelmatig persoonlijk en 
rechtstreeks contact met zijn/haar familie, tenzij dit tegenstrijdig is met zijn/haar belangen, of 
indien een gerechtelijke beslissing dit oplegt114. Maatregelen van de Jeugdrechtbank zouden 
familiegerichte handelingen mogelijk moeten maken, waaronder het beperken van de afstand 
tussen de locatie waar de maatregel wordt uitgevoerd en het thuis van de minderjarige, tenzij 
het belang van de minderjarige anders vereist115. Soortgelijke waarborgen bestaan in de 
Franse Gemeenschap116, waar maatregelen en beslissingen genomen door jeugdzorg vooral 
zouden moeten toegespitst zijn op de ontwikkeling van kinderen in hun familiale omgeving117. 

3.1.7.	 Recht op bijstand (art. 23 VRK; artikelen 23, lid 5, 26 en 28 
Gehandicaptenverdrag) 

De Grondwet waarborgt elke minderjarige het recht om te genieten van maatregelen en 
diensten die bijdragen tot zijn/haar ontwikkeling. Zij erkent tevens ieders recht een 
menswaardig leven te leiden. Daartoe worden onder andere volgende rechten 
gewaarborgd: het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; het recht op een behoorlijke huisvesting; het recht op 
culturele en maatschappelijke ontplooiing118. 

Elk gezin heeft recht op een maandelijkse bijslag voor elk kind (tot het kind de achttienjarige 
leeftijd heeft bereikt) en een eenmalige bijzondere premie bij de geboorte van een kind. Het 
bedrag van de kinderbijslag hangt af van het aantal kinderen in het gezin119. Gezinnen met 
gehandicapte kinderen kunnen een aanvullende kinderbijslag krijgen, die kan schommelen 
tussen 79,17 en 527,80 euro per maand120. Om te bepalen of het gezin van het kind in 
aanmerking komt voor de bijslag, zal de situatie van het kind en de gevolgen voor het gezin 
worden nagegaan, waarbij wordt bekeken: 

 of de handicap ernstige fysieke of mentale gevolgen heeft; 

 of de handicap de dagelijkse activiteiten van het kind beïnvloedt; en 

 of de handicap gevolgen heeft voor het huishouden121. 

De medische dienst van de Algemene Directie voor Personen met een Handicap gaat na of het 
kind voldoet aan de medische vereiste om een uitkering te krijgen. Indien deze wordt 
toegekend, kan de minderjarige deze ontvangen van de geboorte tot de leeftijd van 21. 
Volgens het Belgisch Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen ontvingen 
2 324 kinderen tussen 0 en 18 jaar aanvullende gezinsbijslagen (omwille van een handicap) 

114 Artikelen 13 en 14 van het Vlaams Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de
 
integrale jeugdhulp.
 
115 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 38, onder 10). 

116 Artikel 28 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.
 
117 Artikel 9 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.
 
118 Artikelen 22 bis en 23 van de Grondwet. 

119 Artikelen 51 en 63 van de Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19
 
december 1939. Zie ook http://handicap.fgov.be/fr/allocations/pour-enfants (laatst geraadpleegd op 27 januari 

2013).
 
120 De berekening van aanvullende gezinsuitkeringen is beschikbaar in Frans, Nederlands en Duits op
 
http://onafts.fgov.be/Fr/Handicaped/howmuch.php (laatst geraadpleegd op 2 februari 2013).
 
121 Koninklijk Decreet van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56 septies en 63 van de
 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I)
 
van 24 december 2002.
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gedurende de eerste drie maanden van 2012122. 

Naast de kinderbijslagen hebben gezinnen met een gehandicapt kind recht op andere 
voordelen, waaronder belastingverminderingen. Ouders van een gehandicapt kind kunnen in 
aanmerking komen voor lagere btw bij de aankoop van een wagen of aanpassingen aan de 
wagen die wordt gebruikt om kinderen met bepaalde soorten handicaps te vervoeren (zoals 
verlamming van het boven- of onderlichaam)123. 

België heeft een verplicht ziekteverzekeringssysteem, dat de voornaamste ziektekosten 
gedeeltelijk dekt. Personen met een handicap kunnen een bijzonder statuut aanvragen (BIM 
en/of Omnio-statuut), waardoor de verzekeringsdekking wordt uitgebreid124. 

Personen met een handicap, met inbegrip van minderjarigen, kunnen ook een persoonlijke
assistentiebudget (PAB) ontvangen. In Vlaanderen kan het PAB schommelen tussen 
9 000 en 43 000 euro per jaar, afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap en de 
persoonlijke omstandigheden125. Het PAB kan gebruikt worden voor bijstand thuis of op 
school, voor hulp bij huishoudelijke taken, fysieke taken, beweging, dagelijkse activiteiten, 
pedagogische, orthopedagogische of onderwijsondersteuning of tolkuren van 
gebarentaaltolken. De toegang tot het PAB wordt echter bemoeilijkt door de lange 
wachtlijsten (zie punt 4.2). Ook in Wallonië kunnen gezinnen van kinderen met een handicap 
een aanvraag voor een "PAB" indienen. Omwille van het gebrek aan financiering kan de 
toegang tot een "PAB" enige tijd vergen. Dientengevolge wordt voorrang verleend aan 
personen met een bepaald type handicap (voortschrijdende handicaps zoals sclerose of 
degeneratieve ziekten, en personen met een zeer beperkte autonomie)126. In Brussel kunnen 
minderjarigen met een handicap uit Franstalige gezinnen een aanvraag indienen voor 
individuele integratiebijstand voor het aanpassen van de woning, 
communicatieondersteunende apparatuur, mobiliteitssteun of ander materiaal127. 

Er bestaan ook andere soorten steun, zoals programma's om jongeren (tussen 16 en 25 jaar) 
te helpen bij de overgang van school naar werk, of individuele bijstand die de kosten voor 
aangepast materiaal of huisvesting dekt (Wallonië), begeleidende diensten voor jonge 
kinderen vanaf de diagnose van de handicap, en begeleiding voor de integratie van kinderen 
op school (Brussel) (voor meer details, zie de punten 3.1.8 en 3.2.3)128. 

Samengevat wordt het recht op bijstand gewaarborgd in het Belgische juridische kader, zowel 
op federaal als op deelstaatniveau. Gehandicapte kinderen en hun gezinnen kunnen genieten 

122 RSVZ-statistieken over rechtgevende kinderen, beschikbaar op http://www.rsvz.be/fr/tools/statistics/children.htm 
(laatst geraadpleegd op 7 februari 2013). 
123 Website van het Ministerie van Financiën, beschikbaar op 
http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/themes/transport/vehicles-disabled.htm#A (laatst geraadpleegd op 2 februari 
2013). 
124 Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Meer 
informatie beschikbaar in Frans of Nederlands op de website van het RIZIV: http://www.inami.be/citizen/fr/medical
cost/index.htm (laatst geraadpleegd op 2 februari 2013). 
125 De brochure over het persoonlijke-assistentiebudget is beschikbaar in het Nederlands op 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5327725-Persoonlijke-assistentiebudget.html (laatst geraadpleegd op 25 januari 
2013). 
126 Meer informatie over het PAB is beschikbaar bij het AWIPH (Waals Agentschap voor de Integratie van Personen 
met een Handicap) http://www.awiph.be/integration/etre autonome/bap.html (laatst geraadpleegd op 2 februari 
2013). 
127 Individuele integratiesteun http://phare.irisnet.be/aides-individuelles/les-aides-individuelles-à-l-intégration/ (laatst 
geraadpleegd op 2 februari 2013). Nederlandstalige kinderen met een handicap en hun familie kunnen een aanvraag 
voor steun indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
128 PHARE-dienst van het Brussels Gewest, beschikbaar op http://phare.irisnet.be/enfance/introduction/ (laatst 
geraadpleegd op 2 februari 2013). 
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van diverse steun- en bijstandsmaatregelen, hoewel deze soms versnipperd zijn tussen het 
federale en het deelstaatniveau. Desalniettemin doen er zich in de praktijk soms problemen 
voor met het verkrijgen van de bijstand. 

De Internationale Federatie voor de mensenrechten (FIDH) diende in 2011 een collectieve 
klacht in tegen België bij het Europese Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. 
De klacht had betrekking op de schending van het herziene Europese Sociale Handvest, 
inzake het gebrek aan effectieve toegang tot sociale en medische bijstand, sociale diensten en 
huisvesting, en het tekort aan zorg- en opvangmogelijkheden. Hoewel de collectieve klacht 
werd ingediend namens volwassenen met een handicap, wordt tevens opgemerkt dat het 
probleem van het gebrek aan opvangmogelijkheden eveneens cruciaal is voor jongeren met 
een handicap. Het aantal bijstandsaanvragen is toegenomen vanaf een zeer jonge leeftijd, 
gelet op de veranderingen in levensstijl van de gezinnen (eenoudergezinnen, gescheiden 
ouders, enz.) en de financiële problemen waarmee velen af te rekenen hebben. De 
wachtlijsten voor de toegang tot institutionele zorg en gespecialiseerde zorgstructuren voor 
kinderen en tieners worden steeds langer129. Het Comité heeft de klacht ontvankelijk 
verklaard en deze wordt momenteel onderzocht130. 

3.1.8.	 Het recht op inclusief onderwijs (art. 28 VRK; art. 24 
Gehandicaptenverdrag) 

De Belgische Grondwet waarborgt het recht op vrij onderwijs voor iedereen, met 
eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden131. De toegang tot het onderwijs is 
kosteloos tot het einde van de leerplicht. De leerplicht begint op de leeftijd van 6 jaar en 
eindigt op de leeftijd van 18 jaar. Vanaf zijn vijftiende jaar kan een kind kiezen voor de 
deeltijdse leerplicht (tot de leeftijd van 15 jaar is bereikt, is de leerplicht voltijds)132. De 
Grondwet bepaalt dat de gemeenschappen de keuzevrijheid van onderwijs aan de ouders 
waarborgen. 

Zoals reeds vermeld heeft België een voorgeschiedenis wat betreft het afzonderen van 
kinderen met handicaps in gespecialiseerde scholen. Sinds de jaren vijftig werden 
gehandicapte kinderen onderwezen in speciale klassen binnen gewone scholen. Met de wet 
van 6 juli 1970 werden echter gespecialiseerde scholen gecreëerd voor leerlingen van 3 tot 21 
jaar met een handicap, waar de leerkrachten werden ondersteund door paramedici. De 
oprichting van gespecialiseerde scholen was onder meer gebaseerd op de vraag van de 
ouders van gehandicapte kinderen om hun kinderen te onderwijzen in beter ondersteunde en 
georganiseerde structuren. In 2010 werd geraamd dat van alle soorten leerlingen in België 
(met en zonder handicap) 1 op de 20 naar een gespecialiseerde school ging (voor meer 
informatie, zie punt 3.2.3)133. Omdat onderwijs een bevoegdheid van de gemeenschappen is, 

129 Europees Comité voor Sociale Rechten, Internationale Federatie voor de mensenrechten (FIDH) tegen België, 
klacht nr. 75/2011, 15 december 2011. 
130 Lijst van klachten en Procedurestatus van het Europese Comité voor Sociale Rechten, beschikbaar op 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/complaints_EN.asp (laatst geraadpleegd op 15 maart 
2013). 
131 Artikel 24 van de Grondwet. 
132 Artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. 
133 In 2010 kreeg ongeveer 4,6% van de leerlingen in de Franse Gemeenschap gespecialiseerd onderwijs. In 
Vlaanderen ging 0,79% van de kleuters naar een gespecialiseerde school en volgden 6,79% van de leerlingen 
gespecialiseerd lager onderwijs en 4,24% van de leerlingen gespecialiseerd middelbaar onderwijs (schooljaar 2009
2010). Zie Trialogue Magazine, Dossier Bijzonder onderwijs, 2010, beschikbaar op http://www.fapeo.be/wp
content/Publications/Trialogue/tria 57.pdf, Sebastián Franco, School en handicap: bijzonder onderwijs of 
klassendegradatie?, beschikbaar op http://revue-democratie.be/index.php?p=art&id=734 (laatst geraadpleegd op 3 
februari 2013) en zie ook het eerste periodiek verslag van België over de tenuitvoerlegging van het 
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wordt het recht op onderwijs nader gespecificeerd op het niveau van de gemeenschappen. 

Vlaamse Gemeenschap 

Van alle Belgische gewesten is het inclusieve onderwijs momenteel het sterkst ingeburgerd in 
Vlaanderen. Toch blijft het buitengewoon onderwijs heel sterk en goed georganiseerd. Het 
bijzonder onderwijs is ingedeeld in acht verschillende types voor verschillende soorten 
handicaps (de Franse Gemeenschap hanteert dezelfde indeling, zie verder)134: 

 type 1: licht mentale handicap; 

 type 2: matige of ernstige mentale handicap; 

 type 3: ernstige emotionele en/of gedragsproblemen; 

 type 4: fysieke handicap; 

	 type 5: opgenomen in een ziekenhuis of op medische gronden verblijvend in een 
preventorium; 

 type 6: visuele handicap; 

 type 7: auditieve handicap; 

 type 8: ernstige leerstoornissen. 

Het buitengewoon basisonderwijs is het onderwijs dat op grond van een pedagogisch project 
aangepast(e) onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie verstrekt aan leerlingen waarvan 
de totale persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent, niet of onvoldoende door het 
gewone onderwijs kan verzekerd worden135. Centra voor leerlingenbegeleiding helpen 
beoordelen of een kind buitengewoon dan wel inclusief onderwijs zou moeten volgen136. 

De Vlaamse regering heeft een systeem van geïntegreerd onderwijs ontwikkeld waarin 
gewoon en buitengewoon onderwijs samenwerken om kinderen met een handicap en/of leer- 
en gedragsstoornissen lessen of activiteiten aan te bieden in een gewone school met behulp 
van bijzonder onderwijs (zie gegevens in punt 3.2.3)137. Hiervoor moet een integratieplan 
worden opgesteld op basis van een consensus na overleg met de leerling en/of zijn ouders. 
De integratie kan voltijds of deeltijds zijn (voor ten minste twee halve dagen per week). De 
ondersteuning kan bestaan uit collegiale ondersteuning (teamgerichte werking), 
leerlinggerichte werking, oudergerichte werking, planning, materiaalaanpassingen of materiële 
ondersteuning. 

Kinderen met een handicap (of een ernstige ziekte) van ten minste vijf jaar oud kunnen ook 

Gehandicaptenverdrag, 2011, beschikbaar op http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/futuresessions.aspx 
(laatst geraadpleegd op 3 februari 2013). 
134 Artikel 10 van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, beschikbaar in het Nederlands op 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254. Types 1 en 8 zijn niet 
beschikbaar in het kleuteronderwijs en type 8 is niet beschikbaar in het middelbaar onderwijs. Zie ook 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/439774-Buitengewoon+onderwijs.html (laatst geraadpleegd op 3 februari 2013). 
135 Artikel 9 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. 
Informatie over het curriculum dat in het buitengewoon onderwijs wordt aangeboden is beschikbaar in het Nederlands 
op http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/basisonderwijs/index.htm (laatst 
geraadpleegd op 5 februari 2013). 
136 Centra voor Leerlingenbegeleiding: website op http://www.ond.vlaanderen.be/clb/ (laatst geraadpleegd op 5 
februari 2013). 
137 Omzendbrief Geïntegreerd onderwijs GD/2003/5, beschikbaar op 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422 (laatst geraadpleegd op 5 
februari 2013). 
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tijdelijk of permanent onderwijs aan huis volgen als ze gedurende enige tijd niet in staat 
zijn om naar school te gaan. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met een school in de 
buurt van de woonplaats van het kind138. Leerlingen met een handicap die gewoon onderwijs 
volgen, maar omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet 
kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen139. 

Elk kind heeft recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders. Is het kind 12 jaar 
of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling140. 

Ten slotte, zoals vermeld in punt 3.1.2, is discriminatie op grond van handicap verboden in 
het onderwijs. Het recht op non-discriminatie omvat ook het recht op redelijke aanpassingen 
voor personen met een handicap, tenzij wordt aangetoond dat geen redelijke aanpassingen 
getroffen kunnen worden of dat zij een onevenredige last zouden inhouden141. 

Franse Gemeenschap 

Net zoals de Vlaamse Gemeenschap heeft de Franse Gemeenschap een systeem van 
buitengewoon onderwijs opgezet dat gebaseerd is op dezelfde indeling op basis van 8 
types van handicaps, waarbij het onderwijs is toegesneden op het soort van behoeften 
verbonden aan de handicap en op de specifieke behoeften van elke leerling. Kinderen van 2,5 
tot 21 jaar kunnen dergelijk buitengewoon onderwijs genieten. Kinderen kunnen naar een 
school voor buitengewoon onderwijs op grond van een advies van het psycho-medisch-sociaal 
centrum dat aangeeft welk onderwijstype overeenkomt met zijn/haar behoeften. Het advies 
wordt opgesteld na een multidisciplinaire evaluatie van het kind142. 

Ook zoals in Vlaanderen werd in 2009 een systeem van geïntegreerd onderwijs 
ingevoerd143. Dit systeem van geïntegreerd onderwijs stelt kinderen met een handicap in staat 
om naar een gewone school te gaan, op deeltijdse of voltijdse basis, tijdelijk of permanent, 
hetzij door sommige dan wel alle lessen te volgen voor een deel van het jaar dan wel voor het 
volledige jaar. Kinderen met een handicap die permanente integratie in een gewone basis- 
of middelbare school willen genieten kunnen specifieke hulp krijgen, zoals gratis vervoer van 
en naar school. Elke leerling kan gedurende een bepaalde tijd ondersteuning krijgen die wordt 
georganiseerd door leerkrachten buitengewoon onderwijs overeenkomstig de behoeften van 
het kind en het type handicap. 

Tijdelijk of permanent onderwijs aan huis is in de Franse Gemeenschap ook beschikbaar 
voor kinderen met een ernstige handicap of ziekte wanneer een kind niet in staat is zich te 
verplaatsen of naar school te gaan met vervoersmiddelen. Het onderwijs wordt dan verstrekt 
door een speciale school in de buurt van de woonplaats van het kind144. 

138 Artikelen 34 en 35 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het 

basisonderwijs. Meer informatie op http://www.ond.vlaanderen.be/toah/ouder/default.htm (laatst geraadpleegd op 5 

februari 2013). 

139 Artikel 30 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. 

140 Artikel 37 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. 

141 Artikelen 15, 16 en 20 van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 juli 2008 houdende een kader voor 

het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.
 
142 Artikel 12 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 betreffende gespecialiseerd onderwijs, 

beschikbaar in het Frans op http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28737_011.pdf (laatst geraadpleegd op 5
 
februari 2013). 

143 Decreet van de Franse Gemeenschap van 5 februari 2009 houdende bepalingen inzake het gespecialiseerd 

onderwijs en de opvang van kinderen en adolescenten met specifieke behoeften in het leerplichtonderwijs. Meer
 
informatie beschikbaar in het Frans op http://www.enseignement.be/index.php?page=25197&navi=2388 (laatst 

geraadpleegd op 5 februari 2013).
 
144 Artikelen 159-164 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2001 betreffende het buitengewoon
 
onderwijs. 
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Kinderen met een handicap worden in het onderwijs beschermd tegen discriminatie op grond 
van handicap en genieten een recht op redelijke aanpassingen (zie punt 3.1.2). 

Daarbij moet worden opgemerkt dat scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aangesloten zijn bij de Franse Gemeenschap, bij de Vlaamse Gemeenschap of de Brusselse 
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)145. 

Duitstalige Gemeenschap 

Wanneer wordt vastgesteld dat een kind onderwijsondersteuning nodig heeft, zal het psycho
medisch-sociaal centrum, na evaluatie van het kind, voorstellen dat het kind naar een speciale 
school gaat of dat gespecialiseerde ondersteuning wordt georganiseerd. Wanneer de ouders 
een kind met speciale behoeften willen inschrijven in een gewone school zal een 
multidisciplinaire "conferentie" worden bijeengeroepen om te beoordelen welke 
ondersteunende maatregelen het kind zal nodig hebben. De beslissing wordt genomen op 
basis van de individuele behoeften van het kind, in overeenstemming met het 
Gehandicaptenverdrag en moet op gedetailleerde wijze met redenen zijn omkleed. De 
beslissing van een gewone school betreffende de inschrijving of de weigering om een kind in 
te schrijven moet uitvoerig worden gemotiveerd, waarbij in detail wordt aangeven met welke 
middelen het kind zal worden ondersteund146. 

Concluderend kan worden gesteld dat België een sterk systeem van buitengewoon onderwijs 
heeft, maar dat alle gemeenschappen inspanningen hebben geleverd om inclusief onderwijs te 
waarborgen voor kinderen met een handicap. In de praktijk blijft het aantal kinderen op 
gewone scholen laag en worden de kinderen geconfronteerd met een aantal problemen ten 
aanzien van de toegang tot het gewone onderwijs (zie punt 3.2.3). 

3.2.	 Specifieke problemen waarmee kinderen met een handicap 
worden geconfronteerd 

3.2.1. Genderkwetsbaarheid 

Het recht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt erkend in de Belgische Grondwet en 
de wet ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen verbiedt discriminatie op 
grond van geslacht in de publieke en de private sector147. 

Er bestaan geen duidelijke voorschriften met betrekking tot sterilisatie van meisjes 
met een handicap in België. Sterilisatie is niet verboden, maar artsen die zijn overgegaan tot 
sterilisatie kunnen krachtens het Strafwetboek vervolgd worden voor vrijwillige toebrenging 
van letsels. Er bestaat geen sterilisatieprogramma, en de praktijk is ook niet erkend.  
Overheden richten hun inspanningen voornamelijk op contraceptiemethodes voor meisjes met 
een handicap. Volgens sommige verslagen zouden sommige instellingen aanbevelen dat 
vrouwen met een handicap zouden worden gesteriliseerd alvorens ze hun opname 
aanvaarden. Het is niet duidelijk of deze praktijk van toepassing is op kinderen, en of hij nog 

145 Omdat er maar een beperkt aantal scholen bij de COCOF is aangesloten, wordt in dit verslag niet ingegaan op de 
voorschriften van de COCOF. Voor de lijst van scholen aangesloten bij de COCOF, ga naar 
http://www.cocof.irisnet.be/nos-competences/Enseignement/nos-competences/Enseignement/liste-des
etablissements (laatst geraadpleegd op 5 februari 2013).
 
146 Decreet van 11 mei 2009 van de Duitstalige Gemeenschap over het Centrum voor bevorderingspedagogiek. 

147 Artikel 10 van de Grondwet en wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. 
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altijd voorkomt148. In 2003 werd een wetsontwerp opgesteld om een regeling te treffen voor 
sterilisatie, die alleen kon worden toegepast op volwassenen, maar deze wet is nog niet 
goedgekeurd149. 

Een Belgisch deskundige schat dat 40% van vrouwen met een verstandelijke handicap in de 
loop van hun leven wordt misbruikt150. Deze bewering wordt echter niet door gegevens 
gestaafd. 

Het percentage jongens in het buitengewoon onderwijs bedraagt ongeveer 63%, tegenover 
37% voor meisjes. De oververtegenwoordiging van jongens betreft vooral het zogenaamde 
type 3, dat betrekking heeft op gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, waar het percentage 
jongens oploopt tot 81%. Eén van de verklaringen voor dit verschil is dat meisjes meer open 
staan voor de nodige socialisatie op school (gehoorzamen, luisteren en rust bewaren), terwijl 
jongens meer moeite zouden ervaren met het onderwijssysteem151. 

3.2.2. Geweld 

Hoewel in brede kring wordt erkend dat kinderen met een handicap bijzonder kwetsbaar zijn 
voor misbruik en geweld, zijn er in België geen gegevens beschikbaar die inzicht geven in de 
draagwijdte van het probleem. In Vlaanderen kregen de Vertrouwenscentra 
kindermishandeling 9402 meldingen binnen van kinderen die werden misbruikt of 
verwaarloosd in 2010 (de aanwezigheid van een handicap wordt niet gespecificeerd)152. Het 
aantal kinderen dat sterft ten gevolge van kindermisbruik ligt in België hoger dan in de 
meeste OESO-landen en misbruik is de tweede doodsoorzaak bij kinderen in Vlaanderen153. 

Zoals vermeld in punt 3.1.5 is er specifieke ondersteuning beschikbaar om kindslachtoffers of 
getuigen van huiselijk geweld bij te staan via gespecialiseerde centra en gratis hulplijnen154. 
De openbare aanklagers hebben in België ongeveer 50 000 gevallen geregistreerd in 2010. Op 
het terrein hebben de verantwoordelijken van centra voor bijstand aan slachtoffers van 
huiselijk geweld opgemerkt dat zij vandaag dochters helpen van slachtoffers die zij 20-25 jaar 
geleden hebben geholpen. Dit gegeven toont aan hoe belangrijk het is om het probleem van 
kindslachtoffers en getuigen van huiselijk geweld aan te pakken, omdat het ertoe kan leiden 
dat de volgende generaties opnieuw het slachtoffer worden van huiselijk geweld155. Het 
nationaal actieplan 2010-2014 ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van 
intrafamiliaal geweld erkent de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen die getuige zijn 

148 Informatie verkregen uit een interview met het Belgian Disability Forum onder verwijzing naar een studie van 
1999. 
149 Wetsvoorstel betreffende contraceptieve en therapeutische sterilisatie, 12 december 2003, beschikbaar op 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/documents/A Moi/chap 13/Pr 
oposition de loi - sterilisation.pdf (laatst geraadpleegd op 26 januari 2013). 
150 Inclusion Europe, "Children's Rights for All: Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights of 
the Child for Children with Intellectual Disabilities – National Report of Belgium", beschikbaar op http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/National Reports/Belgium EN.pdf (laatst geraadpleegd 
op 26 januari 2013). 
151 Trialogue Magazine, Dossier Bijzonder onderwijs, 2010, beschikbaar op http://www.fapeo.be/wp
content/Publications/Trialogue/tria 57.pdf (laatst geraadpleegd op 2 februari 2013). 
152 Kinderrechtencommissariaat, "Geweld, gemeld en geteld", beschikbaar op 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/geweld-gemeld-en-geteld (laatst geraadpleegd op 26 
januari 2013). 
153 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK, maart 2010, blz. 27. 
154 Website Ecoute violences conjugales beschikbaar op http://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-peut
appeler.php (laatst geraadpleegd op 26 januari 2013). 
155 Amnesty International, "Huiselijk geweld: stand van zaken in België" (Violences conjugales: où en est la Belgique 
à l'heure actuelle?), beschikbaar op http://www.amnestyinternational.be/doc/les-blogs/le-blog-de-claire
pecheux/article/violences-conjugales-ou-en-est-la (laatst geraadpleegd op 26 januari 2013). 
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van huiselijk geweld en omvat maatregelen om die kinderen te helpen156. 

Zoals al vermeld is België een land waar veel kinderen met een handicap in de institutionele 
zorg geplaatst worden, wat in talrijke studies in verband is gebracht met een hoger risico op 
misbruik157. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het misbruik van kinderen met een 
handicap in de institutionele zorg in België. Studies en actoren op het terrein bevestigen dat 
misbruik van kinderen met een handicap in de institutionele zorg voorkomt in België. Er is 
echter ook vastgesteld dat dit probleem geen taboe meer is en dat er enige preventieve 
maatregelen zijn genomen. Het STOP-project en de bewustmakingsinitiatieven "over grenzen" 
zijn voorbeelden van preventieve maatregelen158. Toch bestaat er geen systematische aanpak 
om misbruik te voorkomen en aan te pakken. Sommige instellingen bevorderen 
bewustmaking en nemen seksuele voorlichting op in hun curriculum, terwijl andere geen enkel 
initiatief nemen. 

3.2.3. Kinderen als kwetsbare verdachten 

In België is de leeftijd van strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld op 
18 jaar159 . Daardoor begaat een kind onder het Belgisch systeem geen misdaden; veeleer 
stelt het handelingen die als een misdrijf worden beschouwd, waarvoor een gespecialiseerde 
rechtbank, de Jeugdrechtbank, bevoegd is om maatregelen van bewaring, behoeding en 
opvoeding op te leggen. Deze maatregelen kunnen echter geen vrijheidsberoving in een 
gesloten opvoedingscentrum of instelling voor jeugdbescherming tot gevolg hebben. Voor het 
systeem van de jeugdbescherming geldt geen minimumleeftijd. Het is aan de openbare 
aanklager om te beslissen of hij een kind al dan niet verwijst naar de Jeugdrechtbank. In de 
praktijk wordt een kind onder de 10 of 12 jaar zelden vervolgd160. 

Er zijn twee uitzonderingen op de regeling betreffende strafrechtelijke aansprakelijkheid: 
1) de Jeugdrechtbank verklaart zich onbevoegd en verwijst het kind naar een rechtbank voor 
volwassenen161 en 2) frequente verkeersovertredingen162. 

1) Voor kinderen tussen 16 en 18 kan de Jeugdrechtbank van mening zijn dat een 
beschermende maatregel niet passend is. Hij zal de zaak uit handen geven en doorverwijzen 
zodat de jongere berecht wordt volgens het volwassenenstrafrecht. De beslissing wordt 
genomen met inachtneming van het kind en de ernst van het strafbaar feit, rekening houdend 
met de mate van volwassenheid van het kind en zijn/haar persoonlijkheid. Te dien einde moet 
een psychosociaal onderzoek worden uitgevoerd. De doorverwijzing kan plaatsvinden wanneer 
één van de volgende voorwaarden is vervuld: 

156 Nationaal actieplan 2010-2014 ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld,
 
beschikbaar op http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/101123-PAN%20FR tcm337-113078.pdf (laatst geraadpleegd 

op 26 januari 2013).
 
157 UNICEF-studie "Geweld tegen kinderen in zorg- en justitiële instellingen", beschikbaar op 

http://www.unicef.org/violencestudy/5.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf (laatst
 
geraadpleegd op 26 januari 2013).
 
158 Inclusion Europe, "Children's Rights for All: Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights of
 
the Child for Children with Intellectual Disabilities – National Report of Belgium", beschikbaar op http://inclusion-

europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/National_Reports/Belgium_EN.pdf (laatst geraadpleegd
 
op 26 januari 2013) en de Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind over het verslag over
 
België (CRC/C/BEL/CO/3-4), 18 juni 2010, punt 473.
 
159 Artikel 36, onder 4), van de Wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965. 

160 Johan Put, "The juvenile justice system in Belgium" ("Het jeugdrecht in België"), in Juvenile Justice Systems in
 
Europe: Current Situation and Reform Developments, Volume 1, blz. 6. 

161 Artikel 57 bis van de Wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965.
 
162 Artikel 36 bis van de Wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965.
 

41
 

http://inclusion
http://www.unicef.org/violencestudy/5.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/101123-PAN%20FR


 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

 
 
 

  
 

 
  

 
 

   
 

                                                 
 

  

  

  
 

 

Beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en Constitutionele Zaken 

	 wanneer het kind al eerder onderworpen is geweest aan een behoedingsmaatregel van 
de rechtbank; 

	 wanneer sprake is van een ernstig strafbaar feit zoals moord, poging tot moord, 
seksueel misbruik, fysieke geweldpleging die blijvend fysiek letsel tot gevolg heeft, 
foltering of diefstal met geweldpleging. 

Wanneer de uithandengeving betrekking heeft op een vergrijp of misdrijf zal de zaak worden 
ingeleid in een bijzondere kamer die strafrecht voor volwassenen toepast binnen de 
Jeugdrechtbank. Voor ernstige misdrijven is het Hof van Assisen bevoegd. Het is 
samengesteld uit ten minste twee rechters die een specifieke opleiding hebben genoten. De 
uithandengeving komt voor in 96 tot 294 gevallen per jaar163. 

2) Volwassenenrechtbanken zijn bevoegd voor kinderen tussen de leeftijd van 16 en 18 die 
verdacht worden van verkeersovertredingen met inbegrip van doodslag en onvrijwillige slagen 
en verwondingen gerelateerd aan verkeersinbreuken, en bepalingen betreffende de verplichte 
autoverzekering. De volwassenenrechtbank heeft de mogelijkheid om de minderjarige terug 
te verwijzen naar de Jeugdrechtbank wanneer jeugdbeschermingsmaatregelen passender zijn. 

Ten gevolge van deze regels is het zo dat wanneer een kind met een fysieke handicap 
verdacht wordt van een misdaad, hij/zij onder de bevoegdheid van de Jeugdrechtbank zal 
vallen, tenzij de rechtbank beslist om de zaak uit handen te geven en te verwijzen naar de 
volwassenenrechtbank. Of het kind gehandicapt is of niet maakt geen verschil tijdens de 
procesgang, maar de rechter kan de handicap wel in rekening brengen in zijn/haar beslissing. 

Zoals vermeld in sectie 3.1.4 hebben kinderen van 12 jaar of ouder het recht om gehoord te 
worden. Er wordt evenwel opgemerkt dat het gebrek aan gebarentaaltolken een belemmering 
kan vormen voor het uitoefenen van dit recht. 

Voor kinderen met een verstandelijke handicap stelt het Strafwetboek dat een verdachte 
niet toerekeningsvatbaar is wanneer hij op het ogenblik van het strafbaar feit een 
intellectuele of psychosociale stoornis had die zijn onderscheidingsvermogen in ernstige mate 
aantastte164. In dat geval kan de persoon na psychiatrisch advies in een psychiatrische dienst 
worden geplaatst165. De jeugdrechter heeft de exclusieve bevoegdheid om beslissingen te 
nemen. De rechter kan beschermende maatregelen treffen ten aanzien van het kind of, in 
noodgevallen, het kind onder observatie plaatsen in een psychiatrische dienst voor een 
periode van maximaal 40 dagen. Na verloop van 40 dagen kan de rechter oordelen dat 
verdere behandeling nodig is en dat het kind in de psychiatrische dienst moet blijven ofwel, 
na advies van een arts, kan hij eender welke maatregel uit het jeugdbeschermingssysteem 
voorschrijven (maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding)166. Dergelijke 
maatregelen kunnen bestaan uit (niet-limitatieve lijst): 

	 het kind onder toezicht van de bevoegde sociale dienst plaatsen; 

	 intensieve educatieve begeleiding en geïndividualiseerde omkadering door een 
opvoedkundige; 

163 In 2007 werden 294 kinderen door de rechtbank als volwassenen berecht (Comité voor de Rechten van het Kind, 

schriftelijke antwoorden van de Belgische regering op de lijst van problemen opgesteld door het Comité, document
 
CRC/C/BEL/Q/3-4/Add.1). In 2011 werden 96 zaken betreffende kinderen doorverwezen (het aantal werd verkregen 

via een interview met een vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de Rechten van het Kind).
 
164 Artikel 71 SW. 

165 Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis.
 
166 Artikelen 43 en 43 van de Wet betreffende de jeugdbescherming en de Wet van 26 juni 1990 betreffende de
 
bescherming van de persoon van de geesteszieke. 
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Landenrapport over België van de studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap  

	 ambulante behandeling bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst 
voor seksuele opvoeding of bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- 
of drugsverslaving; 

	 het kind toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon of plaatsen in een geschikte 
inrichting, met het oog op zijn/haar huisvesting, behandeling, opvoeding, onderricht of 
beroepsopleiding; 

	 het kind toevertrouwen aan een gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming in een 
gesloten of een open omgeving; 

	 plaatsing in een ziekenhuisdienst; 

	 residentiële plaatsing in een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of 
drugsverslaving, of enige andere vorm van verslaving; 

	 residentiële plaatsing in hetzij een open afdeling, hetzij een gesloten afdeling van een 
jeugdpsychiatrische dienst167. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat jongeren met een handicap of psychiatrische problemen 
die vandaag in gemeenschapsinstellingen verblijven niet altijd op een goede en passende 
wijze worden opgevangen168. Bovendien is de politie niet bedacht op de behoeften van 
kinderen met een handicap. Politieagenten krijgen geen specifieke opleiding over hoe ze 
moeten omgaan met kinderen in het algemeen, met uitzondering van politieagenten die 
speciaal worden opgeleid om kindslachtoffers of -getuigen te interviewen. Als gevolg hiervan 
zijn gevallen gemeld waarin een tiener met een lichte verstandelijke handicap die door de 
politie voor ondervraging was voorgeleid, het recht ontzegd werd op de aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon169. 

3.2.4. Inclusief onderwijs 

Zoals hierboven aangegeven kent bijzonder onderwijs in België een krachtige organisatie en 
blijft het een belangrijke mogelijkheid voor kinderen met een handicap. Er zijn geen landelijke 
gegevens gevonden over kinderen met een handicap in het onderwijs. Er is echter een 
momentopname beschikbaar van de Belgische situatie op grond van gegevens over leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften (special educational needs, SEN). In 2010 hadden van de 
1 559 057 leerplichtige leerlingen 85 329 speciale onderwijsbehoeften. Er gingen 76 864 SEN
leerlingen naar aparte speciale scholen. Dit komt neer op ongeveer 90% van de SEN
leerlingen170. 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.8 heeft men in de afgelopen jaren toch geprobeerd om 
kinderen met een handicap meer in het gewone onderwijs te integreren. Zowel in de Franse 
als in de Vlaamse gemeenschap is een systeem opgezet waarmee kinderen uit het bijzonder 
onderwijs steeds meer in het gewone onderwijs worden opgenomen. Het is mogelijk dat een 
kind de week verdeelt tussen een speciale en een reguliere school. Aan het einde van de 
tijdelijke ervaring met inclusief onderwijs in deeltijd, kan het kind verder in deeltijd of ook 

167 Artikel 37 van de Wet betreffende de jeugdbescherming.
 
168 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK, blz. 37.
 

 Kinderrechtencommissariaat Jaarverslag 2010-2011, beschikbaar op 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtencommissariaat jaarverslag 20 
10 2011 webversie.pdf (laatst geraadpleegd op 26 januari 2013), blz. 112. 
170 EU-persbericht "Rapport over onderwijs: kinderen met speciale behoeften en gehandicapte volwassenen trekken 
nog steeds aan het kortste eind", beschikbaar op http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-761 en.htm (laatst 
geraadpleegd op 6 februari 2013). 
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geheel kiezen voor een reguliere en/of een speciale school. 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.8 kunnen in Vlaanderen kinderen met een handicap, die 
naar een speciale school gaan, tijdelijk of permanent, in deeltijd of voltijds, deelnemen aan 
lessen of activiteiten in reguliere scholen met ondersteuning van het bijzonder onderwijs. In 
Vlaanderen hebben voor het schooljaar 2010-2011 11 678 leerlingen gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Het gaat om 1 715 in het voorschoolse onderwijs (64,7% jongens en 
35,3% meisjes), 4 089 in het lager onderwijs (75,1% jongens en 24,9% meisjes) en 4 741 in 
het voortgezet onderwijs (77,9% jongens en 22,1% meisjes)171. 

Voor de Franse gemeenschap van België is gemeld dat meer dan 30 000 kinderen het 
bijzonder onderwijs bezoeken. De meerderheid van de kinderen die naar het bijzonder 
onderwijs gaan is ingedeeld in bijzonder onderwijstype 1, voor lichte intellectuele handicaps 
(25,6%) en type 8 dat gericht is op gedragsstoornissen (35,4%). Aangezien type 8 niet 
bestaat in het voortgezet onderwijs, gaat er een groter aantal leerlingen met een handicap 
naar speciaal voortgezet onderwijs type 1 (53,8%)172. In de Franse Gemeenschap gaan er 
naar schatting minder dan 2000 leerlingen met een handicap naar het gewone onderwijs173. 

Het is mogelijk om dispensatie te krijgen van de leerplicht. Zodoende gaan niet alle kinderen 
met een handicap naar school. In een enquête bij internaten en halfinternaten en bijzonder 
onderwijs in Vlaanderen kwam men op een totaal van 1 881 kinderen en adolescenten (in de 
leeftijd van 2,5 tot 21 jaar) met ernstige verstandelijke handicaps en zintuiglijke beperkingen. 
23,5% van deze kinderen en jongeren gingen niet naar school maar naar een 
zorginstelling174. 

Hoewel het aantal kinderen met een handicap in het regulier onderwijs de afgelopen jaren is 
toegenomen (in de Franse Gemeenschap steeg het aantal van 500 in het schooljaar 
2009-2010 tot 1 100 in 2010-2011), zijn de scholen in het algemeen niet uitgerust voor 
inclusief onderwijs. De docenten zijn gewoonlijk niet opgeleid voor de behoeften van en zorg 
voor kinderen met een handicap. De gebouwen zijn meestal ook niet aangepast. Naar 
schatting is tot 90% van de schoolgebouwen niet toegankelijk voor kinderen met een 
handicap175. Redelijke aanpassingen blijft een grotendeels verkeerd begrepen recht en wordt 
soms beschouwd als een voordeel in plaats van een recht (zie paragraaf 4.2). De meeste 
klachten over discriminatie in het onderwijs die bij het CGKR binnenkomen hebben betrekking 
op het weigeren van redelijke aanpassingen (zie paragraaf 4.4). De erkenning van een 
leerstoornis als handicap, met een mogelijk beroep op antidiscriminatiewetgeving van dien, is 
in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Dit wordt veroorzaakt door de angst om de 
leerlingen te stigmatiseren of door verkeerde interpretatie van de wetgeving176. 

171 Eerste periodiek verslag over de tenuitvoerlegging van het Gehandicaptenverdrag in België, beschikbaar op
 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/futuresessions.aspx (laatst geraadpleegd op 5 februari 2013).
 
172 Sebastián Franco, School en handicap: bijzonder onderwijs of klassendegradatie? (École et handicap:
 
Enseignement spécialisé ou classes de relégation?), beschikbaar op http://revue
democratie.be/index.php?p=art&id=734 (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013).
 
173 Informatie verzameld via een interview met een vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten 

van het kind.
 
174 Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP), Mensenrechten en handicap
 
schaduwrapport Vlaanderen (België) 2011, blz. 46, in het Nederlands beschikbaar op http://www.gripvzw.be/vn
verdrag/523-grip-brengt-het-eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013). 

175 Informatie verzameld via een interview met een vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten 

van het kind en het CGKR. Zie ook Libre Belgique, "Een samenleving die nog niet aan gehandicapten is aangepast"
 
(Une société pas encore adaptée aux handicapés), beschikbaar op 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/artikel/733960/une-societe-pas-encore-adaptee-aux-handicapes.html (laatst 

geraadpleegd op 6 februari 2013).
 
176 Jaarverslag CGKR 2011, blz. 155.
 

44
 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/artikel/733960/une-societe-pas-encore-adaptee-aux-handicapes.html
http://www.gripvzw.be/vn
http://revue
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/futuresessions.aspx


____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

                                                 

  

 
 

 

 
 
 

Landenrapport over België van de studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap  

Andere onderwijsgerelateerde problemen hebben te maken met het gebrek aan feitelijke 
keuze in scholen. Vaak wordt bijzonder onderwijs gepresenteerd als de enige oplossing, of er 
zijn geen voor het kind toegeruste reguliere scholen in de buurt waar het kind woont, deels 
vanwege onvoldoende ondersteuning. Hierdoor worden ouders naar het speciale onderwijs 
gedreven. Met name kinderen met speciale behoeften, zoals autisme of gedragsstoornissen, 
die voor een school moeilijk in de omgang zijn, hebben het moeilijk om een passende school 
te vinden177. Zie voor meer informatie paragraaf 1.2. 

Als het moeilijk is om een passende school te vinden voor het kind, moet het vaak ver reizen 
naar school. In 2010 werd gemeld dat er alleen al in de Waalse provincie Brabant 
137 kinderen meer dan 3 uur in de bus zitten van en naar school, voor een schooldag van zes 
uur (drie uur op woensdag). Dit vervoer over grote afstand is een belangrijk punt van zorg 
voor de kinderen en hun ouders178. 

3.2.5. Andere bijzondere problemen van kinderen met een handicap in België 

De groep kinderen met een handicap die als bijzonder kwetsbaar wordt beschouwd, is 
afkomstig uit kansarme gezinnen. Uit door het ANED verzamelde gegevens blijkt dat het 
aandeel gehandicapte personen (leeftijd 16-59) in huishoudens met een risico op armoede of 
sociale uitsluiting in België 28,9% was in 2009, ten opzichte van 7,7% voor niet-gehandicapte 
personen (31,0% voor mannen met een handicap en 27,2% voor vrouwen met een 
handicap)179. 

Onderwijsindicatoren tonen een oververtegenwoordiging van kansarme kinderen in het 
bijzonder onderwijs. Een kind uit een zeer arme wijk heeft een viermaal hogere kans om naar 
het bijzonder onderwijs te worden geleid. Bij milde handicaps gaat het om een achtmaal 
hogere kans. Er wordt echter opgemerkt dat de meeste getroffen kinderen geen specifieke 
handicap hebben. Als gevolg van sociale, economische en/of culturele kwetsbaarheid hebben 
ze moeilijkheden en achterstanden opgedaan, waarop het gewone onderwijs geen antwoord 
heeft180. 

De economische crisis lijkt niet van invloed te zijn geweest op het budget voor 
dienstverlening aan kinderen met een handicap in België. De economische situatie van 
gezinnen met kinderen met een handicap heeft echter wel te lijden gehad. Het feit dat 
personen met een handicap als meest kwetsbaar worden beschouwd voor de economische 
crisis lijkt te leiden tot een verhoging van de uitkeringen voor gehandicapten181. Toch vrezen 
actoren in de praktijk dat er de komende jaren wordt bezuinigd182. 

Zie voor andere problemen paragraaf 4.2. 

177 Jaarverslag 2010-2011 van de Kinderrechtencommissaris, blz. 91 en informatie verzameld via interviews. 

178 Trialogue Magazine, Dossier Bijzonder onderwijs, 2010, beschikbaar op http://www.fapeo.be/wp
content/Publications/Trialogue/tria 57.pdf (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). 

179 ANED Facts and Figures, beschikbaar op http://www.disability-europe.net/content/facts-and-figures-21 (laatst 

geraadpleegd op 26 januari 2013).
 
180 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK, maart 2010,
 
http://www.lacode.be/IMG/pdf/Alternative Report by the NGO s on the implementation of the UN CRC in Belgi
 
um - 2010.pdf (laatst geraadpleegd 26 januari 2013), blz. 50.
 
181 Beoordeling van het effect van de bezuinigingsplannen van Europese regeringen op de rechten van mensen met
 
een handicap, beschikbaar op http://www.efc.be/news events/Pages/austerity-measures.aspx (laatst geraadpleegd
 
op 25 januari 2013), blz. 13 en 86. 

182 Informatie verzameld via interviews. 
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4. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN RECHTEN EN 
WETTELIJKE BEGINSELEN IN DE PRAKTIJK 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

 De wettelijke vertegenwoordiger van een kind met een handicap kan zich bij een 
inbreuk op de rechten van hun kind wenden tot de rechter of klacht- en 
bemiddelingsmechanismen inzetten. 

 De grootste tekortkomingen in de uitvoering hebben betrekking op een verkeerde 
interpretatie van het recht op redelijke aanpassingen, toegankelijkheidsproblemen en 
een lange wachtlijst voor ondersteuning. 

 Er bestaat een aantal beste praktijken gericht op een grotere bewustwording van de 
situatie van kinderen met een handicap en op een betere integratie van gehandicapten 
in de samenleving. Ook is er jurisprudentie over het recht op redelijke aanpassingen. 

 Er is een gebrek aan verzamelde en naar handicap en leeftijd uitgesplitste gegevens. 
Ombudsmannen en het CGKR verzamelen echter gegevens over de klachten die zij 
ontvangen van kinderen met een handicap en hun ouders. 

 De aanbevelingen hebben met name betrekking op onderwijs: het recht op vrije 
schoolkeuze, vervoer naar school en zorg op school, maar ook op deelname aan de 
samenleving. 

4.1. Handhavings- en rapportagemechanismen 

Handhavingsmechanismen 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2 is het Grondwettelijk Hof bevoegd om wetgeving te 
toetsen aan de hand van de rechten en vrijheden op grond van de Grondwet, bijvoorbeeld 
artikel 10 en 11. Een hof of rechtbank kan een prejudiciële vraag voorleggen aan het 
Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid van een wettelijke bepaling met de Grondwet. De 
ministerraad en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten of de voorzitters van alle 
wetgevende vergaderingen, op verzoek van twee derde van hun leden, kunnen een beroep tot 
vernietiging indienen. Natuurlijke of rechtspersonen die persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig 
geraakt worden, zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke en zowel van Belgische als 
vreemde nationaliteit, kunnen beroep instellen tegen bepaalde wetgeving183. 

Het recht op juridische bijstand is een grondwettelijk recht184. De wettelijk 
vertegenwoordigers van kinderen met een handicap kunnen een zaak aanhangig maken bij 
een hof of rechtbank als hun rechten worden geschonden. Slachtoffers, zowel volwassenen 
als kinderen, hebben het recht op juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging. Er zijn 
twee vormen van juridische hulpverlening: primaire en secundaire juridische hulpverlening. 
Primaire juridische hulpverlening is toegankelijk voor iedereen, en bestaat uit gratis juridisch 
basisadvies of doorverwijzing naar een gespecialiseerde organisatie. Secundaire juridische 

183 Website van het Belgische Grondwettelijk Hof, beschikbaar op http://www.const-court.be/ (laatst geraadpleegd op 

4 maart 2013). 

184 Artikel 23, tweede alinea, punt 2 van de Grondwet.
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hulpverlening bestaat uit de diensten van een advocaat. Kinderen hebben toegang tot gratis 
secundaire juridische hulpverlening, zonder aan te hoeven tonen dat zij aan andere 
voorwaarden (zoals een laag inkomen) voldoen. Daarnaast wordt een kind zonder advocaat in 
zaken bij de Jeugdrechtbank bijgestaan door een advocaat die door de rechtbank wordt 
benoemd185. Bij zaken voor andere gerechtelijke instanties moet het kind of diens wettelijk 
vertegenwoordiger zelf de bijstand van een advocaat aanvragen. 

Klachtenmechanismen 

Zowel de vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind 
(Franse Gemeenschap) als de Kinderrechtencommissaris (Vlaamse Gemeenschap) 
hebben als missie het beschermen en bevorderen van de rechten en belangen van kinderen. 
Zij zijn bevoegd voor het controleren van de juiste toepassing van wet- en regelgeving met 
betrekking tot kinderen, en zij kunnen informatie, klachten of verzoeken in behandeling 
nemen voor bemiddeling of onderzoek in geval van inbreuken op de rechten en belangen van 
kinderen186. 

De federale Ombudsman is bevoegd tot het onderzoeken van klachten van burgers en het 
onderzoeken van de handelwijze van de federale overheid. De federale Ombudsman kan 
klachten in behandeling nemen van kinderen en personen met een handicap (zie paragraaf 
2.2.2)187. 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is bevoegd tot het 
in behandeling nemen van klachten van ieder slachtoffer van discriminatie op grond van 
handicap, ook van kinderen. Het Centrum kan advies, ondersteuning en bemiddeling 
bieden188. 

4.2.	 Tekortkomingen, problemen en aandachtspunten bij de 
uitvoering 

Zoals aangegeven in dit verslag, valt de toestand van kinderen met een handicap onder de 
bevoegdheid van de federale en gewestelijke autoriteiten. Dit leidt tot gefragmenteerd(e) 
wetgeving en beleid. Hoewel veel beleid overeenkomt en er 
samenwerkingsovereenkomsten zijn tussen de federale en gewestelijke overheden, waardoor 
bepaalde beleidsaspecten worden afgestemd, blijven er discrepanties bestaan tussen de 
verschillende gewesten in het land. De gefragmenteerde bevoegdheden en het veelvoud aan 
actoren leidt tot een verdubbeling van de procedures voor hulpverlening en de 
bureaucratische lasten voor ouders en gezinnen. Daarnaast bestaan er discrepanties tussen 
de mate van inclusiviteit tussen de gewesten. 

Zoals aangegeven in 3.1.2 is het gebrek aan toegankelijkheid nog steeds een uitdaging, 
hoewel er de afgelopen jaren een verbetering heeft plaatsgevonden in de toegankelijkheid van 

185 Artikel 54 bis van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965.
 
186 Websites van de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind (Délégué Général aux droits de l'enfant) 

beschikbaar op http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109 en van de Kinderrechtencommissaris op
 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 

187 Website van de federale Ombudsman, beschikbaar op http://www.federalombudsman.be/homepage (laatst 

geraadpleegd op 18 november 2012). Voorbeelden van interventies van de federale Ombudsman zijn te vinden in het 

Jaarverslag 2011, beschikbaar op http://www.federalombudsman.be/sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011
fr.pdf (laatst geraadpleegd op 18 november 2012).
 
188 Website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, beschikbaar op
 
http://www.diversiteit.be/?setLanguage=3 (laatst geraadpleegd op 21 november 2012). 
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het openbaar vervoer en openbare gebouwen voor mensen met een handicap. In 2011 werd 
vastgesteld dat slechts 13 (van de ongeveer 543) treinstations in België volledig toegankelijk 
waren189. In de beheersovereenkomst van het nationale spoorwegbedrijf voor 2008-2012 
wordt aangegeven dat er per 2012 52 stations volledig toegankelijk moeten zijn, en per 2028 
alle stations190. 

Het begrip redelijke aanpassingen wordt regelmatig verkeerd begrepen en niet goed 
ontvangen, of de huisvesting wordt gezien als een voorrecht voor de persoon met een 
handicap in plaats van een recht191. Het CGKR heeft klachten ontvangen met betrekking tot 
kinderen met speciale onderwijsbehoeften, dat men weigerde om de examenprocedure aan te 
passen om het kind meer tijd te geven voor toetsen of examens. Ook kan gedacht worden dat 
redelijke aanpassingen altijd investeringen en kosten met zich meebrengen. Voor redelijke 
aanpassingen hoeft een school echter niet volledige gebouwen te renoveren. Men kan er beter 
voor zorgen dat kinderen met een handicap les krijgen op de begane grond en dat de kantine 
toegankelijk is via een helling. 

Hoewel er steeds meer kinderen met een handicap aan het gewone onderwijs deelnemen, zijn 
de meeste scholen nog niet voorbereid op kinderen met een handicap. Veel gebouwen, ook 
nieuwe, zijn niet toegankelijk. Daarnaast zijn de meeste docenten niet opgeleid voor het 
omgaan met kinderen met speciale behoeften192. 

Hoewel de rechten van kinderen met een handicap worden beschermd door de wet, is de 
volledige uitvoering afhankelijk van voldoende begrotingsmiddelen. Het gebrek aan 
financiering voor het organiseren van gebarentaaltolken leidt tot een gebrek aan deze tolken 
in gerechtelijke procedures en een onvoldoende garantie voor het recht om gehoord te 
worden. Lage begrotingen leiden ook tot lange wachtlijsten voor ondersteuning, zoals 
hieronder toegelicht. 

Wachtlijsten voor toegang tot diensten of plaatsing in een medisch-pedagogische instelling 
zijn met name een probleem. Sommige kinderen moeten maanden of zelfs jaren wachten op 
een plaats in een gespecialiseerde instelling. Als reactie op lange wachtlijsten in Vlaanderen is 
er een systeem opgezet voor zogenaamde knelpuntdossiers, zodat complexe gevallen meer 
aandacht en prioriteit krijgen op de wachtlijst. De Ombudsman heeft echter klachten 
ontvangen waaruit blijkt dat kinderen met complexe problemen ondanks het knelpuntdossier 
lang op de wachtlijst blijven. Het feit dat een complex geval prioriteit krijgt, garandeert nog 
geen toegang tot een school of dienst. De moeite met het vinden van plaatsen is gerelateerd 
aan het feit dat instellingen van mening zijn dat de betreffende kinderen niet in de groep 
passen, dat ze niet bevoegd/getraind zijn om deze kinderen te ontvangen en zorg te bieden of 
dat er geen school in de buurt is. Ook leeftijd kan een oorzaak zijn voor een moeilijke 
plaatsing, aangezien men de voorkeur geeft aan jongere kinderen, vanuit het idee dat zij nog 
stuurbaar zijn. Voor de zorg voor kinderen met complexe behoeften is een 

189 Zie artikel "België: in het gehele land slechts 13 stations volledig toegankelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit", beschikbaar in het Frans op http://www.handimobility.org/blog/belgique-seulement-13-gares-totalement
accessibles-aux-pmr-dans-tout-le-pays/ (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). 
190 Bestuursovereenkomst tussen NMBS/SNCB-Holdings en de Belgische Staat 2008-2012, beschikbaar op 
https://www.mobilit.fgov.be/data/rail/BCHolding.pdf (laatst geraadpleegd op 6 februari 2013). 
191 Libre Belgique, "Een samenleving die nog niet aan gehandicapten is aangepast" ("Une société pas encore adaptée 
aux handicapés"), beschikbaar op http://www.lalibre.be/actu/belgique/artikel/733960/une-societe-pas-encore
adaptee-aux-handicapes.html (laatst geraadpleegd op 24 januari 2013). 
192 Ibidem en informatie verzameld via een interview met het CGKR. 
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langetermijnoplossing nodig193. Er zijn vergelijkbare wachtlijsten voor steun via het 
persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Uit de gegevens blijkt dat er meer dan 5 500 personen 
(volwassenen en kinderen) in Vlaanderen op dergelijke ondersteuning wachten194. Bepaalde 
kinderen komen sneller in aanmerking voor het persoonlijke-assistentiebudget: kinderen met 
neuromusculaire aandoeningen of een metabolische, snelle degeneratieve aandoening, indien 
zij voldoen aan de criteria voor ondersteuning. De kwestie met de wachtlijsten voor de 
toegang tot het PAB en plaatsing in een verplegingsinrichting speelt niet alleen in Vlaanderen, 
maar ook in Wallonië en Brussel. Toegang tot begeleiding en ondersteuning en tot 
zorginrichtingen en zorg voor kleine kinderen is naar verluidt in Brussel bijzonder moeilijk195. 
Een grond voor het weigeren van steun voor kinderen met een handicap is het feit dat de 
kinderen en hun ouders ten minste vijf jaar in België moeten zijn ingeschreven196. 

Er zijn hindernissen bij de toegang tot justitie voor kinderen met een handicap. 
Politiebureaus en gerechtsgebouwen zijn meestal onvoldoende toegankelijk, hoewel het 
openbare gebouwen zijn. Het personeel, de politie en medewerkers van de gerechten zijn 
onvoldoende getraind en zijn zich onvoldoende bewust hoe zij op de behoeften van deze 
kinderen moeten inspelen. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.4 is er een gebrek aan 
gebarentaaltolken. Kinderen met een handicap hebben zelfs niet altijd toegang tot een 
ombudsman197. 

Andere tekortkomingen zijn de uitsluiting van kinderen met het syndroom van Down van 
gezinsverzekeringen, het feit dat het bijzonder moeilijk is om kinderen met verstandelijke 
beperkingen na een bepaalde leeftijd te integreren, het gebrek aan opleiding bij docenten in 
het omgaan met gehandicapte kinderen, moeilijkheden met de toegang tot dienstverlening 
gericht op jonge kinderen of de beschikbaarheid van plaatsen in centra, met name voor 
kinderen met meervoudige handicaps, autisme of gedragsstoornissen198. 

4.3. Beste praktijken 

Er is een aantal beste praktijken ontwikkeld op grond van openbare of private initiatieven in 
België. Deze paragraaf biedt slechts een momentopname van de bestaande beste praktijken. 

De Belgische wet garandeert het recht op non-discriminatie vanwege handicap op velerlei 
terreinen, en vereist dat er redelijke aanpassingen worden geboden. Het CGKR kan 
kinderen met een handicap en hun ouders ondersteunen bij het verkrijgen van redelijke 
aanpassingen van een belanghebbende (zoals een school of een attractiepark). Indien deze 
bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen er gerechtelijke stappen 
worden ondernomen. De rechter heeft een rol in het ontwikkelen van jurisprudentie, waarmee 
de eis van redelijke aanpassingen in hoge normen wordt vastgelegd. Dit was het geval bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent, later bevestigd door het Hof van beroep, waar ouders 

 Kinderrechtencommissariaat, Jaarverslag 2010-2011, beschikbaar op 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/jaarverslag-kinderrechtencommissariaat-1 (laatst 
geraadpleegd op 24 januari 2013), blz. 54. 
194 Beoordeling van het effect van de bezuinigingsplannen van Europese regeringen op de rechten van mensen met 
een handicap, beschikbaar op http://www.efc.be/news_events/Pages/austerity-measures.aspx (laatst geraadpleegd 
op 25 januari 2013), blz. 15 en http://www.10jaarpab.be/rapport/standvanzaken/ (laatst geraadpleegd op 25 januari 
2013). 
195 Informatie verzameld via een interview met een vertegenwoordiger van de Algemene Delegatie voor de rechten 
van het kind. 
196 Ibid. 
197 Informatie verzameld via een interview met het Belgische gehandicaptenforum. 
198 Informatie verzameld via interviews met verschillende belanghebbenden. 
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van vier kinderen met een gehoorbeperking een zaak aanhangig hadden gemaakt tegen de 
Vlaamse minister voor onderwijs en verscheidene scholen, vanwege de weigering om 
voldoende gebarentaaltolken in te zetten voor de helft van de lessen. Als gevolg daarvan 
konden kinderen met een gehoorbeperking slechts de helft van het onderwijs genieten. De 
rechtbank veroordeelde de Vlaamse regering tot het waarborgen van 
gebarentaalvertolking voor ten minste 70% van de tijd in de klas. Het Hof van beroep 
bevestigde de beschikking en verwierp het verweer van de Vlaamse regering, dat er 
onvoldoende gebarentaaltolken zijn om aan de vraag te voldoen. Het Hof overwoog dat 
Nederland in staat is om voor 100% gebarentaaltolken op scholen in te zetten199. 

In 2003 is gebarentaal in de Franse Gemeenschap in België erkend als de taal van mensen 
met een gehoorbeperking200. De Sainte-Marieschool te Namen verzorgt tweetalige lessen in 
Frans en gebarentaal, voor kinderen met en zonder gehoorbeperking. Het project wordt 
gesteund uit openbare en private middelen. Dit is een goed voorbeeld in een land waar 
bijzonder onderwijs nog steeds de norm is voor kinderen met een gehoorbeperking201. 

In Vlaanderen zijn initiatieven uitgevoerd met als doel het verhogen van de 
bewustwording over toegankelijkheid voor mensen met een handicap, waaronder een 
bewustwordingscampagne "Toegankelijk Vlaanderen" met een database met informatie over 
de toegankelijkheid van gebouwen, terreinen en toeristische locaties en met een handboek 
waarin de Vlaamse toegankelijkheidsverordening wordt toegelicht en tips en illustraties 
worden gegeven over het in de praktijk brengen van de verordening202. In Wallonië 
organiseert het Waalse Agentschap voor de integratie van personen met een handicap 
(Agence Wallonne pour l'intégration des Personnes Handicapées, AWIPH) 
bewustwordingsdagen op scholen, waar een vertegenwoordiger van het agentschap op 
scholen in het lager onderwijs met kindvriendelijke methoden werkt aan bewustwording over 
handicaps203. 

Meer dan de helft van de Belgische gemeenten heeft gemeentelijke richtsnoeren over beste 
praktijken voor de integratie van personen met een handicap. Iedere gemeente kan 
een aanvraag doen voor de benaming "handycity", waarmee erkenning wordt gegeven voor 
de inspanningen van de gemeente om de positie van mensen met een handicap op te nemen 
in de projecten en investeringen van de gemeente, gericht op insluiting204. 

199 Informatie verzameld via een interview met het Belgische gehandicaptenforum en CGKR-artikel, "Een overwinning 
voor inclusief onderwijs", beschikbaar op http://www.diversite.be/index.php?action=artikel detail&artikel=575 (laatst 
geraadpleegd op 25 januari 2013). 
200 Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 betreffende de erkenning van de gebarentaal, in het 
Frans beschikbaar op http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28210 000.pdf (laatst geraadpleegd op 25 januari 
2013). 
201 School en doofheid (Projet école et surdité), beschikbaar in het Frans op 
http://www.ecoleetsurdite.be/?es=EspritGeneral en http://www.lalibre.be/actu/belgique/artikel/296202/comment
integrer-les-enfants-sourds.html (laatst geraadpleegd op 25 januari 2013). 
202 De toegankelijkheidsdatabase is te raadplegen op www.toevla.be. Het handboek over de Vlaamse 
toegankelijkheidsverordening is beschikbaar op www.toegankelijkgebouw.be (laatst geraadpleegd op 25 januari 
2013). 
203 Informatie beschikbaar op de AWIPH-website, http://www.awiph.be/AWIPH/projets nationaux/ 
sensibilisation enfants/sensibilisation+enfants.html (laatst geraadpleegd op 25 januari 2013). 
204 Brochure over de goede praktijken van gemeenten ten opzichte van personen met een handicap, beschikbaar in 
het Frans op http://www.asph.be/NR/rdonlyres/C872E70D-76F9-4266-A0C8
920EAFAD4DE1/0/asphguidedesbonnespratiquespourinternet.pdf (laatst geraadpleegd op 25 januari 2013). 
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4.4. Gegevens en bewakingsmechanismen 

Op federaal en gewestelijk niveau bestaan er in België verschillende bewakingsmechanismen. 
Zowel de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind (Franse Gemeenschap) als 
de Kinderrechtencommissaris (Vlaamse Gemeenschap) zijn bevoegd om te controleren 
of de wet- en regelgeving met betrekking tot kinderen correct wordt toegepast en om 
aanbevelingen te doen aan de regering, het parlement en de bevoegde autoriteiten om de 
verordeningen aan te passen205. 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is het brandpunt 
voor de uitvoering van het Gehandicaptenverdrag in overeenstemming met artikel 33, lid 2, 
van het Gehandicaptenverdrag (onafhankelijke instantie voor bescherming, bevordering en 
opvolging van de uitvoering van het Gehandicaptenverdrag). Bovendien is het CGKR bevoegd 
om klachten in behandeling te nemen, verslagen te maken, advies, ondersteuning en 
bemiddeling te geven voor alle slachtoffers van discriminatie vanwege een handicap206. 

Aangezien handicaps vallen onder verschillende federale en gewestelijke bevoegdheden, 
worden er op verschillende niveaus statistieken bijgehouden. Het gebrek aan coördinatie en 
aan een uniforme definitie van "handicap" maakt toegang tot gegevens over handicaps 
moeilijk207. De FOD Economie, het CGKR en de agentschappen van de gewesten verzamelen 
echter wel bepaalde relevante gegevens. 

In 2011 registreerde het CGKR een toename van meldingen van discriminatie vanwege 
handicap. Het ging om een op de vijf gevallen die het Centrum in behandeling nam208. Alleen 
al in 2011 behandelde het CGKR 320 discriminatiezaken vanwege handicap, van volwassenen 
en kinderen. In totaal werd handicap na rassendiscriminatie de belangrijkste aanleiding voor 
klachten209. 

Van alle klachten die bij het CGKR door wettelijk vertegenwoordigers van kinderen voor de 
jaren 2008-2011 zijn ingediend, ging ongeveer 10% over handicap. De meeste zaken 
hadden betrekking op onderwijs (70 van de 104 zaken) op alle niveaus (voorschools, lager 
en voortgezet onderwijs). Van de zaken over discriminatie in het onderwijs had het merendeel 
betrekking op een weigering van of gebrek aan redelijke aanpassingen (29 gevallen), 
hetgeen, zoals toegelicht in paragraaf 3.1.2, door de Belgische wet als discriminatie wordt 
beschouwd. Andere zaken hadden betrekking op verschillende kwesties, zoals een weigering 
tot inschrijving op de school van keuze (7 zaken) of uitsluiting van een kind met een handicap 
van een reguliere school (3 zaken) of reoriëntatie naar een speciale school tegen de wens van 
het gezin (3 gevallen), pesterijen van leerlingen of docenten op reguliere scholen, 
stigmatisering en het niet rekening houden met de behoeften van kinderen met een handicap 
(6 gevallen) of integratiemoeilijkheden (3 gevallen). Een bepaald aantal gevallen (9 gevallen) 
had betrekking op vervoer van en naar school, met name het lange reizen, ongeschikte 
reisomstandigheden en gebrek aan begeleiding of uitsluiting van vervoersmiddelen vanwege 
gedrag of lichamelijke stoornissen. 

205 Websites van de Algemene Delegatie voor de rechten van het kind (Délégué Général aux droits de l'enfant) 

beschikbaar op http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109 en van de Kinderrechtencommissaris op
 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 

206 De CGKR-website op http://www.diversiteit.be/?setLanguage=3 (laatst geraadpleegd op 21 november 2012). 

207 Eerste verslag van België aan het Comité Gehandicaptenverdrag, 2011, blz. 53. 

208 Jaarverslag CGKR 2011 over discriminatie en diversiteit, blz. 66. 

209 Rond 11% van al deze gevallen was gerelateerd aan onderwijs en 44% aan goederen en diensten (voornamelijk
 
vervoers- en huisvestingsproblemen). 37% van de gevallen hield verband met fysieke handicaps en 22% met 

sensorische handicaps. Ibid., blz. 79.
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De andere zaken hadden betrekking op kwesties als ondersteuning door autoriteiten bij het 
verkrijgen van hulpmiddelen (2 gevallen), bezwaren van buren of anderen tegen de 
aanwezigheid van een kind met een ernstige handicap of autisme (4 gevallen), toegang tot 
sociale huisvesting met aanpassingen voor kinderen met een handicap (zoals wonen op de 
begane grond) (3 gevallen), weigering om een kind in te schrijven voor zomeractiviteiten, 
sport of een speeltuin omdat het kind de groep zou verstoren (met name autistische 
kinderen) (9 gevallen), ongepast gedrag bij de hulp aan kinderen met een handicap in 
zorginstellingen of zelfs het verwijderen uit zorginstellingen (2 gevallen), uitsluiting van 
kinderen met een handicap van de gezinsverzekering of het niet kunnen openen van 
een online bankrekening (2 gevallen), ouders die zich op het werk gediscrimineerd voelen en 
moeite hebben met het verkrijgen van een speciale regeling, zoals een flexibel werkschema, 
om hun gehandicapte kinderen te kunnen verzorgen (afgeleide discriminatie) (4 gevallen), 
gebrek aan ruimte in voor kinderen met een handicap aangepaste kinderopvang of 
instellingen (6 gevallen), of als beledigend of stigmatiserend ervaren taalgebruik in de media 
richting kinderen met autisme of het syndroom van Down (2 gevallen)210. 

De Algemene Delegatie voor de rechten van het kind (Franse Gemeenschap) en de 
Kinderrechtencommissaris (Vlaamse Gemeenschap) ontvangen meldingen en klachten van 
kinderen over inbreuken op hun rechten. De Kinderrechtencommissaris schrijft in zijn 
jaarverslag over 2010-2011 dat 7 van de 1 077 van deze meldingen en klachten betrekking 
hadden op ondersteuning van kinderen met een handicap in die periode, en dat 246 
van de meldingen en klachten gingen over onderwijs (van kinderen met en zonder 
handicap)211. De Algemene Delegatie ontving in diezelfde periode 33 klachten in verband met 
zorg en 136 klachten over onderwijs (voor kinderen met en zonder handicap)212. 

4.5. Aanbevelingen in de literatuur 

Een aantal ngo's heeft in een alternatief verslag aan het Comité voor de Rechten van het Kind 
onder andere de volgende aanbevelingen gedaan aan de Belgische autoriteiten: 

	 De Belgische autoriteiten moeten zich richten op het wegnemen van belemmeringen 
voor een vrije schoolkeuze (regulier of speciaal) voor kinderen met een handicap. 
Er moeten afdoende financiële, materiële en personele middelen worden beschikbaar 
gemaakt om integratie te stimuleren213. 

	 Voor het bieden van zorg en medicatie aan kinderen met een handicap of een ziekte 
moeten in het gewone onderwijs afdoende faciliteiten worden gewaarborgd. Er 
moeten richtsnoeren worden opgesteld voor lesgevend en ander onderwijspersoneel 
over medische behandelingen en de wettelijke grenzen van bepaalde handelingen214. 

	 Het vervoer van en naar school moet zodanig worden georganiseerd dat een kind in 

210 Informatie verzameld via een interview met het CGKR.
 
211 Jaarverslag Kinderrechtencommissaris 2010-2011, beschikbaar op 

http://www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/jaarverslag11/Jaarverslag KRC 2010 2011 webversie.
 
pdf (laatst geraadpleegd op 18 november 2012).
 
212 Jaarverslag Algemene Delegatie voor de rechten van het kind (Délégué Général aux Droits de l'enfant), 2010
2011, beschikbaar op
 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/documents/Rapports/rapport
 
%20annuel%202010-2011.pdf (laatst geraadpleegd op 18 november 2012). 

213 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 53-54.
 
214 Jaarverslag CGKR 2011, blz. 155, beschikbaar op 

http://www.diversite.be/index.php?action=publicatie detail&id=147&thema=2&select page=216 (laatst
 
geraadpleegd op 24 januari 2013).
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totaal niet meer dan drie uur onderweg is. Daarnaast moet er voor kinderen met een 
handicap passend vervoer beschikbaar zijn215. 

	 Om volledige participatie te garanderen, moeten de overheid maar ook publieke en 
private actoren "kinderen met een handicap beschouwen als volledige deelnemers aan 
de samenleving, met dezelfde rechten op deelname aan het gezinsleven, school, 
instellingen en gerechtelijke instanties en aan alle beslissingen die op hen van invloed 
zijn"216 . 

	 Om het doel te bereiken dat kinderen met een handicap niet hoeven te worden 
opgenomen in een instelling moet er een verscheidenheid aan 
gezinsondersteunende maatregelen worden genomen. In de literatuur wordt een meer 
flexibele toewijzing aanbevolen van de beschikbare middelen, afhankelijk van de 
concrete behoeften217. 

	 Het opnemen van het thema handicap en integratie in de initiële en doorlopende 
opleiding van alle betrokken beroepskrachten218. 

	 De Belgische autoriteiten moeten systematisch gegevens verzamelen over de 
rechten van kinderen, uitgesplitst naar leeftijd en handicap, van alle kinderen 
tussen 0 en 18 jaar, om beleid te kunnen afstemmen op de behoeften van kinderen 
met een handicap219. 

	 Tot slot: in ziekenhuizen moeten altijd gebarentaaltolken beschikbaar zijn. Er kan 
bijvoorbeeld een verpleegkundige getraind worden als gebarentaaltolk220 . 

215 Ibidem. 

216 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, blz. 24-25 en 73.
 
217 Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) Mensenrechten en handicap 

schaduwrapport Vlaanderen (België) 2011, blz. 41, beschikbaar in het Nederlands op http://www.gripvzw.be/vn
verdrag/523-grip-brengt-het-eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html (laatst geraadpleegd op 23 januari 2013). 

218 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 73.
 
219 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VRK in België, 2010, blz. 14 en 73 (laatst 

geraadpleegd op 12 oktober 2012).
 
220 Jaarverslag CGKR 2011, blz. 155, beschikbaar op 

http://www.diversite.be/index.php?action=publicatie detail&id=147&thema=2&select page=216 en 

http://www.diversite.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=594 (laatst geraadpleegd op 24 januari 2013). 
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5. CONCLUSIES 
Over het algemeen worden de rechten van kinderen met een handicap in België gewaarborgd. 
De uitvoering van de wet- en regelgeving vindt op landelijk en gewestelijk niveau plaats. 
Hoewel alle rechten en beginselen wettelijk worden erkend, blijft de toepassing van vele 
rechten en beginselen problematisch. 

Het recht op non-discriminatie op grond van handicap wordt volledig erkend, ook in het recht 
op redelijke aanpassingen. Dit recht wordt echter nog steeds verkeerd begrepen door 
belanghebbenden, en toegang tot openbaar vervoer en openbare gebouwen blijft een breed 
probleem, of het nu om treinstations of schoolgebouwen gaat. 

Het recht van het kind om zijn/haar standpunt te laten horen bij alle relevante beslissingen is 
in het wettelijk kader gegarandeerd. Het gebrek aan gebarentaaltolken belemmert echter in 
aanzienlijke mate de gebruikmaking, door kinderen met een handicap, van hun rechten. 

Geweld tegen kinderen en andere personen vanwege hun handicap wordt streng bestraft door 
het Belgische Strafwetboek, maar het sterftecijfer door geweld tegen kinderen is in België 
hoger dan in de meeste OESO-landen. 

De toegang tot ondersteuning is gegarandeerd, met name door middel van persoonlijke
assistentiebudgetten waarmee financiële steun voor thuiszorg kan worden verkregen voor 
kinderen met een handicap en hun ouders. De lange wachtlijsten voor het persoonlijke
assistentiebudget dwingen sommige ouders echter te kiezen voor het plaatsen van hun kind in 
een instelling. Er zijn vergelijkbare wachtlijsten voor kinderopvang en zorginstellingen, 
waardoor het bijzonder moeilijk wordt voor kinderen met gedragsstoornissen en complexe 
handicaps om passende zorgfaciliteiten te vinden. 

Kinderen met een handicap kunnen het gewone of het bijzondere onderwijs volgen. De 
meeste reguliere scholen zijn echter niet uitgerust voor kinderen met een handicap en 
docenten op reguliere scholen zijn niet opgeleid om tegemoet te komen aan hun behoeften. 

De rechten van kinderen met een handicap zijn zodoende gegarandeerd en zij genieten in het 
algemeen een bevredigende wettelijke bescherming. Er bestaat echter een aantal 
tekortkomingen, met name met betrekking tot de praktische invulling van de rechten en 
beginselen in België, hetgeen leidt tot aanzienlijke belemmeringen voor de volledige 
gebruikmaking van hun rechten. Een kind met een handicap formuleerde het als volgt: 
"Dezelfde rechten hebben is fijn, maar zonder toegang heb je er niets aan"221. 

221 UNICEF België, What do you think?-project, "Wij zijn jongeren in de eerste plaats", Rapport van jongeren met een 
handicap over het respect voor hun rechten in België, beschikbaar in het Frans en Nederlands op 
http://www.unicef.be/nl/page/project-what-do-you-think (laatst geraadpleegd op 7 februari 2013), blz. 57. 
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DOCUMENT- EN PROCEDURENUMMERS 

1. Wetgeving 

a.	 Internationaal recht 

 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind 

 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 

b. Nationaal recht222 

 Belgische Grondwet 

 Burgerlijk Wetboek 

 Strafwetboek 

 Wetboek van Strafvordering 

 Gerechtelijk Wetboek 

 Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld 

 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
(Antidiscriminatiewet) 

	 Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis 

	 Koninklijk Besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56 septies en 63 
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van 
artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 

	 Wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de 
wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden 

	 Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen 

	 Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 

	 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

	 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de 
door dit feit veroorzaakte schade (Jeugdbeschermingswet) 

	 Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap 

	 Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 

	 Samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders 

	 Protocol van 19 juli 2007 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels 

222 Alle wetgeving is beschikbaar in het Frans of Nederlands op http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
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Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie ten gunste van de personen met een handicap, betreffende het 
begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 februari 2003 ter 
bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 

	 Col Circulaire Nr. 4/2006 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van 
Beroep van 1 maart 2006 

	 Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 houdende oprichting van een Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind, beschikbaar op 
https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/accord de coopera 
tion 0.pdf 

	 Omzendbrief Geïntegreerd onderwijs, beschikbaar op 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422 

	 Wetsontwerp sterilisatie ter voorkoming van zwangerschap en ter behandeling, 
12 december 2003, beschikbaar op 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/do 
cuments/A Moi/chap 13/Proposition de loi - sterilisation.pdf. 

c.	 Regionaal recht223 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 december 2010 betreffende het secundair 
onderwijs 

	 Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 11 mei 2009 over het Centrum voor 
bevorderingspedagogiek 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 5 februari 2009 houdende bepalingen inzake het 
gespecialiseerd onderwijs en de opvang van kinderen en adolescenten met specifieke 
behoeften in het leerplichtonderwijs 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 betreffende de bestrijding 
van sommige vormen van discriminatie 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 juli 2008 betreffende gelijke kansen en 
gelijke behandeling 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van 
de minderjarige in de integrale jeugdhulp 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 april 2004 betreffende participatie op school 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het 
gespecialiseerd onderwijs 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2004 houdende de opstelling van een 
verslag over de toepassing van de principes van het Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 betreffende de erkenning van 

223 Alle gewestelijke wetgeving is beschikbaar in het Frans of Nederlands op 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
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de gebarentaal 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 december 1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding 

	 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 betreffende het 
basisonderwijs 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van 
het lager en secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze 
uit te voeren 

	 Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd 

2. Jurisprudentie 

a.	 Internationale jurisprudentie 

	 Europees Comité voor Sociale Rechten, Internationale Federatie voor de mensenrechten 
(FIDH) tegen België, klacht nr. 75/2011, 15 december 2011 

	 Europees Comité voor Sociale Rechten, klacht nr. 21/2003, World Organisation against 
Torture (OMCT) tegen België 

b. EU-jurisprudentie 

	 Arrest C-13/05 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (grote kamer) van 11 juli 
2006, Sonia Chacón Navas tegen Eurest Colectividades, punt 43 

c.	 Nationale jurisprudentie 

	 Hof van Cassatie, Zaak Franco-Suisse Le Ski, 27 mei 1971 

3. Literatuur 

	 Alternatief verslag van ngo's over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind in België, 2010, beschikbaar op 
http://www.lacode.be/IMG/pdf/Alternative Report by the NGO s on the implementatio 
n of the UN CRC in Belgium - 2010.pdf. 

	 Amnesty International, "Huiselijk geweld: stand van zaken in België" (Violences 
conjugales: où en est la belgique à l'heure actuelle?), beschikbaar op 
http://www.amnestyinternational.be/doc/les-blogs/le-blog-de-claire
pecheux/article/violences-conjugales-ou-en-est-la. 


	 Eerste periodiek verslag over de tenuitvoerlegging van het Gehandicaptenverdrag in 
België, 2011, beschikbaar op 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/futuresessions.aspx. 

	 Bien vivre chez soi, "Toegankelijkheid van publieke ruimten: stand van zaken" 
(L'accessibilite des lieux publics: Où en est-on?) beschikbaar op 
http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/6bis%20-%20LEG%20-%20AWIPH%20
%20Parlons-en%20-%20Accessiblité%20lieux%20publics%20-%2020120127.pdf. 
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	 Nationaal actieplan voor kinderen, beschikbaar in het Frans op 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=2802. 
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BIJLAGE 2 – STATISTISCHE INFORMATIE 
Aantal 

overtredin 
gen225 

Jaar 

Geweld Discriminatie 
op basis van 

geslacht 

Overige 
discriminatie 

Verdachten 
van een 

strafbaar feit 

2007 
/ / / / 

2008 
/ / Zie paragraaf 4.4 / 

2009 
/ / Zie paragraaf 4.4 / 

2010 
/ / Zie paragraaf 4.4 / 

2011 
/ / Zie paragraaf 4.4 / 

225 Gevallen gemeld aan enig relevant orgaan; afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens. 
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BIJLAGE 3 – STUDIE OVER HET BELEID VAN DE 
LIDSTATEN VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP – 
SAMENVATTING 

Er zijn ongeveer 100 miljoen kinderen in de Europese Unie, en ongeveer 80 miljoen 
Europeanen met een handicap. Hoewel het aantal kinderen en het aantal personen met een 
handicap bekend is, kan dat niet gezegd worden over het aantal kinderen met een 
handicap. Kinderen met een handicap zijn op meerdere gebieden kwetsbaar. Voor de 
bescherming van hun rechten als kind moeten de speciale maatregelen worden genomen 
op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (UN Convention on the 
Rights of the Child, VRK). Als personen met een handicap zijn deze kinderen bijzonder 
kwetsbare EU-burgers, die specifieke waarborgen en bescherming verdienen op grond van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, Gehandicaptenverdrag). 

Kinderen met een handicap en hun ouders hebben dagelijks te maken met specifieke 
problemen, zoals gebrek aan ondersteuning voor inclusief onderwijs, geweld en gebrek aan 
de juiste middelen om dit te melden, moeilijke toegang tot gebouwen of diensten of moeite 
om gehoord te worden en om inspraak te hebben bij besluiten die hun leven beïnvloeden. 

De verdragen bevatten bepalingen die aan deze zorgen tegemoet komen en bescherming 
bieden van het recht om alle mensenrechten en vrijheden te genieten zonder discriminatie, 
te weten: 

	 gelijkheid van kansen en toegankelijkheid, 

	 het belang van het kind als overweging bij alle maatregelen die op kinderen van 
toepassing zijn, 

	 de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap, als overweging 
bij maatregelen die op hen van toepassing zijn, 

	 het recht om gehoord te worden in procedures en besluitvormingsprocessen die van 
invloed zijn op het kind, en het recht op volledige en daadwerkelijke deelname, 

	 het recht op een gezinsleven, 

	 het recht op daadwerkelijke toegang tot onderwijs en inclusief onderwijs, 

	 het recht op medische zorg, 

	 het recht op bijstand, en 

	 vrijwaring van geweld. 

De opzet van deze studie weerspiegelt de vereisten van beide verdragen met betrekking tot 
de belangrijkste rechten van kinderen met een handicap, die overal in de EU worden 
toegepast gezien het hoge aantal lidstaten dat de verdragen heeft geratificeerd. Bovendien 
is in de Europese Unie in december 2010 partij geworden bij het Gehandicaptenverdrag. 
Daarmee erkent de EU de uitdagingen van personen met een handicap bij het uitoefenen 
van hun rechten en heeft zij zich naast de lidstaten verantwoordelijk gesteld voor de 
praktische invulling van deze rechten. De verantwoordelijkheid van de EU bij de 
tenuitvoerlegging van het VRK is van een andere aard. Hoewel de EU het verdrag niet heeft 
geratificeerd, onderkent het Verdrag de rechten van het kind als een EU-doelstelling. 
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Zodoende vormen de rechten en beginselen van het VRK een leidraad voor EU-beleid 
en -maatregelen. 

In deze studie wordt de huidige situatie beoordeeld met betrekking tot de rechten van 
kinderen met een handicap in de EU en de behoefte aan EU-wetgeving of aan andere 
maatregelen. Het kader voor het mogelijke optreden op EU-niveau wordt gevormd door de 
bevoegdheden op grond van de Verdragen, die exclusief, gedeeld of ondersteunend kunnen 
zijn (artikel 2 VWEU). 

Het huidige wettelijk en beleidskader van de EU erkent de rechten en beginselen die op 
grond van het Verdrag op kinderen met een handicap van toepassing zijn. Ook worden 
deze in zekere mate in praktijk gebracht. De bestaande EU-wetgeving op dit gebied is 
echter voornamelijk sectoraal (d.w.z. werkgelegenheid of immigratie). De wetgeving regelt 
de situatie van personen met een handicap afzonderlijk van de rechten van het kind. Er 
bestaat echter een behoefte om kinderen met een handicap zowel op basis van leeftijd als 
van handicap in beschouwing te nemen, aangezien zij te maken hebben met meervoudige 
discriminatie. Ook moeten de maatregelen zo worden afgestemd dat hun rechten worden 
gerespecteerd. 

A. Vergelijkende analyse van nationale wettelijke kaders 

De vergelijkende analyse van de nationale wettelijke kaders met betrekking tot kinderen 
met een handicap in 18 lidstaten226 is gebaseerd op een reeks criteria die zijn ontwikkeld 
voor een beoordeling van vergelijkbare gegevens uit ieder nationale studie. De criteria zijn 
gebaseerd op de vereisten binnen ieder recht en beginsel, die van toepassing zijn op de 
situatie van kinderen met een handicap227. De criteria zijn afgeleid van de tekst van beide 
verdragen en de algemene opmerkingen in het VRK over de interpretatie ervan. 

In het algemeen hebben de 18 lidstaten volledige wettelijke kaders die een afspiegeling 
vormen van de belangrijkste aspecten van de rechten en beginselen die in het 
Gehandicaptenverdrag en het VRK worden beschreven. Hoewel gesteld kan worden dat de 
rechten van kinderen met een handicap breed erkend worden in de nationale rechtsstelsels, 
door generieke of specifieke wetgeving, blijkt de praktische uitvoering in de meeste 
lidstaten een probleem te zijn. 

Het beginsel van het belang van het kind wordt in nationale wetgevingen algemeen 
erkend. De uitwerking hiervan blijft echter veelal beperkt tot besluiten betreffende gezins
en sociale bescherming waarbij kinderen betrokken zijn. Specifieke behoeften van kinderen 
met een handicap worden niet erkend. Uit de landenstudies bleek een gebrek aan kennis 
van de inhoud van het beginsel, onvoldoende ontwikkeling van het concept door wetgeving 
of jurisprudentie en een algemeen gebrek aan uitvoerende regelingen. 

Het recht op non-discriminatie op grond van handicap of leeftijd is opgenomen in de 
nationale wetgevingen. De praktische borging van dit recht heeft in het algemeen echter 

226 Voor deze studie is het wettelijk kader van 18 lidstaten geanalyseerd: België, Duitsland, Estland, Finland,
 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië,
 
het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze landen zijn aangewezen door het Europees Parlement in de voorwaarden 

en specificaties betreffende deze studie.
 
227 Er zijn acht rechten en beginselen vastgesteld als zijnde het meest relevant voor de situatie van kinderen met
 
een handicap: het belang van het kind, het recht op vrijwaring van discriminatie, rekening houden met zich
 
ontwikkelende capaciteiten, het recht op participatie/om gehoord te worden, het recht op vrijwaring van geweld, 

het recht op een gezinsleven, het recht op bijstand en het recht op onderwijs.
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slechts gedeeltelijk plaatsgevonden en de redelijke aanpassingsmaatregelen zijn meestal 
onvoldoende om uitoefening van dit recht te garanderen. In de praktijk blijft de 
toegankelijkheid een belangrijk probleem in de meeste lidstaten. Er wordt zelden verband 
gelegd met de meervoudige discriminerende factoren waar kinderen met een handicap of 
meisjes met een handicap onder te lijden hebben. Resultaten worden onvoldoende bewaakt 
en er zijn onvoldoende gegevens over inbreuken op dit recht, waarmee doeltreffender 
maatregelen genomen zouden kunnen worden. 

De meeste landen houden gedeeltelijk rekening met de zich ontwikkelende capaciteiten 
van het kind, met name op basis van leeftijd, volwassenheid en ontwikkeling van het kind. 
De situatie van kinderen met een handicap wordt echter niet specifiek erkend. De 
uitvoering blijft beperkt tot een bepaald type besluiten. De lidstaten hebben de neiging om 
in de eerste plaats te letten op de leeftijd van het kind, hetgeen voor kinderen met een 
handicap mogelijk niet relevant is en waardoor zij uitgesloten kunnen worden van 
besluitvormingsprocessen die wel op hen van invloed zijn. 

Het recht op participatie en om gehoord te worden in besluitvormingsprocessen die 
betrekking hebben op kinderen met een handicap, wordt erkend in de wetgeving van de 18 
lidstaten. De praktische uitwerking ervan blijft echter vaak beperkt tot een aantal sectorale 
procedures, die met name betrekking hebben op familierecht en in zekere mate op 
onderwijs. In de praktijk worden kinderen met een handicap niet systematisch betrokken 
en kunnen zij niet in dezelfde mate deelnemen aan het openbare en privéleven als hun 
niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. 

Vrijwaring van geweld wordt in het algemeen erkend door de wetgeving van de 
lidstaten. Geweld tegen kinderen met een handicap is echter een belangrijk probleem in 
alle landenverslagen. Geweld in instellingen is een bijzonder punt van zorg. Het gebrek aan 
systematische gegevens en de moeilijkheid voor de slachtoffers om geweld te melden 
maken het onmogelijk om de situatie goed in kaart te brengen, wat nodig is voor het 
ontwerpen van passend beleid en het nemen van de juiste maatregelen. 

Het recht op een gezinsleven wordt breed erkend in de wetten van de betreffende 
lidstaten. Onvoldoende sturing en ondersteuning van gezinnen met het oog op de integratie 
van kinderen met een handicap en hulp met dagelijkse aangelegenheden is echter een 
belangrijk probleem in de meerderheid van de 18 lidstaten. Zonder de juiste steun zullen 
gezinnen met moeilijkheden mogelijk hun verantwoordelijkheden niet meer op zich nemen, 
waardoor alternatieve mogelijkheden moeilijk realiseerbaar worden en opname in een 
instelling de enige mogelijkheid wordt. 

In het algemeen wordt het recht op verschillende vormen van bijstand (financieel, sociaal, 
zorggerelateerd, etc.) in de wet- en regelgeving erkend, zowel voor kinderen met een 
handicap als voor hun ouders. Echter, ook bij dit thema is de ondersteuning in de meeste 
gevallen sectoraal (met name op sociaal en zorggebied) en onvoldoende (financieel en wat 
betreft menskracht). De economische crisis draagt bij aan de ontmanteling en vermindering 
van ondersteuning in de meeste lidstaten. Toegang tot ondersteuning wordt vaak niet als 
instrument ter bescherming van rechten beschouwd, maar als discretionaire maatregel 
waarop bezuinigd kan worden. 

Alle lidstaten erkennen het recht op onderwijs in hun grondwet of wettelijk kader. De 
mogelijkheid om zelf een school te kiezen blijft in de praktijk voor kinderen met een 
handicap echter een grote uitdaging. Reguliere scholen blijven in veel lidstaten grotendeels 
ontoegankelijk voor kinderen met een handicap. In andere landen beschikken scholen over 
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onvoldoende middelen en ondersteuning voor kinderen met een handicap is onvoldoende 
beschikbaar. Daarnaast zijn docenten op reguliere scholen onvoldoende opgeleid en zich 
onvoldoende bewust van de behoeften van kinderen met een handicap. De lesprogramma's 
worden niet systematisch op hen aangepast. 

Nalevingsmechanismen zijn zwak en niet afgestemd op de situatie van kinderen met een 
handicap. Gebrek aan voorlichting aan en begeleiding van gezinnen met kinderen met een 
handicap met betrekking tot hun rechten, procedures en de bevoegde autoriteiten 
verminderen hun mogelijkheden om gebruik te maken van deze middelen. 

Op basis van deze bevindingen trekt de studie conclusies en doet deze aanbevelingen voor 
EU-maatregelen, rekening houdend met de bevoegdheid van de EU op grond van de 
Verdragen, op een aantal beleidsterreinen waaronder handicap en kinderrechten. 

B.1 De rol van de Europese Unie 

De EU heeft geen expliciete bevoegdheid als het gaat om kinderen met een handicap. Het 
EU-kader bevat echter bepalingen waarin de rol van de EU erkend wordt in het bevorderen 
van de bescherming van de rechten van het kind, als EU-doelstelling, naast een 
bevoegdheid tot het bestrijden van discriminatie vanwege handicap. Bovendien erkent het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, met vergelijkbare rechtskracht als 
de Verdragen, het recht op non-discriminatie op grond van handicap in artikel 21, en de 
rechten van het kind in artikel 24. Deze erkenning is belangrijk, maar kan de door de 
Verdragen verschafte bevoegdheden niet verruimen. 

De Europese Unie is, samen met de lidstaten op beleidsterreinen met een gedeelde of 
nationale bevoegdheid, gebonden aan de verplichtingen van het Gehandicaptenverdrag en 
is verplicht om de nodige maatregelen te nemen ter bestrijding van discriminatie op grond 
van handicap, binnen het kader van art. 19 VWEU of andere kwesties die binnen de 
bevoegdheid van de EU vallen. Artikel 19, lid 1, VWEU biedt de rechtsgrondslag voor EU
optreden (zie onder andere het voorstel voor een Richtlijn Gelijke Behandeling uit 2008228) 
maar de vereiste unanimiteit maakt het bereiken van overeenstemming onder deze 
rechtsgrondslag moeilijk. Artikel 19, lid 2, biedt de EU de mogelijkheid om basisbeginselen 
vast te stellen en stimuleringsmaatregelen te treffen ter ondersteuning van de maatregelen 
van de lidstaten ter bestrijding van discriminatie, door middel van de gewone 
wetgevingsprocedure. 

Noch bovenstaand voorstel voor een Richtlijn Gelijke Behandeling, noch andere EU
maatregelen bevatten een definitie van handicap. Vóór de vaststelling van het 
Gehandicaptenverdrag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in een 
arrest van juli 2006 handicap gedefinieerd in dezelfde zin als het Gehandicaptenverdrag, in 
de context van het werkgelegenheidsbeleid, als "een beperking die met name het gevolg is 
van lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen en die de deelneming van de 
betrokkene aan het beroepsleven belemmert"229. Het HvJEU heeft dit begrip onlangs verder 

228 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van
 
personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, COM(2008) 426 definitief, 

beschikbaar op: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT (laatst geraadpleegd op
 
6.5.2013). 

229 Arrest C-13/05 van het Hof (grote kamer) van 11 juli 2006, Sonia Chacón Navas tegen Eurest Colectividades, 

punt 43.
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uitgewerkt230, in de zin dat handicap voortvloeit uit hindernissen voor een volledige en 
doeltreffende deelname van de betrokkene aan het beroepsleven op voet van gelijkheid 
met andere werknemers. Het Hof roept de werkgever op om redelijke 
aanpassingsmaatregelen te treffen. 

Er kunnen eveneens EU-maatregelen worden genomen in verband met andere 
beleidsterreinen waarop de EU bevoegd is. Er zijn verschillende thema's in verband met 
kinderen met een handicap die verband houden met EU-beleid, zoals sociaal beleid, 
economische, sociale en territoriale cohesie, transport, vrijheid, veiligheid en justitie. Het 
gaat steeds om gedeelde bevoegdheden. Daarnaast kan de EU maatregelen nemen ter 
ondersteuning van het beleid van de lidstaten op een aantal gebieden die verband houden 
met kinderen met een handicap, bijvoorbeeld onderwijs, sport, jeugd of volksgezondheid. 

B. 2 Bestaande relevante secundaire wetgeving van de EU 

Het belang van het kind als primaire overweging bij maatregelen met betrekking 
tot kinderen is een fundamenteel vereiste dat erkend wordt door de EU-wetgeving. Artikel 
7 van Richtlijn 2008/52 betreffende mediation231 bepaalt dat de mediator rekening houdt 
met het belang van het kind bij de beslissing of het kind getuigenis kan afleggen in 
gerechtelijke procedures. De richtlijn inzake het recht op gezinshereniging232 verplicht de 
autoriteiten van de lidstaten om rekening te houden met het belang van het kind bij het 
beoordelen van een verzoek in het kader van gezinshereniging (artikel 5)233. De 
bescherming van de belangen van het kind wordt expliciet genoemd in Richtlijn 
2004/81/EG van de Raad234 met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel. 

Non-discriminatie op EU-niveau wordt momenteel geregeld door vier EU-richtlijnen ter 
bestrijding van discriminatie op beschermde gronden, zoals geslacht, ras, etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd en seksuele geaardheid, waarvan de meeste 
zijn beperkt tot werkgelegenheidsbeleid235. Deze richtlijnen bevatten regels "voor de 
bestrijding van discriminatie (…) zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden"236. Handicap wordt als aanleiding voor discriminatie 
erkend onder Richtlijn 2000/78/EG en daarnaast is de bescherming van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en beroep uit hoofde van Richtlijn 
2006/54/EG ook van toepassing op personen met een handicap. Richtlijn 2000/43/EG 
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming noemt handicap niet als beschermde grondslag. Richtlijn 

230 Arrest van het Hof, gevoegde zaken C-335/11 en C-337/11 van 11 april 2013, HK Danmark, als lasthebber van 
Jette Ring tegen Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) en HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe 
Werge tegen Dansk Arbejdsgiverforening als lasthebber voor Pro Display A/S (C-337/11), punt 47. 
231 Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken. 
232 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op gezinshereniging. 
233 "Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European 
Union" FRA, maart 2009, beschikbaar op http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/358
RightsofChild_summary-report_en.pdf. 
234 Richtlijn 2004/81/EG van de Raad betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie. 
235 Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking); Richtlijn 2004/113/EG houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten; Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht ras of etnische afstamming en Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelĳke 
behandeling in arbeid en beroep. 
236 Artikel 1 van Richtlijn 2000/43/EG. 
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2004/113/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten noemt 
discriminatie op basis van geslacht, maar niet op basis van leeftijd of handicap. 

De Europese Commissie heeft onderkend dat er verschillen bestaan tussen de diverse 
gronden wat betreft de mate van bescherming, en heeft in 2008 een voorstel voor een 
richtlijn bekendgemaakt dat gericht is op het aanvullen van het wettelijk kader van de 
antidiscriminatiewetgeving, waarmee alle grondslagen van bescherming tegen discriminatie 
een meer gelijke mate van bescherming moeten gaan bieden237. 

Andere maatregelen, op beleidsterreinen als de interne markt of vervoer, zijn van invloed 
op de toegang van kinderen met een handicap tot diensten zonder daarbij te worden 
gediscrimineerd. Richtlijn 2001/85/EG betreffende het vervoer van passagiers bijvoorbeeld 
stelt eisen met betrekking tot de toegankelijkheid voor personen met verminderde 
mobiliteit en voor personen met een beperkt gezichtsvermogen. Andere instrumenten 
hebben betrekking op de rechten van personen met een handicap in het luchtvervoer, bij 
de toegang tot liften, bij openbare aanbestedingen of bij maatregelen op het gebied van 
telecommunicatie238. 

Binnen de grenzen van haar bevoegdheden worden de maatregelen van de EU tegen 
discriminatie aangevuld met activiteiten van de EU-instellingen ter vergroting van de kennis 
over discriminatie (bijvoorbeeld door het vergroten van bewustwording), ter ondersteuning 
van intermediaire actoren (bijvoorbeeld ngo's, sociale partners en gelijkheidsorganen), ter 
verbetering van de antidiscriminatiecapaciteit en ter bevordering van de uitwisseling van 
nationale goede voorbeelden. 

Het feit dat rekening moet worden gehouden met de zich ontwikkelende capaciteiten 
van kinderen wordt erkend in de Brussel II bis-verordening (2201/2003), die rechtbanken 
verplicht om het standpunt van kinderen te horen, rekening houdend met hun leeftijd en 
mate van volwassenheid. In EU-immigratie- en asielwetgeving wordt dezelfde formulering 
gebruikt met betrekking tot zelfstandig reizende minderjarigen. 

Het recht van kinderen op participatie wordt erkend in bepaalde strategische documenten 
van de Commissie, waaronder "Europese beleidsmaatregelen voor jongeren" uit 2005, 
"Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind" uit 2006, het Jeugd in Actie
programma en de EU-Agenda voor de rechten van het kind uit 2011. EU-wetgeving met 
betrekking tot immigratie en asiel erkent het recht van het kind om gehoord te worden 
tijdens de procedure, op grond van de Brussel II bis-verordening (2201/2003). 

De EU heeft een aantal maatregelen aangenomen met betrekking tot de bescherming van 
kinderen tegen geweld239 in verband met kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen 

237 Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008) 426). Dit voorstel is 
momenteel geblokkeerd in de Raad. 
238 "Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities VC/2008/1214", Europese Commissie, Brussel, 2010, samenvatting beschikbaar op 
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf. 
239 Kaderbesluit 2002/629/JBZ inzake bestrijding van mensenhandel; Richtlijn 2004/81/EG van de Raad 
betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale 
immigratie; Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad ter bestrĳding van seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie; 2001/220/JBZ: Kaderbesluit van de Raad inzake de status van het slachtoffer in de 
strafprocedure; Resolutie 2001/C 283/01 van de Raad betreffende de bijdrage van het maatschappelijk 
middenveld bij het opsporen van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen. Besluit nr. 1351/2008/EG tot 
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en de bescherming van slachtoffers, waaronder verschillende richtlijnen240 ter vervanging 
van een aantal van deze instrumenten. Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan richt zich 
bijvoorbeeld op de bescherming van kinderen, die kwetsbaarder zijn dan volwassenen, en 
stelt strengere straffen vast indien de misdrijven gepleegd worden tegen kwetsbare 
personen, zoals kinderen of personen met een handicap. 

Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten geeft aan dat een 
slachtoffer van een misdrijf behandeld moet worden zonder onderscheid op enige grond, 
zoals leeftijd of handicap. Tot slot beschrijft Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie241 de noodzaak 
van specifieke bescherming van kinderen met een handicap. 

Het recht op een gezinsleven en het behoud van het kind in de gezinssituatie vormt de 
kern van de Brussel II bis-verordening (Verordening nr. (EG) 2201/2003 van de Raad)242 . 
In het immigratiebeleid wordt het recht van het kind op een gezinsleven gewaarborgd door 
de regels met betrekking tot gezinshereniging243 en de bepalingen van de asielrichtlijnen244 

met betrekking tot alleenreizende minderjarigen en het respect voor de eenheid van het 
gezin. 

Het beginsel van maximale inclusie in de samenleving van kinderen met een handicap 
wordt weerspiegeld in strategische documenten als de Strategie handicaps 2010-2020245 en 
het EU 2020-programma wat betreft opleiding en training246 . De resolutie van de Raad uit 
2003 over gelijke kansen voor leerlingen met een handicap247 richtte zich op het probleem 

vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het 
internet en andere communicatietechnologieën gebruiken. 
240 Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, Richtlijn 2011/93/EU ter 
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad, Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de 
rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad. 
241 Artikel 1 van Richtlijn 2011/93/EU. 
242 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. 
243 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op gezinshereniging; Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 
Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt 
ingediend; Richtlijn 2004/83/EG van de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van 
derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 
inhoud van de verleende bescherming; Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in 
de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. 
244 Richtlijn 2001/55/EG van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen van tĳdelĳke bescherming in 
geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de 
inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze 
personen; Richtlijn 2003/9/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 
in de lidstaten; Richtlijn 2004/83/EG van de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van 
derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 
inhoud van de verleende bescherming; Richtlijn 2005/85/EG van de Raad betreffende minimumnormen voor de 
procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. 
245 Actieterrein 5 van de mededeling van de Commissie: Europese Strategie inzake handicaps 2010-2020: Een 
hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa, COM(2010) 636 definitief. 
246 Conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op 
het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), 2009/C 119/02, PB C 119 van 28 mei 2005, blz. 2. 
247 Resolutie van de Raad van 5 mei 2003 over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor leerlingen en 
studenten met een functiebeperking, 2003/C 134/04. 
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van toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap. In de resolutie van het 
Europees Parlement over mobiliteit en inclusie van kinderen met een handicap248 werd 
benadrukt dat de rechten van het kind volledig gerespecteerd moeten worden, ook het 
recht op onderwijs en het recht van kinderen met een handicap op deelname aan de 
maatschappij. De EU-instellingen ondersteunen ook het European Agency for 
Development in Special Needs Education. Dit is een onafhankelijke organisatie die 
optreedt als samenwerkingsplatform voor behoeften in het bijzonder onderwijs en de 
bevordering van volledige participatie binnen regulier(e) onderwijs en opleidingen249 . 

C. Aanbevelingen voor EU-maatregelen 

Bij het beoordelen van de noodzaak van specifieke aanbevelingen, gericht op het 
verbeteren van de situatie van kinderen met een handicap, is het belangrijk om te 
benadrukken dat kinderen met een handicap allereerst kinderen zijn, met dezelfde 
behoeften als andere kinderen. Zij moeten dus over alle rechten op basis van het VRK 
kunnen beschikken. Het intrinsieke verschil met hun leeftijdsgenoten moet worden erkend, 
zodat er passende wettelijke en beleidsmaatregelen genomen kunnen worden. 

Horizontale kwesties 

	 Als eerste en algemene aanbeveling geldt dat alle EU-lidstaten de twee in dit onderzoek 
besproken verdragen moeten ratificeren indien zij dit nog niet hebben gedaan, en de 
bepalingen daarvan moeten omzetten in nationale wetgeving met waarborgen voor de 
praktische toepassing ervan. 

	 De Europese Commissie moet er samen met het VN-Secretariaat voor het 
Gehandicaptenverdrag en dat voor het VRK voor zorgen dat de lidstaten de 
verschillende definities in de verdragen begrijpen en toepassen die de hoeksteen 
vormen van de praktische waarborging van de rechten van kinderen met een handicap. 
Het gaat om de definitie van "handicap", het "belang van het kind" en de "zich 
ontwikkelende capaciteiten van het kind". Zij moeten leiding geven aan de ontwikkeling 
van initiatieven, zodat rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van 
kinderen met een handicap. 

Om dit te bereiken wordt aanbevolen dat de Commissie op EU-niveau het begrip 
"handicap" toelicht, aangezien het in de praktijk als te breed wordt beschouwd, hetgeen 
de toepassing op nationaal niveau bemoeilijkt. Aanbevolen wordt om richtsnoeren te 
ontwikkelen, beste praktijken uit te wisselen en gebruik van bestaande handboeken te 
bevorderen. 

	 De Europese Commissie moet maatregelen nemen om te bevorderen dat kinderen met 
een handicap worden meegenomen in bestaande, brede initiatieven voor non
discriminatie en gelijke behandeling. 

	 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten de ontwikkeling bevorderen 
van nationale informatie-instrumenten, waarmee gezinnen met kinderen met een 
handicap geholpen worden inzicht te krijgen in het op hen van toepassing zijnde 
wettelijk kader, zoals de toegang tot steunmaatregelen, bevoegde autoriteiten, 
procedures en nalevingsmechanismen. Een van de mogelijke specifieke instrumenten, 

248 Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een 

handicap en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 (2010/2272(INI)). 

249 Website van het European Agency for Development in Special Needs Education, beschikbaar op
 
http://www.european-agency.org/about-us. 
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Beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en constitutionele zaken 

gericht op deze gezinnen, is een EU-internetportaal dat waar mogelijk is gekoppeld aan 
nationale portalen met uitgebreide informatie over rechten, vereisten, 
uitvoeringscriteria, bevoegde autoriteiten en coördinatiestructuren. Dit initiatief kan 
burgers dichter bij de EU brengen. 

	 De EU-instellingen moeten een leidende rol op zich nemen in het bevorderen van de 
bewustwording met betrekking tot de rechten van kinderen met een handicap, hun 
belangen en specifieke behoeften, zodat volledig en onverkort recht kan worden gedaan 
aan het beginsel van het belang van het kind met een handicap. Het Europees 
Parlement en de Raad kunnen ook hun begrotingsbevoegdheden gebruiken voor het 
financieren van bewustwordingscampagnes. 

Het belang van het kind 

	 Hoewel de meeste landen het beginsel van het belang van het kind wettelijk hebben 
vastgelegd, hebben slechts weinig lidstaten een algemeen vereiste in de wet 
opgenomen dat dit beginsel in alle besluiten met betrekking tot kinderen moeten 
worden toegepast. Een aantal lidstaten (zoals Zweden en het VK) hebben beoordelingen 
geïntroduceerd van de effecten van voorgenomen wetgeving op kinderen. Aanbevolen 
wordt dat de Europese Commissie uitwisseling van deze initiatieven bevordert en een 
leidraad opstelt over methoden voor het uitvoeren van deze kind-effectbeoordelingen, 
waarmee gestalte wordt gegeven aan het beginsel van het belang van het kind. 

Recht op non-discriminatie 

	 Het concept van redelijke aanpassingen moet in verband met de specifieke situatie van 
kinderen met een handicap worden verhelderd en verder ontwikkeld, om te bepalen wat 
de grenzen zijn van een disproportionele last. De EU kan hier bij monde van de 
Commissie steun aan verlenen door uitwisseling van beste praktijken op nationaal 
niveau, met betrekking tot de toepassing van het begrip redelijke aanpassingen in 
verschillende situaties. Hierdoor zouden de grensgevallen kunnen worden gedefinieerd, 
het punt vanaf waar het respecteren van dit recht overheidsmaatregelen vergt, zodat 
dit recht geen onderwerp wordt van discussies over buitenproportionele kosten. 

	 Het voorstel voor een richtlijn van de Raad uit 2008 voor invoering van het beginsel van 
gelijke behandeling tussen personen, ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid, kan, indien aangenomen, van toepassing worden op de 
situatie van kinderen met een handicap. Amendement 37 van het Europees Parlement 
heeft betrekking op meervoudige discriminatie. Binnen deze context zouden de 
overwegingen van de voorgestelde richtlijn kunnen worden verhelderd, zodat de situatie 
van kinderen met een handicap deel uitmaakt van de werkingssfeer. 

	 Het voorstel van de Europese Commissie voor een "European Accessibility Act" 
(Europese toegankelijkheidswet) moet expliciet ingaan op de toegang van kinderen met 
een handicap tot goederen en diensten, ten minste met een verwijzing naar gevallen 
van meervoudige discriminatie. 

Zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap 

	 Het Europees Parlement moet nadenken over het bevorderen van bewustwording en 
van het rekening houden met de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen, ook 
kinderen met een handicap, met als doel om het beginsel toe te passen in alle 
besluitvormingsprocessen die op hen van toepassing zijn. 
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Landenverslag over België van de studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap 

	 Alle nieuwe wetgeving met betrekking tot een kindvriendelijke justitie moet ermee 
rekening houden dat kinderen met een handicap gehoord moeten kunnen worden in 
gerechtelijke procedures die hen betreffen. De Commissie moet ervoor zorgen dat deze 
bepalingen worden opgenomen in de verwachte EU-wetgeving met betrekking tot 
bijzondere waarborgen voor verdachte of in staat van beschuldiging gestelde kwetsbare 
personen, waaronder kinderen, of de verwachte EU-regelgeving met betrekking tot de 
erkenning en handhaving van besluiten over ouderlijke verantwoordelijkheid. 

	 Bovendien wordt aanbevolen dat de Europese Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement het gebruik bevorderen van de richtsnoeren van de Raad van Europa met 
betrekking tot een kindvriendelijke justitie, en ondersteuning bieden aan opleidingen 
voor de betrokken professionals op alle niveaus. 

Recht op participatie van kinderen met een handicap 

	 De verwachte European Accessibility Act kan de grondslag vormen voor de ontwikkeling 
van hulpmiddelen ter waarborging van de deelname van kinderen met een handicap 
aan het inspraakproces van de wetgevings- en beleidsinitiatieven die op hen betrekking 
hebben. 

	 Het Europees Parlement moet onderzoeken hoe de bewustwording kan worden 
verhoogd met betrekking tot wat er nodig is om het recht op participatie van kinderen 
met een handicap te garanderen, door middel van concrete maatregelen zoals simulatie 
van plenaire zittingen in het Europees Parlement met kinderen met een handicap, 
waarbij de fysieke toegang tot de gebouwen van het Parlement wordt gewaarborgd, of 
het ontwerpen van instrumenten waarmee virtueel geparticipeerd kan worden. 

Het recht van kinderen met een handicap om gehoord te worden 

	 Om het recht van kinderen met een handicap om gehoord te worden doeltreffend in de 
praktijk te kunnen brengen, moet de houding van gerechtelijke, bestuurlijke en 
handhavingsfunctionarissen veranderen. Hiertoe moeten het Parlement, de Raad en de 
Commissie de lidstaten stimuleren om bewustwordingsverhogende maatregelen te 
treffen en op autoriteiten gerichte trainingen te organiseren. 

	 De Commissie moet bij het opstellen van wetgeving met betrekking tot een 
kindvriendelijke justitie waarborgen dat de juiste stappen worden gezet om kinderen de 
mogelijkheid te geven hun mening te uiten in gerechtelijke procedures die op hen van 
toepassing zijn, waardoor een klimaat van vertrouwen wordt geschapen tussen het kind 
en de gerechtelijke en handhavingsfunctionarissen, en waarbij redelijke aanpassingen 
plaatsvinden zodat kinderen met een handicap ook daadwerkelijk gebruik kunnen 
maken van hun recht. 

Vrijwaring van geweld 

	 Het wordt aanbevolen dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de 
ontwikkeling van statistische informatie bevorderen over de stand van zaken met 
betrekking tot geweld tegen kinderen, met name kinderen met een handicap. Daarnaast 
moeten zij de ontwikkeling van indicatoren bevorderen (zoals handicap, kinderen, 
meisjes, gezinssituatie) die algemeen moeten worden toegepast in ander beleid of 
algemeen onderzoek, zodat er systematische gegevens kunnen worden verzameld over 
de situatie van kinderen met een handicap. 
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Beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en constitutionele zaken 

	 De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten bevorderen dat FRA de 
situatie van geweld tegen kinderen onderzoekt, met name in instellingen, en inclusief 
kinderen met een handicap aangezien deze uitzonderlijk kwetsbaar zijn. Aan de 
begrotingsautoriteit moet de benodigde financiering worden voorgesteld.  

	 De Europese Commissie moet zich met name richten op de noodzaak van maatregelen 
op EU-niveau ter vermindering van geweld tegen kinderen, vooral kinderen met een 
handicap, in de lidstaten (zowel in de thuissituatie als in instellingen). De Commissie 
kan een begin maken met de voorbereidende werkzaamheden door het instellen van 
werkgroepen met experts uit de lidstaten, om na te denken over: 

	 voorstellen om te zorgen dat de lidstaten preventieve maatregelen nemen en goede 
bewakingssystemen opzetten voor het opsporen van geweld tegen en misbruik van 
kinderen, 

	 het instellen van controlemechanismen en het organiseren van regelmatige 
inspecties, 

	 peer reviews of de open coördinatiemethode voor het uitvoeren van de voorstellen, 

	 toegang tot informatie en communicatiediensten, gericht op het verbeteren van het 
klachtensysteem met betrekking tot het recht van kinderen op vrijwaring van 
geweld. 

	 De Commissie kan een stimulans geven aan de organisatie van gespecialiseerde EU
brede opleidingen en workshops voor professionals, ter verspreiding van kennis over 
klachtenprocedures, meldingsprocedures en de toegang tot communicatiediensten voor 
kinderen met een handicap, met name voor kinderen met een ernstige handicap of 
verstandelijke beperkingen. De begrotingsautoriteit moet voldoende financiering 
verschaffen voor deze activiteiten. 

Het recht van kinderen met een handicap op een gezinsleven 

	 De Commissie, de Raad en het Europees Parlement moeten de lidstaten aanmoedigen 
om geschikte ondersteuningsstructuren in te stellen voor gezinnen met kinderen met 
een handicap, in het belang van kinderen met een handicap, ter verkleining van het 
risico dat het kind uit de gezinssituatie moet worden gehaald. 

	 Binnen de open coördinatiemethode moet de Commissie richtsnoeren opstellen met 
minimumeisen voor zorginstellingen met betrekking tot kinderen met een handicap. 
Deze richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat zorginstellingen een klein aantal 
gebruikers hebben en over de capaciteit beschikken om kinderen met autisme of 
verstandelijke beperkingen op te vangen. 

	 De Commissie moet de begrotingsautoriteit voorstellen om EU-fondsen in te zetten voor 
de bescherming van het recht van het kind op een gezinsleven, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan middelen voor gezinnen zonder dat dit ten koste gaat van de hoge 
kwaliteit van de instellingen. 
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Toegang tot bijstand 

	 Er moet een speciaal, uniek nationaal orgaan (met regionale kantoren) worden 
opgericht, dat verantwoordelijk is voor het aansturen van de dienstverlening, het 
budget en de ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Hiermee kan uniformiteit, 
coördinatie en doeltreffendheid worden gewaarborgd, de toegankelijkheid worden 
verbeterd en een betere begeleiding worden gewaarborgd voor gezinnen met 
betrekking tot de beschikbare financiële steun. 

	 Het Europees Parlement moet doorgaan met de initiatieven betreffende kinderen met 
een handicap om de lidstaten te informeren over de negatieve gevolgen van 
bezuinigingen voor de uitoefening van hun rechten, met name op het vlak van 
onderwijs, sociale bescherming en gezondheidszorg. 

	 In het kader van het Europees Semester moet de Commissie passende aanbevelingen 
doen aan de lidstaten over het doeltreffend inzetten van de bestaande middelen in 
plaats van te bezuinigen op de nodige ondersteuning voor kinderen met een handicap, 
die tot de meest kwetsbare groepen behoren. 

Toegang tot inclusief onderwijs 

	 De Commissie moet maatregelen nemen ter ondersteuning van de lidstaten bij het 
verbeteren van het onderwijs voor kinderen met een handicap, door middel van de 
open coördinatiemethode of door peer review, binnen de algemene bevoegdheid op het 
gebied van onderwijs. Maatregelen op EU-niveau kunnen het volgende omvatten: 

	 Ontwikkeling van gidsen met beste praktijken en aanbevelingen over het soort 
middelen dat minimaal nodig is in reguliere scholen, en over de rol van ouders en 
kinderen met een handicap in het besluitvormingsproces met betrekking tot 
kinderen met een handicap of de ontwikkeling van onderwijsdoelstellingen; 

	 Bevordering van training voor docenten voor een beter begrip van de behoeften en 
zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap, onderwijsmethoden 
en de omgang met kinderen met een specifieke handicap in de klas, samen met hun 
niet-gehandicapte leeftijdsgenoten; 

	 Bevordering van onderwijshulpmiddelen ter ondersteuning van de inclusie van 
kinderen met een handicap op scholen en buiten de school, zoals het COMPASS
handboek van de Raad van Europa; 

	 Bevordering van anti-pest- en anti-stigmatiseringsinitiatieven, waaronder 
campagnes voor bewustwording van de inclusie van kinderen met een handicap; en 

	 Ontwikkeling van kwaliteitsdoelstellingen voor het onderwijs dat geboden wordt aan 
kinderen met een handicap en bevordering van initiatieven tot behoud van de 
ondersteuning voor het hoger onderwijs. 

EU-financiering 

	 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten onder de lidstaten het 
gebruik van de structuurfondsen bevorderen ter stimulering van de ontwikkeling van 
sociale dienstverlening van hoge kwaliteit voor kinderen met een handicap, en de 
invoering van het Vrijwillig Europees kwaliteitskader voor sociale dienstverlening 
(Voluntary European Quality Framework for Social Services) faciliteren. 
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Beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en constitutionele zaken 

	 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten de ontwikkeling van op het 
gezin en op de gemeenschap gebaseerde alternatieven bevorderen vanuit de 
doelstelling van de-institutionalisatie. 

	 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie moeten het gebruik van de 
structuurfondsen aanmoedigen voor het verbeteren van de toegankelijkheid en voor 
inclusief onderwijs. 
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Landenverslag over België van de studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap 

BIJLAGE 4 – OVERZICHT VAN GERELATEERDE STUDIES  

Naam van de studie PE-nummer ISBN-nummer 

Studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Landenverslag over België van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Landenverslag over Tsjechië van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Landenverslag over Estland van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Landenverslag over Finland van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Landenverslag over Frankrijk van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Landenverslag over Duitsland van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Landenverslag over Griekenland van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Landenverslag over Hongarije van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Landenverslag over Ierland van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Landenverslag over Italië van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Landenverslag over Malta van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Landenverslag over Nederland van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.428 978-92-823-4556-6 
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Beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en constitutionele zaken 

Landenverslag over Polen van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Landenverslag over Roemenië van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Landenverslag over Slovenië van de 
studie over het beleid van de lidstaten 
voor kinderen met een handicap 

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Landenverslag over Spanje van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Landenverslag over Zweden van de studie 
over het beleid van de lidstaten voor 
kinderen met een handicap 

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Landenverslag over Engeland, Wales en 
Noord-Ierland van de studie over het 
beleid van de lidstaten voor kinderen met 
een handicap 

PE 474.434 978-92-823-4559-7 
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